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 וע ודצרּבליִז וכל יפ ןוא טל
 לכו 8 החגשה רעד רעטנוא ןבעגפלפ
 ישטא ןיא עדנוז -ןראגטקפ יעיש'

 'יקבשילא , גַאלרַאפ ,1909 ,יטיס עקיסקעמ ,דנַאכ רעטסקעו
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 ןופ ןָאקיסקעל,

 "רעטַאעט ןשידיי

 ןוֿפ החנשה רעד רעטנוא ןבעגעגסױרַא

 עינוי ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד

 רָאטקַאדער -- גייווצרעבליז ןמלז

 .מ עטימ ָאק

 רעציזרָאֿפ -- ַאדנתקעס םולש

 רעריסַאק -- ךיכַאְס בקעי

 | רַאטערקעס -- חנשוט רָאר | |

 ׁשַא עלהיח
 קישזַאב סקַאמ
 ןרעּפלַאה הניד
 גרעבנייוו ירעה
 ןַאמקיט בקעי
 רוקרעמ ףלָאװ
 ןַאמרופ ירוא
 רַאװיּפ לעזָאר
 ןעהָאק זלרַאשט
 טייצטכער ראמיס

 ןוֿפ וויטָאמ ןטיול) טַאלב"רעש גנונכייצ
 סצרּפ לי

 (?קרַאמ ןטלַא ןֿפױא טכַאנַײב;
 ווָארַאטַאלָאז ואמ

 לטסעמ בסעי !

 רָאטקַאדערטימ
 דנעֶב יירד עטשרע

 דנַאכ םעד רַאפ טרעדנוה ןופ טעטיטַאק
 (עקיסקעמ) | השמ ןיבלַא |

 (יקרָאידיע עליצ רעלדַא

 "גניר רעטעברַא

 (עיֿפלעדַאליֿפ עלחהיח שַא

 ײטניירפ ןוא ןטסיטרַא

 (עקיסקעמ) חליהק עשימכשא
 לזייר ןוא ססַאמ קישזָאב

 (עקיסקעמ) ריאמ רעגרעב

 סוילוי ןייטשנרַאב

 | (עקיסקעמ) בסעי צנַאלג

 (סעלעשזדנַא סָאל) .ב לעימעס דַאג

 (עגַאקיש חניד ןַאמויב-דרעּפלַאה

 (טיָארטעד) גניווריױא ןילעמרעה

 .א .ל) ישזדוי ןא יסעב סײװ

 ינעשזד ןוא ירעה גרעבנייוו
 / (שטיָארטעד

 (קָאולימ דרַאוָאה לשנייוו
 (א .ל סירָאמ רעגרעבנייוו
 רָאדָאעט טרעבליז
 (א .ל) עליצ גייווגרעבליז
 א .ל) םולשבא גייווצרעבליז

 א .ל) חבוהא גייווצרעבליז

 ַאיַאר וא לטפעש לאז

 (טיָארטעד) שזדרָאשזד רעצלעז |

 ַאינַאס ןוא בקעי ןַאמקיט
 (יקאוולימ) ?טיג וא קחצי רעפעט -

 עינוי ןרָאיטקַא עשידיי
 סנעילע לסירטַאעט עשידיי

 טפַאשלעזעג רעטַאעט עטיריי

 (עגָאקיש)

 בולק ורָאיּטסַא רעשידיי
 רעטעברַא רעלָאנָאיצַאנ רעשידיי

 דנַאברַאפ
 (יקָאולימ דוד טכיל

 (טיָארטעד חשמ רעסעל

 (טיַארטעד) .ב .ס ץסייל
 (טיַארטעד - טַאװטיל

 (עקיסקעמ ןמלס ידנַאל

 (א .ל) ןַאיליל ןָאסיעמ
 (טיַארטעד) ַאלעדַא ירדנָאמ

 1 (א לנ בסעי ןַאמוינ |
 (א .ל) טידיא ןַאמוינ
 טילעז קינדָאבַאלס

 (א ל) ַאינַאמ ןוא ןעב ןיקּפַאס
 | םולש ַאדנוקעס

 אנא וא השנמ טינלוטס

 יִמַאימ בטעי ןַאמטיפ

 יִמַאמ) ' ןיטשלעקניפ

 (א .ל ָאעל סקופ

 -רעטַאעט עשידיי רעיפלעדַאליפ
 עּפורג -

 (יקַאולימ) "טפיהרעפ;

 (טיַארטעד חש' ןוא חרש ןַאמדירפ

 ןָאשײאיסָאסַא "סטרעוורָאפ;

 (א .ל) ןעב ןוא ילריױש ריעפ

 (ליזַארב) בסעי רטדגעלרוס

 ןָאינװ סרעקעב קיעק
 בקעי ךילַאס

 ךיוויעד סָאלוס

 (עקיסקעמ) יכדרמ ַאנָארָאק

 יטלעיר סענייר

 (טיארטעד) .9 .} ןעדָאר

 ירעה ןעזָאר

 א .ל) ירעמ ןַאמשטיר

 (עקיסקעמ חשמ ןץיטשניבור -

 (טיַארטעד טוטיטסניא םכילע םולש

 (א .ל) יליוו רָאש
 (טיָארטעד) עיצבַאדנופ רעמוש

 (טיַארטעד) ַאמע רעװייש

 א .ל) ירַאש וא חחמש ףרַאש

 .קרָאידרינ ןיא ךיז ןעניֿפעג טָאטש ןייק ןבעגעגנָא טינ טרעוו סע עכלעוו יב עלַא (



 .א

 / ינעב ןַאמלעבַא

 ףעזָאי רעדנעלרעבא

 ,א וָאמַארבַא
 .סירָאב ווָאמַארבַא

 / ירעמ ווָאמַארבַא
 .ע .ח ץיװָאמַארבַא
 םעס יקסרוגַא

 ןַאמײה רעלדַא

 םוחנ רעדנעלסיוא

 "לקניוו רעזנוא;

 1 דוד ווָאטַאנגיא
 ' ןעטיינ שטיווָאקיזײא

 ןבואר דנַאלזייא

 אבויל גרעבנעזייא

 ריאמ גרעבנעזייא
 יכדרמ טַאטשנעזײא
 .רד םהרֿבַא ןעסייא

 2 ףסוי ןארכא

 - ָאעל ןָאסטרעבלַא
 בייל רעלושטלַא

 ַאויר שטיוװָאּפיצנַא-
 / םעס יקסװָארטסָא
 עלעשרעה רעלָאּפָארטסָא

 לארׂשי דלעֿפנעסקַא

 ?ףעטרַא;!
 אישטַאט ַאקסוװעשיצרַא

 | .עלהיח שַא
 אילאּפ ךוברעװא-שַא

 .ב

 רעטַאעט אלעטַאגַאב

 .רד אדייא סענַאדַאב

 רעשידִיי רעכעלגעווַאב;

 / "רעטַאעט רעשיטַאמַארד
 . פלמהרֿבַא קישזָאב

 הקֿבר ַאקסרַאיָאב

 קילעז רעװעשטידרַאב
 רעדנעס רעביב
 ,ס .ל ילעיב;
 - עטעי קָאלֿב 7

 ַאדירֿפ לַאטנעמולב
 - םעס ןייטשמולב

 / י- לדוי רעזלעב
 .ַאשַאי .רעצלעב
 וװַאטסוג רעגרעב
 קירנעה יוועלרעב

 - ףסוי שטיווָאקרעב

 יאול טדנַארב

 טענַאשזד טדנַארב
 ףסוי ָאקסעדנַארב
 םעס יקצענארב

 סעיפַארגַאינ יד ןופ הטישר
25 
2811 
5180 
5050 
202 
1225 
202 
16 
2873 
1075 
5187 

4872 | 
4944 
3082 
509 
2806 
5204 
2818 
5375 
5006 
2881 
6056 
5617 
5275 | 
5782 
2082 
5963 | 
272 

2058 
585 

2092 

2053 

- 4 
527 
5049 
2889 

3765 
5226 
27 

= 4889 - 
- 4 

4895 

5138 

/ 6116 
032 

055 

201 

2518 

 דוד ןיורב
 ןָאטַאלּפ ווָאנורב
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 קיזייא גרעבדלָאג

 לקילאומש ןײטשדלָאג

 . .ֿבקעי ץנַאלג
 רּתסא ןַאגַאקַאווָאלערַאג

 "טלעוו עטרַאנעג ידע

 סיוָאמ רעבלעג

 אינעג רעבלעג

 רעטַאעט עשידִיי רענדָארג
 | טֿפַאשלעזעג

 םירֿפא רעקידיירג

 קירנעה גרעבנירג

 .ד

 קחצי םיגאד
 םירֿפא ןהָאזדיװַאד
 לכימ ןָאזדיװַאד

/ 

 ַארַאלק ןַאמרעבַאה
 השמ רַאה
 טידע ןַאמרעבליז-ץיװָארָאה

 יו

 שרעה רענישזָאלָאװ

 קנערֿפ ףלָאװ
 ירעה גרעבנייוו
 ןָאטלימ ביורטנייוו
 ַארָאד ןַאמסייוו
 שרעה ןַאמסייוו
 | סירָאמ ןַאמסייוו
 לארׂשי יקסנַאשטילעוו

 -ׂׂמ

{ 

 'ןאמ ווָארַאטָאלָאז

 . ַאגילָארָאק רעלמַאז
 .: יליל ץַאז

 לטֿפעש ץקַאז
 רייד .ל ןיװרַאמ רעגייז
 רעוויה'ד ןעדרַאשז
 - ן?ו יקסרימָאטישז

 ֹח

 -יאלקח

3, 

 גניווריוא בואט

 ןועמש שוביירט

 סקעלַא ווָאטרעשט
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 ןבואר ןָאסלקוי

 רעטַאעט עשילַאקיזומ עשידִיי;

 | "עפורג

 רעטַאעט רַאוטרעּפער רעשידִיי

 יב

 קיווייל ווָאקונַאכ

 ינעשזד ץיוואל
 ריקי-לאומש יקסנידנָאל |

 ףסוי סידנאל
 ןעיליל סקַאל

 קחצי קישטלעכו

 אילא יקצָאבול-טרעביל

 םהרֿבַא ןַאמרעביל

 עשוהי יקסרימָאבויל

 *ףּפורט עשירַארעטיל יד,
 .א םייל

 לואּפ ןַאמיל
  ףלָאדַא קניל

 אריּפמַאװ ָאקסענָאעל

 - נח ןייטשנעוועל

 ,ב

 רעב-בד ןיקלַאמ

 "ןקסַאמ;
 םייח ןָאזדיװַאד -סעלָאגרַאמ
  רעטַאעט רעװָאנַארומ
 טרעבלַא זמיעשזד רעלימ

 סירָאמ ןָאסיעמ

 יב

 רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ

 .ס

 דרַאנרעב רעוַאס
 ילאמ רעוָאס

 .השנמ קינלוקס

 ע

 רעדנַאסקעלַא גרעבסַאילע

 אצול גרעבלעגנע

 / פרט עטקינײרַאֿפ
 / ֿבקעי סקוֿפ
 םהרֿבַא ןַאמרוֿפ

 - ירַא ןַאמרוֿפ

572 

5965 

5073 

2033 

5154 

5 

2841 

5324 

2065 

5708 

560 

2046 

2090 

401 

2892 

5044 

5044 

2016 

5054 
268 
5264 
5115 
5232 
201 

5967 

2045 

5048 

057 

522 

2020 

139 
921 
06 
64 



 לחר גרעבנעגיײֿפ
 סירעה גרעבניײֿפ
 ףעזָאי גרעבניײֿפ -

 - ענייד ןַאמנייֿפ
 ("לּפמעט;) רעטַאעט ןַאמניײֿפ

 יליל ןַאמניײֿפ
 ןַאמרעה ןײטשניײֿפ

 ריאמ:-היעשי ןײטשלעקניֿפ

 ַאטרעב רעלשיֿפ

 ירעה ןַאמשיֿפ
 ףסוי ןַאמשיֿפ-
 לעומַאס רעשיֿפ

 םהרֿבַא דניקשיֿפ-
 הרׂש םואלֿפ -

 האל םױלֿפ

 (?) גיסיילֿפ
 קיזייא רעדעֿפ
 השמ רעדעֿפ
 ןרהַא ןַאמדלעֿפ
 ףלָאדַא ןײטשגינעֿפ

 םעס ףיוקרעֿפ |
 ןושמש טשרעֿפ

 הירכז זָאצנַארֿפ

 .י דירֿפ

 {?| ןַאמדירֿפ

 טרעבלַא ןַאמדירֿפ

 לאלצב ןַאמדירֿפ

 ברה קיזייא-קחצי ןַאמדירֿפ

 .ַארָאל ןַאמדירֿפ

 בייל ןַאמדירֿפ

 לכימ ןַאמדירֿפ

 ַארַאס ןַאמדירֿפ

 עלעווייֿפ ןַאמדירֿפ

 עלעדיײרֿפ

 ףלָאדַא ןַאמײרֿפ

 ַאננַא ןַאמײרֿפ

 דוד ןַאמשירֿפ
 םהרֿבַא קנערֿפ
 ַאלעב קנערֿפ

 הנח קנערֿפ
 ֿבקעי קנערֿפ

 ןַאטײנ קנערֿפ
 יג .ע קנערֿפ
 ךורב לעקנערֿפ

 *טֿפיהרעּפ,

 רּתסא ןַאמלרעּפ

 סיאול לעביווצ

 וועל ןילטייצ

 קחצי-לארׂשי ןייטשרעּפיצ
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 סירָאב רעדַאק

 ןָאמָאלָאס ןַאהַאק
 רּתסא ַאקסלַאװָאק
 לסָאי רעלטָאק

 ךירלוא סומלַאק

 קחצייםהרֿבַא יקסנימַאק
 לחר"רּתסא ַאקסנימַאק

 ַאניגער ַאקסנימַאק

 ףסוי ןעימַאק
 ַאבַא ץעענַאּפמָאק

 האל ץעענַאּפמָאק
 סחנּפ שטיוועקסינַאק
 קַאזיא ןאווסאק
 דוד לעסַאק

 .רד ,אעל ּפָאק

 עינַא ןיטסוּפַאק -
 קחצי ןַאלּפַאק |

 סיאול ןַאמלעּפָאק

 .י .ש ןעגָאבנלענעצַאק

 עביל קילרַאק
 ַאטרעב דלעֿפנרָאק

 סערַאק

 בייא יקסנַאבוק

 ןָאעל ןַאמרעּפוק
 סיאול טדימשרעּפוק

 לאכימ-השמ יַאטיק

 דוד שטיוװָארעזייק
 קיזייא קאמולק

 ָאידוטס רעטַאעט דנַאלווילק

 לאכימ ןיילק

 סקַאמ רעטעלק -
 ֿבקעי רעטלעק
 . הנגיד גינעק

 םעס ןיטסעק
 יזוס ןיטסעק

 רעב-ןועמש ָאקטַארק
 ּפיליֿפ ץנַארק
 1?} יקסוװעשָאטסַארק

 ן?| גורק
 רעטַאעט ַאקסוועלורק

 ַאשַאי גרעבציירק
 ףלָאדור ןַאיטסירק

 קחצי ןַאמלערק

 אדייא רעמערק
 סיאול רעמערק

 ֿבקעי קַאילּפערק

 .ר

 קיזייא יָאבַאר

 םהרֿבַא שטיוװָאניבַאר

 לארׂשי שטיווָאניבַאר
 ַאזָאר שטיווָאניבַאר
 הּכלמ לעבַאר

 ןיעשזד זואר
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 ַאטרעג ןעזָאר
 האל ןעזָאר
 םהרֿבַא םיובנעזָאר
 ן?} םולבנעזָאר

 ףלָאדַא םולבנעזָאר

 יטעב םולבנעזָאר

 הרוֿבד םולבנעזָאר
 ַאטרעב גרעבנעזָאר
 ףסוי גרעבנעזָאר
 הרׂש גרעבנעזָאר
 סירָאב לַאטנעזָאר

 השמ רענטָאר
 אוויא אלַאֿפַאר
 - ,.מ םייח שטיוװָאלַאֿפַאר

 הנח שטיוװָאלַאֿפַאר
 ,ב ןרהַא טרָאּפָאּפַאר

 ןַאמיײה טרָאּפָאּפַאר
 ַאזיל לעּפַאר
 רעזייל לעּפַאר

 שריה:יבצ ןייטשניבור
 יכדרמ יקסלַאביר
 יכדרמ ןַאמסעוויר
 הּכלמ ןעטיר
 םייח ןימינב זייר

 הנוי ןַאמזייר
 םהרֿבַא ןעזייר
 הרׂש ןעזייר
 שריה ןַאמטייר
 השמ שייר
 :ַאינַאמ רעטכיר

 ןַאטײנ רעטכיר

 טענַאשזד רעלגניר
 שטיװָאּפיסָא רַאקַאמ ווָאקינזער
 ףסוי קיטער
 תור יענער

 .ש

 בייל סואש

 שרעה-הדוהי קאיאש

 לרעב ריֿפַאש
 ַאגנַא ָאריּפַאש
 זלרַאשט ָאריּפַאש
 ַאזיל ָאריּפַאש

 - ינָאס ָאריּפַאש |

 סחנּפ ָאריּפַאש
 ֿבקעי לעגרַאש

 ַאלעדַא ץרַאװש

 .םַאיליװ ץרַאוװש

 ַאטערַאגרַאמ ץרַאװש
 יכדרמ ץרַאוװש

 ינעֿפ ץרַאװש

 ַאניגער דרַאבצרַאװש

 ןימינב רעצרַאוװש

 השמ ךילייווש

 *2 ַאטסוגוא רעדיוש
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 ַאשָאילַא ןייטש
 לטיג ןייטש

 .ב ,מ ןייטש

 רזעילא גרַאבניטש

 ןַאמרעה טֿפיטש

 אנח רעלדורטש

 דלָארעה גרעבנרעטש
 סירָאב ווװָאקַאברעשטש

 שטיוװָאקרַאמ
 ' ֿבקעי רעֿפײש

 רעֿפײֿפ עקייש

 הקֿבר רעליש

 רעקירעזייה רעד עלעמיש

 .ר בָאקיישזד ףיש

 ףלָאדַא ןײטשרעֿפילש
 המלש שטיוועלומש

 המלש רעדיינש

 סוקרַאמ קענש

 ףסוי דלָאגנהעש
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240 
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2021 
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5017 
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5164 

2158 
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1964 
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2133 
56 
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 ןָאעל רעטכעש
 רּתסא רענֿפעש
 הּכלמ רענֿפעש

 לאומש רענֿפעש

 ףעזָאי ןַאמרעש
 אזיא ףרעש
 השמ ָאריּפש

 ףלָאדַא עגַארש
 לרַאק קעמַארש

 ע ר עז ד גוא

 השמ ןיבלַא

 לאומש ןיניירב
 םחנמ-לארשי ןילעמרעה

 .ג .מ טרעּפלאוו

 לואּפ ןַאמטייהוו

 ינעשזד גרעבנייוו

 + סירָאמ רעגרעבנייוו
 דרַאוָאה לשנייוו

 .מ שזדרָאשזד רעצלעז
 קיזייא קַאװטיל

 ַאננַא ןיקייל

 ,מ ןימַאשזדנעב ןיקייל

 השמ רעסעל

 ַאלעדַא ירדנָאמ

 ֿבקעי ןַאמוינ
 יתבש סעקלוס

 | ןתנ גרעבמעדוֿפ

 ַאלואּפ ןוא קיזייא ןײטשלעקניֿפ
 ֿבקעי ןוא ַאלעב ןַאמשיֿפ
 ַאקעבער ןוא ןעד ןאמהארֿפ
 השמ ןוא הרׂש ןַאמדירֿפ

 ֿבקעי רעדנעלרוק

 ,ּפ ןתנ ןעזָאר

 ירעמ ןַאמשטיר
 יליוו רָאש

 ןרהא ףרַאש
 ירעה רעמוש

 ַאמע רעווייש



 | - ?"רעטַאטט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, רעד ןקידנע ןיוש ךיז טעװ ןע
 סערעטניא ןַא ןבָאה עכלעוו ,יד ןוֿפ ןרעה רדפּכ ןעמ ןָאק ענַארֿפ יד טָא

 ןרנעב ענעגנַאנעגסױרַא טציא-זיב ענַײז טימ טגרַאזַאב ךיז ןבָאה ןוא םיא רַאֿפ
 םעד וצ יצַאב םוש ןייק ןזיװענפױרַא טינ לָאמנייק ןבָאה עכלעוו ,יד ןוֿפ ַײס

 ,גנוטלַאה רעייז רַאֿפ הרבע רעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ךיז אישק רעד טָא ךרוד ןליוו ןֹוא ,קרעװ
 ֿבָאה ךיא ןכלעוו רַאֿפ "רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ ןַאקיפקעל, רעד זַא ,זיא רעֿפטנע ןַײמ

 יד רַאֿפ ףַאטשײור םעד ןלַאװק ענעדײשיַאֿפ ןוֿפ טשרַאֿפעג ,ןלַאירעטַאמ יד טלמַאזעג
 ןטעביז ,ןקידנעמוק ןטימ ןרעוװו טקידנערַאֿפ קיטליגדנע טעװ ,ןטעברַא עשיֿפַארגָאיב
 טימרעד זיא "רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאליסקעל, רעד זַא ,טינ טניימ סָאד רעבָא ,דנַאב
 ,טקידנערַאֿפ

 .טקידנערַאֿפ טינ לָאמנייק זיא עידעּפָאלקיצנ 9 רעדָא ןָאקיסקעל ,ךוברעטרעוו ןייק
 עלַא ףיוא ןעגנורעדנע רָאֿפ ןעמוק גָאט ןדעי .עוויטקא ןא ,עקידעבעל ַא זיא טלעוו יד
 טינ ןָאק רענייק .טעשעג סע יו םטדכַאנ ןענעכײצרַאֿפ רַאנ סָאד ןַאק ןעמ ןוא ,ןטיבעג
 זַא ,םלועה תומוא יד ַײב ךיז טריֿפ רעבירעד ,ןריטַאּפ טעוו'ס סָאװ איֿבנ ןייק ןַײז
 ןענעכײצרַאֿפ סָאװ ,תוֿפסוה טקורדעג סעבאנפױא עכלעזא וצ ןרעוװ רַאי סעדעי טעמּכ
 תוֿפסוח רעדָא ןעגנורעפעכסיוא ,ןעגנורעדנע ךיוא ןעננערב ןוא ןשינעטשטג עַײנ יד
 עצנַאג יד טרעװ ןרָאי ייר .ַא ךָאנ .םינינע ןוא ןטקַאֿפ עטלדנַאהַאב"קידרעורֿפ וצ
 טקורדעגרעביא סעידעּפָאלקיצנע ןוא רעכיברעטרעוװ ,ןענַאקיסקעל ןוֿפ טבַאגטױא
 ,טרַאֿפ רעטרעסערגרַאֿפ לָאמליײט ןוא רעטרעטעכרַאֿפ ַא ןיא ַײנטֿפױא

 טניז רעביא טבעל טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא ןזעוירעטַאעט עשידיי סָאד םנח
 רעצ סױרַא טֿפָא ץנַאג טֿפור סָאװ ,םיזירק ןקראטש דעיײז ַא רָאי קילדנעצ עכעלטע
 טרירטפסינער ןֿפרַאד סָאװ ,ןשינעעשעג עַײנ עקידרדסּכ רַאֿפ טרָאֿפ ןעמוק ,קערש ןוא
 ןעוועג רעַירֿפ ןענַײז עכלעוו ,םינינע עטלא טשרַאֿפעגסױא ךיוא ןרעוו'פ ןוא ,ןרעוו
 ןַײז טֿפרַאדעג רעבירעד טלָאװ אצוי לעוּפ רעד .יונעגנ טינ רעדָא רַאלק טינ ,טנַאקַאבמוא
 לָאז ,ןָאקיסקעל} רעודנוא וצ סעבַאנסױא"תוֿפסוה עַײנ עכעלרעי ןייק טינ םיוא זַא
 ןיא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ "ןָאקיטקעל, ןרַאֿפ טעברַאילמַאז יד יו םעדכַאנ ,טציא
 "עבענסיוא עַײנ א סױרַא שטָאכ ,1931 ןיא םױרַא זיא דנַאב רעטשרע רעד ןוא 2
 זיא עבַאנסױא רעזדנוא זַא ,טכַארטַאב ןיא טמענ ןעמ ןעוו טרֿפב ,עמַאגסיוא עטרעט
 עטיירגעגוצ ןייק טָאהעג טינ טָאה טָאװ ,טיבעג א ףיוא ,טעברַא עשירענַאיּפ א ןעוועג
 .טשרָאֿפעגסױא ךעלטנירג טינ טנַײה זיב דָאנ ןענַײז לייט ַא עכלעוו ןוֿפ ,ןלַאירעטַאמ

 טריזַאטנַאֿפ לָאמַא טָאה ןײלַא תורוש יד ןוֿפ רעבַײרש רעד זַא ,זיא טקַאֿפ ַא ןוא
 טױבעגֿפױא שרעדנַא רָאג לָאז סָאװ ,עבַאנסױא עטרעסעבעגסיוא ,טַײנ אזַא ןגעװ
 "הלכשה ,םינחדכ ,ןליּפשםירוּפ ןוֿפ קיד;בײהנָא ,שירַאטסיה ,שינָאלָאנַארכ :וניהד ,ןרעוװ
 יד ,רעטַאעטױדַאֿפדלַאג סָאד ,רעטאעט-ןרַאֿפדלַאג ןוֿפ רעײגרַאֿפ יד ,עינרוטַאמַארד
 רָאנ טינ זַא ,ױזַא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןדָאירעּפ עקידרעטעּפש יד ,עכַאּפע עשינידרַאג
 רָאנ ,סץיֿפַארגַאיב ערעייז טיול ןשזַאנ ָאסרעּפ יד טימ ןענעקַאב ךיז רענעייל רעד לָאז
 גנולקיװטנַא ןוא גנַאג ןשירַאטסיה ןגעוו ףירנַאב ַא קיטַײצכַײלג ןנירק ןענָאק ךיוא לָאז
 ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ

 עַײנ ַאזַא זיא התע תעל זַא ,רעבָא טכַײרטשרעטנוא טייקכעלקריוו ערעווש יד
 עיצוטיטסניא עשידִיי עסיורג ַא לָאמַא טעװ םיוק רעכָא ,םולח ַא יו רעמ טינ עבַאנפױא
 ןַײז רעכיז ייז ןלעוװ ,טעברַא עקיזָאד יד טָא ןָאט טרָאֿפ עיצַאדנוֿפ"רוטלוק ַא רעדָא
 רעזדנוא ,דוסי ןקרַאטש ץנַאג ַא ןוא ,דופי םלַא קיד:בָאה ,רימ יװ עגַאל ערעסעב ַא ןיא
 .עבַאנטױא

 סױהַא טציא טיינ סע רטכלטוו ןוֿפ עבַאגסיוא רעזדנוא וצ קידנעמוקקירוצ ןוא
 "עגמוא יד ןענַאטַאב לָאמַא ךָאנ רימ ןזומ ,דנַאב רעטסקעז רעד ,רעטצעלרַאֿפ רעד
 טינ ,ךוב ַאזַא ןבעגוצסיױרַא ןעגנוננידאב עקיטציא יד רעטנוא ןטייקירעװש ערעייה
 סָאד -- טנעמעלע ןטסטריסערעטניארַאֿפ עמַאס םעד ,טַײז ןייא ןוֿפ ,רעמ קידנבַאה
 רעטייווצ רעד ןוֿפ ,ןוא ,רערערַאֿפ עכַײרלַאצ ענַײז ןוא םוטנרָאיטקַא עשידִיי עפסיורג
 דצמ ףליה עלעירעטַאמ עקיטיינ יד (סעמַאנסוא עניילק רעפיוא) קידנגירק טינ ,טַײז



 "רוטלוק עשידיחי ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עשידִיי עסיורג עקידנריטפיזקע יד |
 סָאד סָאװ םעד רַאֿפ שינדנעטשרַאֿפ עקיטיינ סָאד טינ ץלַא ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,רעוט
 ןיא עקַאט רוטלוק רעשידִיי רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ טַײטַאב קרעװ עקיזָאד
 .ךַארּפש רעשידִיי רעד

 יד ןטוג םוצ ןענָאמרעד ןוא ןכַײרטשרעטנוא דײרֿפ טימ ןעמ ףרַאד רעבירעד
 רעטשרע רעד ןיא .דנַאב םעד טָא ןכַאמ וצ ךעלגעמ ןֿפלָאהעגוצ טרָאֿפ ןבָאה עכלעוו
 טדַײשעגּפָא ןרעוװ וצ טֿפָא ןעגנוווצעג זיא עכלעוו ,עליצ ןירעטײלגַאב"טנבעל ןַײמ ייר
 ,ןטכילֿפ ערַאילימַאֿפ עלַאמרָאנ ךס ַא ןַײז וצ בירקמ ללכב ןוא םישדח ףיוא רימ ןוֿפ
 רעשידִיי ,עינוי ןרָאיטקַא עשידַיי יד יװ טסעיצַאזינַאגרַא עלַאנָאיצַאנ עשידִיי יד
 השמ ןוא ַאמע) םעד ןוא "גניר רעטעברַא} ןוא דנַאברַאֿפרעטעברַא רעלַאנַאיצַאנ
 הניד ןירעליּפשיוש רעד ,ןעגנורעַײטשַײב ערעסערג ערעייז רַאֿפ "דנַאֿפ רעווייש
 רעד ןיא וָאבוד ֿפקעי טימ עפורג רעשיטַאמַארד ריא ךרוד ,טָאה עכלעוו ,ןרעּפלַאה
 ןוֿפ עיֿפַארגָאנָאמ רעד רַאֿפ ץַאלּפ גונעג ןבעגּפָא ןענַאק סָאד ןֿפלָאהעגטימ ,ץיּפש
 רוטלוק יד ,טיָארטעד ןיא גרעבנַײװ ירעה לַארטַאעט םעד ,אקפנימַאק לחרירּתפא
 ןימיס עקיסקעמ ןיא לעזיימ חהיֿבוט ןוא ַאנָארַאק יכדרמ רעוט עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא
 םעד ,עיֿפלערַאליֿפ ןיא ןַאמרָאֿפ ירוא ןַאמ ריא ןוא ׁשֵא עלהיח ןירעליּפשיוש רעד
 םעד ,ימַאימ ןיא ןיקשענ עיש לַארטַאעט םעד ,קרָאײוינ ןיא ןעזָאר לשרעה רעליּפשיױש
 עלעירעטַאמ עקיטיינ יד ןֿפַאש ןֿפלעה רעייז רַאֿפ רעפעט קחצי "קי:טֿפיהרעּפ,
 ,ךוכ ןרַאֿפ ןעלטימ

 רעכלעװ ,קישזָאב סקַאמ רעליּפשיוש רעד טנידרַאֿפ גנונעקרענַא ערעדנוזַאב ַא
 ,"דנַאב-םישודקע ,ןקידרעירֿפ םַײב טכיזניח רעלעיסנַאניֿפ ןיא ןייב-ןקור םעד ןעוועג זיא
 - ,דנַאב םעד ַײב ןזיװעגפױרַא שטייקנבעגרעביא עבלעז יד טָאה ןוא

 ןיא ךיוא רָאנ ,רעלעירעטַאמ ןיא רָאנ טינ ךיז טקיטיײנ "ןָאקיטקעל,א רעד רעבָא
 לַארטַאעט םעד ןטוג םוצ ןענָאמרעד רימ ןליוו טכיזניח רעד ןיא ןוא ,ףליח רעקיטסַײג
 גנַאלםישדח טָאה רעכלעװ ,ןַאמקיט ֿפקעי רעטַאעט ןשידִיי ןרעסעב ןוֿפ דיסח ןוא
 ויכרַאייקסרוק ,ָאװִיי ןוֿפ ןקעטָאילביב יד ןיא ןענעכײצרַאֿפ וצ טַײצ ןַײז ןבעגעגקעװַא
 ןוֿפ ןלייט עסיורג ירערבייל קילבָאּפ רעקרָאיײוינ ןוֿפ לײטּפָא רעשידִיי רעד ןיא ןוא
 יד ,"ףעטרַאק ,"רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ} ןוֿפ עטכישעג יד יו ןטעברַא ערעסערג יד
 ערענעלק ערעדנַא לָאצ א ןָא ןוא קינלוקס השנמ ןוא טכיל דוד ןוֿפ ןטעטױװיטקַא
 רעייז ןיא ןעוועג חרוא פינכמ ךימ ךיוא ןבָאה ,ַאינָאס ,ױרֿפ ןַײז ןוא רע .סעיֿפַארגָאיב
 ,טעברַאישרָאֿפ ןָאטעג טרָאד בָאה ךיא ןעוו ,קרָאײוינ ןיא ןטלַאהֿפױא ענַײמ תעב םייח
 "ןָאקיטקעלא ןוֿפ טעטימָאק רעד סָאװ ,תואצוה יד טרענעלקרַאֿפ קרַאטש םעדכרוד ןוא
 ףסוי טסיויכרַא םעד ,רעטעברַאטימ ענַײז ןוא "ָאװַיי} םעד ,טַאהעג שרעדנַא טלָאװ
 ןשידִיי ןוֿפ טרַאקעטַאילביב יד .שטיװָאמַארבַא הניד ןירַאקעטַאילביב רעד ןוא ץישֿפיל
 רעלפקַא לעימַאס ,קילשטעג ןַאמרָאנ .רד :ירערבייל קילבָאּפ רעקרָאיײוינ ןוֿפ לײטּפָא
 - חאל ןוא יקסניפמעק ללח :"וויכרַא-יקסרוקא ןוֿפ רעטעברַאטימ יד ,רעגולק החמׂש ןוא
 | קעטָאילביביטינוימָאק ןשידִיי רעסעלעשזדנַא סָאל ןוֿפ ןירַאקעטָאילביב יד ןוא ןַארֿפַאש
 ,קירעשזד עמולב

 ןוא ץרַאה טימ יד ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעכָאחביל עתמא יד זַא ,ןֿפָאה ליוו ךיא
 סָאד ןֿפלעהוצטימ לעירעטַאמ ןעִימַאב ךיז ןלעװ רעוטירוטלוק עשידִיי עקידחנומא
 ןעוו ןֿפורּפָא םרַאװ ךיז ןלעװ ןוא "רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, םעד ןקידנערַאֿפ
 .ןדנעוו ייז וצ םעד ןגעוװ ךיז טעװ ןעמ

 עקיזָאד סָאד ןקידנערַאֿפ רָאנ טינ רימ ןלעוװ "ןָאקיסקעל , םעד ןקידנערַאּפ ןכרוד
 ןקידנערַאֿפ ןכרוד רָאנ ,דנעב ענַײז זַײװקיצנײא ןבעגסױרַא רָאי ליֿפױזַא ךָאנ קרעוו
 -וצרעטנוא העדב ןכָאה סָאװ ,ערעדנַא טומ ןבענוצ רימ ןלעװ עבַאגפױא עסיורג ַאזַא
 עשידִיי יד ַײב יורטוצ ןֿפרפױרַא קיטַײצכַײלג ןוא שידִיי ןיא קרעוװ ערעסערג זעמענ
 עדנרעױדיגנַאל .,עסיורג ןקידנערַאֿפ ךיוא רָאנ ,ןבײהנָא רָאנ טינ ןָאק'מ זַא ,רענעײל
 - .קרעמֿפױא ןוא עציטש ,ףליח עקיטיינ יד רָאנ טגירק'מ ביוא ,קרעוו

 נייווצרעכבליו ןמלו



 ןהשמ-ךורב | ינעב ,ןַאמלעבַא

 {1929 ילוי 123 .טשעג -- 1865 ךרעב .בעג}

 ןוֿפ טָאטשרָאֿפ ,ַאגַארּפ ןיא ןריובעג
 "דנעה-ןסקָא -- ןרעטלע .ןליױּפ ,עשרַאוװ

 -רַא ןַא ןעוועג טנגוי רעִירֿפ רעד ןיא .רעל

 -יורג ַא ןסעזַאב .רעכַאמנקנרָאק ַא ,רעטעב
 טָאה סָאװ ,םיטשךןָאטירַאב עקרַאטש עס
 ,שירָאנעט ןעגנולקעג

 -ַאב ןיא טקילײטַאב ךיז 1882 ןיא ךָאנ

 שידִיי ןגעו ןדלעֿפסַײװ טימ ןעגנוטַאר
 רעגניז סלַא ןטָארטעגנַײרַא גנוי .רעטַאעט

 יד ןיא טליּפשעג ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןיא

 .ץעענַאּפמָאק .א ןוא ײסבַאס ןוֿפ סעּפורט-רעדנַאװ
 ןוא עקירעמַא ןייק קעװַא טרעדנוהרָאי ןקיטנַײה ןוֿפ בײהנָא ןיא

 רעייז ךָאנ ןוא ,רעזייה-ליוװועדָאװ עשידִיי יד ןיא טליּפשעג טרָאד

 ,ןלױּפ ןייק ןרָאֿפעגקירוצ ,ןייגרעטנוא
 ,שזדָאל ןיא סיוא םיא טווורּפ ןוא םיא טרישזַאגנַא לעּפַאר רעזייל

 -ַאב , ןיא עשרַאװ ןייק (1906 רעמוז) רעביא םיא רע טמענ ךָאנרעד
 רעייז טרעוו .ַא ּוװ ,(גרעבלּפע ןוא לעּפַאר .ריד) רעטַאעט-"ַאלעטַאג

 ,חוּכ-ןטערעּפָא רעקיטכיוו סלַא טמירַאב ןוא רעלוּפָאּפ קידלַאװג לענש

 -רוה-רענייטַאל-ןדַאֿפדלָאג יד ןוֿפ ןלָאר-טּפיױה יד ןיא קידנטערטֿפױא

 ךעלנייועגרעסיוא רע זיא רעבָא סרעדנוזַאב .סעטערעּפָא סציוו
 סנדַאֿפדלָאג ןיא "םולשבַא , ןוא "אֿבכוּכ רב , סלַא ךַײרגלָאֿפרעד

 רע טערט ,טסילָאר-ןדלעה סלַא טעטירַאלוּפָאּפ ןַײז בילוצ .ןסעיּפ

 ,"ַאטסָאקַא לאירוא , סווָאקצוג ןוֿפ לָאר-לטיט רעד ןיא סױרַא וליֿפַא
 טליּפשעג ךיוא קסנימ ןיא ןַאמלעבַא טָאה רעדנעלסיוא טיול

 ,"רעביור יד, סרעליש ןיא *רָאמ לרַאק;
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיֵא עיצַאּפוקָא רעשטַײד רעד תעב

 רעטַאעט-"סונעוו , ןקיטלָאמעד םעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא .א טליּפש

 ,סעטערעּפָא עשידִיי ענרעדָאמ יד ןוֿפ םוקנָא ןטימ רעבָא ,עשרַאװ ןיא
 ,סעטערעּפָא עשיעּפָארײא עטצעזעגרעביא יד ןוֿפ סרעדנוזַאב ץנַאג
 ."ַאגנַא טשינ רעמ טרעוװ ,סיֿפ יד רעטניה ןדָאב םעד רע טרילרַאֿפ

 ךיז טרענרעד ןוא טעטש-טּפיוה יד ןיא ױעטַאעט ןשידִיי ןיא טרישז

 ּוװ ,ץניװָארּפ רעד רעביא ךיז ןּפעלשמורַא ךרוד ,ןטייקירעוװש טימ

 טרָאֿפ טַײצ עסיוועג ַא .רַאוטרעּפער "ןַײז , ןליּפש ץלַא ךָאנ ןָאק רע

 "דוסיה ןרק , ןרַאֿפ ,(הרוּפצ) עּפיצ ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ ,םורַא .א

 ,שיערבעה ןוא שידִיי ןוֿפ רַאוטרעּפער ןטשימעג ַא טימ

 -ןטסיטרַא ןשידִיי רעװעשרַאװ ןוֿפ טרינָאיסנעּפ ןעוועג זיא .א

 רעד לַײװ ,ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ םיא זיא סָאד רעבָא ,ןיײרַאֿפ

 זיא רע םגה ,רעטַאעט ןליּפש ןענָאק ןיא ןעגנַאגעג םיא זיא רקיע

 י .קנַארק ןעוועג ןיוש

 סנדַאֿפדלָאג ןרימליֿפ וצ טרינַאלּפ .ַא טָאה דָאירעּפיץנַאלג ןַײז ןיא

 .ןרָאװעג טשינרָאג ןוֿפרעד זיא סע רעבָא ,סעטערעּפָא

 :תונורכז ענַײז ןיא טבַײרש עדַאּפעלַאּפ .ב רָאיטקַא רעד

 רעזדנוא ןיא ןעמוקַאבוצ רימ ןבָאה ,טַײצ רערעווש רעד טָא ץא;

 ןַײז טימ ןַאמלעבַא ןעוועג זיא סָאד .טֿפַארק עַײנ ַא |ײסבַאס} עּפורט

 .עלעבייט עלעבייוו דנַאלב גנוי

 -ביל-סגנַאזעג סלַא טנַאקַאב ןעוועג ןיווש טלָאמעד זיא ןַאמלעבַא

 ןַײז ןַאמ רעטױבעג-טסעֿפ ןוא רעכױה ַא ןעוועג זיא רע .רעבָאה

2855 

 טָאה רע .רעפרעק רעטיובעג ןַײז יו טסעֿפ ױזַא ןעוועג זיא עמיטש
 ,רָאנעט-ןדלעה -- ךיז רע טָאה ןֿפורעג רעבָא ,ןָאטירַאב ַא טַאהעג

 -עג תמאב ןַאמלעבַא זיא רַאוטרעּפער ןקיטלַאמעד רעזדנוא רַאֿפ
 -רעסיוא ןוא סָאטַאּפ טגָאמרַאֿפ טָאה רע .טֿפַארק עכעלצונ רעייז ַא ןעוו
 סָאד זַא ,טימַאב ךיז רע טָאה ןעגניז םַײב .טנעמַארעּפמעט ןכעלנייוועג
 יד ןײטשרַאֿפ ךיוא רָאנ ,ןעגניז ןַײז ןרעה זיולב טשינ לָאז םוקילבוּפ
 םעד ךיוא רָאנ ,רעטרעוו יד רָאנ טשינ ןוא ,גנַאזעג ןייז ןוֿפ רעטרעוו
 יד טימ ןעגנוגעווַאב ,סעיצַאלוקיטסעשז טימ .דיל ןַײז ןוֿפ טלַאהניא
 טלַאהניא םעד ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג רע טָאה סיֿפ יד טימ ןוא טנעה
 לעוװ ןגעוו ענרעזייא  :ןעגנוזעג טָאה רע ןעוו :ליפשַײב םוצ .דיל ןוֿפ
 ןבױהעגנָא ,יןענַאּפש טרָאװ םַײב רע טָאה ,יןענַאּפעסיא ךיא
 -ַאוד ענַײז ַײב ןוא ,עניב רעד רעביא סיֿפ עגנַאל ענַײז טימ ןענַאּפש
 -עג שממ טָאה רע .בייל ַא יו טמורבעג רע טָאה ,סענעצס עשניטַאמ
 ךיז טָאה בייל ַא יו ןעמורב ןתעב .םוקילבוּפ ןֿפױא דזּפ ַא ןֿפרַאװ
 -רַאֿפ שממ ןוא טרעטיירבעגסיא רעמ ךָאנ זָאנ עטיירב גונעג ןייז

 | .םינּפ ץנַאג ןַײז ןעמונ

 וצ ּוװ טַאהעג טינ רימ ןבָאה ,טנַאמרעד ןיוש יוו ,וענעשעק ןיא
 -עגסיוא דלַאב רימ ןבָאה ,טֿפַארק ַאזַא קידנעמוקַאבוצ ןוא ,ןליּפש
 -נוא ,ןרָאֿפעגסױרַא דלַאב עקַאט ןענַײז רימ ןוא סעזייר עַײנ טנָאלּפ
 -עגרַא ןיא.. (ועיעגרַא) וועירָא ןייק ןעוועג זיא געוו רעטשרע רעזד
 ןדנעטששמוא עטנַאקַאב טלַא ןױוש יד טױל טליּפשעג רימ ןבָאה וועי

 ןוא ןרָאֿפעגּפָא רימ ןענַײז ױזַא ןוא ,רעטַײװ ןרָאֿפעג ןענַײז רימ ןוא
 ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןַאמלעבַא זיב ,ךעלטעטש ייר ַא ןיא טליּפשעג
 טָאה ,חוּכ-לעב ַא ןעוועג זיא רע יו ױזַא ןוא ,רָאטקעריד ןטימ ןגירק
 -קעריד רעד טָאה טלָאמעד ןוא ,ךיוא ּפעלק טימ טעשַארטסעג ךָאנ רע
 טַײצ עצרוק ַא ךָאנ ןוא ,ײעקרַאטש; טנַײֿפ טָאה רע זַא ,טגָאזעג רָאט

 ."עפורט רעזדנוא ןוֿפ קעװַא קירוצ ןַאמלעבַא זיא

 :תונורכז עריא ןיא טלייצרעד לעּפַאר ַאניז ןירעליּפשיוש יד

 ןלַאֿפעגכרוד טַאהעג ןיױש ןענַײז סרעטַאעט ערעדנַא לַײװ ןוא;
 ,קיטכיזרָאֿפ ןעזועג לעּפַאר זיא ,ײסרַאטס, רענַאקירעמַא עכלעזָא טימ
 סָאװ ,ןענַאמלעבַא טימ טֿפעשעג ַא טכַאמעגּפָא טָאה רע ןעוו ןוא
 ןעגנודעג טשרעוצ רע טָאה ,עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקעג טלָאמעד זיא
 ןַאמלעבַא זַא ,ןעזעג טָאה רע יוװ םעדכָאנ ןוא ,שזדָאל ןיא רעטַאעט ַא
 טסששרע םיא רע טָאה ,טָאה רע סָאװ ,ןעמָאנ םעד טרעוו עקַאט זיא
 | ."עערַאו ןייק רעטַאעט-םועזילע ןיא ןעמונעגרעבירַא

 -רעטַאעט ןשידִיי ןיא לָאר עסיוועג ַא טליּפשעג .א טָאה טקערידמוא
 עריא ןיא לעּפַאר ַאניז טלייצרעד םעד ןגעוו .עשרַאװ ןיא ןזעוו
 :תונורכז

 -ַאקס, רעטַאעט רעד ןעוועג רעטעּפש זיא סע סָאװ ,ןָאלַאס רעד,
 רעויל ,ןַָאמ ריא| רע ןוא ןֿפױקרַאֿפ םוצ ןענַאטשעג זיא ,יַאל
 טימ געוו ןֿפױא ךיז רע טֿפערט.. ןֿפױק טלָאוװעג םיא טָאה ןלעּפַאר
 ,ןֿפױק טשינ סע לָאז רע זַא ,ּפָא םיא טדער ןַאמלעבַא ץוא ,ןענַאמלעבַא
 ןוא ןדיירוצ טזָאלעג ךיז טָאה לעּפַאר ןוא ,טרעװ טשינ זיא סע זַא
 זיא ןָאלַאס רעד זַא ,טסּורעד לעּפַאר ךיז טָאה סנגרָאמוצ דלַאב
 לַאֿפכרוד רעד ןוא רערעיט זיירּפ ןשביה ַא טימ ןרָאוװעג טֿפױקרַאֿפ
 געט עכעלטע ןגיל טזומעג טָאה רע זַא ,טרעגרעעג ױזַא םיא טָאה
 ."פעב וצ

 :טבַײרש ןיוועל ןושרג .רד
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 -ֿפיוא רעד תעושב ,רימ וצ זיא ,ךיז טכַאד ,קירוצ ייווצ רָאי ַא טימ;
 -עגנָא ןרָאי עלעטימ יד ןיא ױרֿפ ַא ןעמוקעגֿפױרַא ,עדנוטש-סמַאנ
 ירַא יז זיא ךָאנרעד ןוא שיערבעה ןדייר וצ רימ טימ יז טָאה ןריוה
 ַא יװ| םדאה דחאכ טושּפ טשינ יז טָאה טדערעג ןוא ,שידִיי ףיוא רעב
 .ענעצס רעד ףיוא יוו ,סָאטַאּפ סיורג טימ רָאנ ,{שטנעמ רעכעלנייוועג

 זַא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה יז .ןַאמלעבַא ױרֿפ ןעוועג זיא סָאד

 ,יןַאמ ןַײמ , טקירדעגסיוא טינ ךיז טָאה יז -- ןַאמלעבַא טסיטרַא רעד
 טגיל -- ,"בר רעד, ןַאמ ריא ךיוא טֿפור סָאװ ,ןיציבר ַא יו טקנופ
 ןיווש םיא ןבָאה םירױטקָאד עקינייא .קנַארק ןכָאװ עכעלטע ןױש
 ןטכַארטַאב םיא לָאז ךיא זַא ,טגנַאלרַאֿפ רע רעבָא ,טלדנַאהַאב
 .טגָאזעגּפָא טשינ ריא ךיא בָאה ,ךעלדנעטשרַאֿפטסלעז

 ןטסקעז רעדָא ןטֿפניֿפ ןֿפױא ,39 ַאשזָאה ףיוא ייז ןבָאה טניוװועג
 טיֿפוס רעד ןוא ןיילק ןעוועג זיא רעמיצ סָאד .ךַאד ןרעטנוא ,קָאטש
 טָאה טױנ יד .ךיק יד ךױא ןעוועג זיא לביטש םעד ןיא .עפוועמ
 ןעוועג טרָאֿפ טרָאד רעבָא זיאיס .ערַאּפש רעדעי ןוֿפ טקוקעגסױרַא
 -עג ןבָאה דנַאו רעד ףיוא :טסיטרַא ןַא ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא לקיטש ַא
 ענעדײשרַאֿפ ןיא ןענַאמלעבַא ןוֿפ סעיֿפַארגָאטַאֿפ רָאּפ ַא ןגנַאה
 עטבױטשרַאֿפ ןּוא עטנקורטרַאֿפ עכעלטע -- רעטצנעֿפ ןֿפױא .ןלָאר

 .המודכו ךעלכיב ,ןשיֿפַא רָאּפ ַא ,ץנערק
 בָאה ךיא ןכלעוו ,רעקיציײילּפ-טיירב ןוא רעכיוה רעד ,ןַאמלעכָא

 ןֿפױא ןיורק רעד טימ רָאנעט-ןדלעה סלַא ענעצס רעד ןוֿפ טנעקעג
 עסיורג יד טירטסױרַא ןדעי ַײב ןריזירטקעלע טגעלֿפ סָאװ ,ּפָאק
 ַא טעב ןיא ךעבענ ןגעלעג זיא ןַאמלעבַא רעד --- רערעהוצ-ןסַאמ
 זיא םיא ןבענ לרעלעט ַא ףױא .רענעגָאלשרעד ַא ןוא רענעכַארבעצ
 רעד .סעקרעקוצ עקיליב עכעלטע ןוא ץנַארעמָאּפ לקיטש ַא ןגעלעג
 טשינ םיא ןיא זיאיס .רערעווש ַא ןעוועג זיא טנוזעג ןַײז ןוֿפ דנַאטשוצ
 ןוא ןלָאוושעג ןעוועג ןענַײז סיֿפ יד ןוא ,רבא רעטנוזעג ןייא ןייק ןעוועג

 .רעצעלק יד יו בָארג
 -- רימ ןצ טדנעוועג ךיז רע טָאה -- רעטקָאד יה ,טעז ריא --

 זַא ,ףָאה ךיא .רעטלע רעד ףױא טסיטרַא רעשידִיי ַא סױא טעז יױזַא
 רשֿפא ,זיא רקיע רעד רעבָא .ןרעוו טנוזעג ךיא לעו טנַאה רעייא ןוֿפ
 .סױרַא רע טָאה טרָאװ סָאד -- ןטסיטרַא עגיה יד ַײב ןלעוּפ ריא טעוו
 ףיוא ןזָאלסױרַא ךימ ןלָאז ייז זַא -- עינָאריא רעסיוועג ַא טימ טגָאזעג

 .עניב רעד
 סָאד ,סיוא טזייוו ,טָאה רע .טרעדנּװורַאֿפ טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא

 לע ךיא ,טניימ ריא , :ןבעגעגוצ דלַאב טָאה רע לַײװ ,ןענַאטשרַאֿפ
 "אֿבכוּכ רב, ןעגניז לע ךיא ,העוט ךַײא טנעז ריא ,?ןענעק טינ
 עזַארֿפ ַא ןבעגעג-גניז ַא רע טָאה רעטרעוו יד ַײב ."ַײז ןוֿפ רעסעב
 רעטיצ ַא ןבָאה ןבױש יד זַא ,טֿפַארק ַאזַא טימ יײאֿבכוּכ רֶר ןוֿפ
 .גנַאזעג טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא עלעביטש עניילק סָאד ןוא ןבעגעג

 -טנוזעג ןַײז .לָאמ עכעלטע ךָאנ טכוזַאב רעטעפשש םיא בָאה ךיא
 ןוֿפ ןײרֿפער רעד ןוא ,ןרעסעברַאֿפ וצ ןביױהעגנָא ךיז טַאה דנַאטשוצ
 יד ,הבצק יד רימ גױט סָאװ, ןעוועג זיא ןכערפשעג ערעזדנוא עלא
 רעד ףױא ןזָאל ךימ ייז ןלָאז .רימ ןביג ייז סָאװ ,סעטָאלז עכעלטע

 ."עניב
 ףיױא סױרַא טערט ןַאמלעבַא זַא ,זעל רעטעפש געלֿפ ךיא ןעוו

 טגערֿפעג קידנעטש ךימ ךיא בָאה ,טרעצנַאק ףיוא ץניווָארּפ רעד
 רעד ףױא ןּפעלשמורַא ךיז הלוח רעקידנכוסמ ַאזַא ןָאק ױזַא יװ
 ױרֿפ ועד עגַארֿפ עבלעז יד טלעטשעג לָאמ ןייא בָאה ךיא ןעוו ?הנידמ
 ךיז טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןעמוקֿפױרַא רימ וצ טגעלֿפ סָאװ ,ןָאמלעבַא
 ,ןעמענייא ףרַאדַאב רעקנַארק רעד סָאו ,ןטּפעצער יד זוּכמ ןַײז בשיימ
 .טלעֿפ סע זַא; :טרעֿפטנעעג לכיימש ןקיטעמוא ןַא טימ רימ יז טָאה

 ךָאטש ַא רימ טָאה הבושת יד .יןענָאק ץלַא ןעמ זומ ,טיױרב ףיוא
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 ףיױא סא טעז ױזַא :טכַארטעג רימ בָאה ךיא ןוא ץרַאה ןיא ןבעגעג
 לרוג רעד זיא סָאד רָאנ ,טסיטרַא רעשידִיי ַא רָאנ טשינ רעטלע רעד
 טנגוי רעד ןיא ןרָאּפשוצּפָא חוכב טשינ זיא סָאװ ,ןַאמכַאֿפ ןדעי ןוֿפ
 ."רעטלע רעד ףיוא ןטסנידרַאֿפ ענַיז ןוֿפ

 :תונורכז ענַײז ןיא טבַײרש ינודקומ .רד

 ןעוועג זיא עפורט-"םועזילעג רעד ןיא רוגיֿפ ענעעזעגנַא ןַא;י
 .םינפ ןטסנרע ןגנערטש ַא טימ ןױשערעּפסנַאמ רעכיוה ַא .ןַאמלעבַא
 ןרָאיטקַא יד ןשיווצ .ןזעטנעמ ןשעיטַאבעלַאב ַא רַאֿפ ןטלָאגעג טָאה רע
 ןטלַאה ךיז טגעלֿפ ןוא רעטעדליבעג טשרמולכ רעד ןעוועג רע זיא
 םַאנסיױא רענעטלעז ַא סלַא .עסַאמ רעשירָאיטקַא רעד ןוֿפ רעדנוזַאב
 | .{?ןןעוועג טינ עסירעטקַא ןייק ױרֿפ ןיַיז זיא

 -רַא ןוא טייקטעדליבעג רעצנַאג ןַײז טימ ןַאמלעבַא רעקיזָאד רעד
 ךיא סָאװ ,רָאיטקַא רעטסשיטסידנוש רעד ןעוועג זיא ,טייקשיטסיט
 ,ןלעטשוצטסעֿפ ןעמוקעגסיוא רימ זיא רעטעּפש .ןעזעג לָאמַא בָאה
 ןענַײז עסַאמ-ןרָאיטקַא רעד ןיא ןטנעגילעטניא עבלַאה יד דָארג זַא

 .ןרָאיטקַא-דנוש עטסגרע יד

 -סױרַא טגעלֿפ רע .ײרעגניז -טפיוה רעד ןעוועג זיא ןַאמלערַא
 ,ןעגנוזעג רע טָאה ןטערעּפָא עשירָאטסיה עטלַא יד ןיא רָאנ ןטערט
 רענרעצליה ַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,הרצ עבלַאה ַא ןעוועג ךָאנ זיא
 שממ ןעוועג סע זיא ,קליּפש ןביײהנָא טגעלֿפ רע ןעוו רָאנ .רעגניז
 ךיז טעװַאב ןוא רענעמונַאב ַא יו ןעיירש טגעלֿפ רע ;ךעלרעדיוש
 ןעוו .עטיוו ןקיליײה ןוֿפ טייהקנַארק רעד ןוֿפ טדייל סָאװ ,רענייא יו
 ןצנַאט םיא-ַײב עדרָאמ יד טגעלֿפ ,ײןעװעטַאמַארדעצ  ךיז טגעלֿפ רע

 ."תויועה עטסווַאקישט יד ןכַאמ טגעלֿפ פיל עטששרעטנוא יד ווא
 .עשרַאװ ןיא 1929 ילוי 13 םעד ןברָאטשעג זיא .ַא
 :?טנַײה , ןיא ןבירשַאב ןֿפוא ַאזַא ףיוא טרעוו היול יד

 "ןרע ןַא ןענַאטשעג ןורא ןרַאֿפ זיא גָאטַײב 2 זיב ירֿפ 11 ןוֿפ ,
 טַײצ רעד ןוֿפ ףולרַאֿפ ןיא .םירֿבח סמענעברָאטשרַאֿפ םעד ןוֿפ ךַאװ
 םעד ןוֿפ טרעדנוה עכעלטע ןעגנַאגעגײברַאֿפ ןורא םעד ַײב ןענַײז
 -ןטסיטרַא ןוֿפ לַאז רעד .רערערַאֿפ ןוא דנַײרֿפ סמענעברָאטשרַאֿפ
 זיא ןורא רעד ,ןצרַאװש ןיא טרירָאקעד ןצנַאגניא ןעוועג זיא ןיירַאֿפ
 ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא ,קלַאֿפַאטַאק ַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגֿפױרַא
 | השמ | רָאטנַאקרעבױא רעד טָאה רעגייז ַא ַײרד ,.טכיל 6 טנערבעג
 סָאד ןעגנוזעג ןרעטַאעט עשידִיי עדייב ןוֿפ ןרָאכ יד טימ יקציווָאסוק

 םענעברָאטשרַאֿפ ןוֿפ דנַײרֿפ יד ןוא ,"דודל םתכמ , םילהּת לטיּפַאק
 -עג ןיוש טָאה'ס ּוװ ,סַאג רעד ףיוא ןורא םעד ןגָארטעגּפָארַא ןֿבָאה

 ןבעגּפָא ןעמוקעג זיא סָאװ ,םלוע רעסיורג ַא ךיוא יו ,הלגע ןַא טרַאװ
 ,ןטסיטרַא עגיה יד רעסיוא .דוֿבּכ ןטצעל םעד םענעברָאטשרַאֿפ םעד
 סָאװ ,ןטסיטרַא רענַאקירעמַא עלַא ןעמוקעג ךיוא היול רעד וצ ןענַײז

 : ,עשרַאװ ןיא טציא ךיז ןעניֿפעג
 -ָאװָאנ ,יקװעלַאנ ,עגולד ,דזַאיעשּפ ךרוד ןעגנַאגעג זיא היול יד

 עלייוו ַא ףיוא ךיז טָאה הלגע יד ּוװ ,ַאנלעשזד ןוא ַאקישזד ,יקּפיל

 .ַאשנעג ןוא ַאשטָאמס קע ףיוא "ַאלַאקס , רעטַאעט ןרַאֿפ טלעטשעגּפָא

 םעד ןעמונעגסױרַא םענעברָאטשרַאֿפ ןוֿפ דנַײרֿפ יד ןכָאה ןָאד|

 ,טנעה יד ףיוא ןימלע תיב םוצ זיב ןגָארטעג םיא ןיא ןורא

 -לַאװרַאֿפ רעד טדערעג רעטשרע רעד טָאה רֿבק םענעֿפָא םַײב
 רעכלעוו ,וָאלַאסרַאמ 'ה ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןוֿפ דילגטימ-סגנוט
 -עג, טָאה ןײרַאֿפ רעד יו םעד ןגעוו ןלייצרעד ןביוהעגנָא טָאה
 טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד רעבָא ,ןענַאמלעבַא רַאֿפ ?טגרָאז
 טָאה םיא ןגעוו "ןגרָאז , סָאד יו טסוװועג ןבָאה ןוא ןבעל סנַאמלעבַא

 ךיז ןבָאה סע ןוא ,ןדייר טזָאלעג טשינ ןווָאלַאסרַאמ ןבָאה ,ןעזעגסיוא
 ."ןבעגעג טשינ ןשָארג ןייק םיא טָאה ריא , :ןעיירשעג טרעהעג
 קידלוש זיא ןיײרַאֿפ-ןטסיטרַא רעד, ,"ןסױטשרַאֿפ םיא טָאה ריא;
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 רעייא טימ ןצנַאטטימ טלָאװעג טשינ טָאה רע, ."טיוט ןַײז ןיא
 װָאלַאסרַאמ 'ה ."ןעוועג םקונ םיא ןָא ךיז ריא טָאה ,,,ללַאטערקעס

 רעבָא ,רַאטערקעס ןַײז טימ ?ײרַאֿפ םעד ןרעֿפטנערַאֿפ טװּורּפעג טָאה
 ןַײז רע טָאה למוט ןקרַאטש ַא ַײב ןוא ,ןעגנולעג טשינ םיא זיא סָאד
 ,טקידנעעג עדער

 ,ץעענַאּפמָאק | ָאבַא | 'ה ןטלַאהעג ןַאד טָאה עדער עדנריר רעייז ַא

 רעד ףיוא ןעמַאזוצ טליּפשעג םענעברָאטשרַאֿפ ןטימ טָאה רעכלעוו
 ןוֿפ ןדָאזיּפע ךס ַא טלייצרעד ץעענַאּפמָאק 'ה .טַײצ רָאי 33 עניב
 סע .לָאר רעדעי טימ ךיז ןעמענרעביא ןַײז ןוֿפ ןוא ןליּפש סנַאמלעבַא

 זַא ,ןסעגרַאֿפ טגעלֿפ ןַאמלעבַא ןעוו ןֿפָארטעג לָאמ ןייא טשינ טָאה

 .ןבעלרעביא ןיילַא ענַײז לָאר יד טגעלֿפ רע ןוא רעטַאעט טליּפש רע
 רב  טליּפשעג טָאה ןַאמלעבַא ןעוו לָאמ ןייא טריסַאּפ טָאה יױַא
 רע ןוא טסיטרַא ןַא זיא רע זַא ,ןסעגרַאֿפ ןצנַאגניא רע טָאה ,"אֿבכוּכ
 ןעוו זַא ,רעטילימ סרַאזעצ ףיֹוא ןֿפרָאװעג טֿפַארק ַאזַא טימ ךיז טָאה
 רענלעז עכעלטע ןענַײז ,טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה גנַאהרָאֿפ רעד

 ..טלייבעצ קרַאטש ןעוועג (ןטסיטַאטט)

 ןליּפש סנַאמלעבַא ןגעוו תונורכז טלייצרעד טָאה רעשיֿפ 'ה ךיואי
 ןצנַאטימ טנָאקעג טשינ טָאה ןַאמלעבַא זַא ,ןבעגעגוצ טָאה רע ןוא
 ןסַאּפוצ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .ןטסיטרַא עגנוי עקיטנַײה יד טימ
 .ןטילעג ןוֿפרעד טָאה רע ןוא ןליּפש ןקיטנַײה םעד וצ

 ,ץנערק ַײרד ןרָאװעג טגײלעגקעװַא ןענַײז רֿבק ןשירֿפ ןֿפױא
 ָאקסעלַאכימ טסיטרַא רעד טגײלעגקעװַא ץנַארק ןייא טָאה ייז ןשיווצ
 ,"ןײרַאֿפ-ןטסיטרַא ןשידִיי רעקרָאי-וינ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 ;טבַײרש גרעבדלָאג .א

 זיא סע .(קיליײה רַאֿפ ןעמ טכַאמ טיוט ןכָאנ) "םישודק-תומ ירחא;
 -עטשַאב לָאמַא רעדיװ טשרע ךיז טָאה סָאװ ,לטרעוו שידִיי טלַא ןַא
 טָאהיס רעוו .ןַאמלעבַא .ב רָאיטקַא ןשידִיי ןטלַא ןוֿפ טוט םַײב טקיט
 ןַאמלעבַא רענעברָאטשרַאֿפ רעד זַא ,טגינגרַאֿפ ערעטיב סָאד טַאהעג
 -ֿפיוא ,ןרערט ןסיג ןוא שיט-ביירש ןַײז ַײב לָאמ ןייא טשינ ןציז לָאז
 "ןעגנונעדרָא עַײנ, יד רעביא ןרערט עטקיטייוועגכרוד-ףיט ,עקיטכיר
 טינ טרעװ רע עכלעוו ךרוד ,ןירַאֿפטסיטרַא רעװועשרַאװ ןיא
 זַא ,ןלַאֿפנייא טנַאקעג טשינרָאג טָאה םעד ,ענעצס רעד וצ ץזָאלעגוצ
 דַארַאּפ ַאזַא ןכַאמ ןײירַאֿפ ןטסיטרַא רעבלעז רעד טעװ טױט ןכָאנ
 טַײב -- ןיז ןעירעלטסניק ןיא -- י"ןענגרה. סָאװ וצ .היול ןייז םורַא
 זיא ןַאמלעבַא .ב לַײװ .תוױל-דַארַאּפ ןכַאמ טױט ןכָאנ א ןבעל
 ןבָאה טֿפרַאדַאב רע טָאה יאדוא .ךרוד ןוא ךרוד רָאיטקַא ןעוועג
 רעהעג ןוָאי ערעטלע יד ףױא טייהרעקנַארק ןרעגנוה ןא ,הסנרפ
 -ןַאגעג זיא ןענַאמלעבַא רעבָא ,ןכאז עמענעגנָא יד וצ טשינ סיועג
 -- ,ןעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ לייז ןקילָאמַא םעד ,םיא סָאװ ,םעד ןיא ןעג
 ןייק סיוועג טלָאװ ענעצס רעשידִיי רעד ןוֿפ רעטערב יד רַאֿפ סָאװ

 טָאװ -- ייז ףיוא ףיוא טציא ךיוא טערט רע ןעוו ,ןעוועג טשינ הפרח

 ,ןקירעביא ןַא יו ,םטכינעגױט ַא יו ןסױטשרַאֿפ ױזַא ןעמ טָאה םיא
 ?ןעוו רַאֿפ ?סָאװרַאֿפ ."ײםענעברָאטשעג; ַא

 עזעידִיי יד וצ קיליױוװזייב יױזַא ןַײז טשינ רימָאל ,ןגעווטסעדנוֿפ..
 ןייא ךָאז ןיא יןעגנונעדרָא עַײנג יד ץָארט .עשרַאו ןיא ןטסיטרַא
 ןכָאנ רֿבח ַא דוֿבּכ ּפָא ןביג ייז :ןבילברַאֿפ יז ַײב עיצידַארט ענייש

 ,ײ...תומ ירחַא .טיוט

 :טבַײרש | רעביב} ;ב .ש
 ליֿפ ױזַא טָאה סָאוװ ,טסיטרַא ןַא טלָאװ ,םלועה תומוא יד ַײב,

 רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,עניב-סקלָאֿפ ןַײז רַאֿפ טעברַאעג ןרָאי
 ענַײז ןבעלסיוא טנָאקעג סיוועג ,עניב רעקיזָאד רעד ןוֿפ רעיבידןוֿפ
 רעד ךרוד ןרָאװעג טרעטיברַאֿפ טשינ ןטלָאװ ןייז} ןוא ,ןרָאי עטצעלי
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 .זזנוא ַײב ךַאז יד ,רעדייל ,רעבָא זיא שרעדנַא ץנַאג .טיױנ רערעווש
 רע .טסיטרַא רכעעלטינשכרוד ןייק ןעוועג טשינ זיא ןַאמלעבַא ינעב
 ןַײז טימ רע טָאה ןרָאי עגנַאל .ײרַאטס} ַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא
 ױזַא ,םלוע ןשידִיי םעד טרעבױצַאב ,רעגניז-טסיטרַא סלַא ,םיטש
 טקורעגנָא ךיז טָאה םיא ףיוא רעבָא ןעוו .עקירעמַא ןיא יו ,זדנוא ַײב
 ןנָאה רוטַאנ רעד ןוֿפ ןצעזעג עקידתונמחרבמוא יד ןעוו ,רעטלע יד
 -מַאזגיוב ןַײז ,םיטש ןיַײז ןוֿפ גנַאלק ןשירֿפ םעד ןעמונעגּפָא םיא ַײב
 ןוא ,ןסעגרַאֿפ עלַא םיא ןיא ןבָאה ,טסיטרַא סלַא טייקכעלײרֿפ ןוא טייק
 טָאה רע עכלעוו רַאֿפ םירֿבח עגנוי ענַײז ןסעגרַאֿפ ךיוא ןבָאה םיא
 א טיױובעג עניב עשידִיי יד ןבעל ץנַאג ןַײז ןוֿפ טעברַא רעד טימ
 .ןֿפַאשעג טַאטשרַאוו סטעברַא ןַא יז רַאֿפ

 ןיק טשינ רעבָא ,רעקידגנילצולּפ ַא ןעוועג זיא טױט סנַאמלעבַא

 קנַארק זןיא רע יוװ ,רָאי ַײרד רעביא ןיוש .רעטעטרַאוורעדמוא

 ןעמ זַא ,טגָאזעג ןבָאה םיריוטקָאד .ןעגנול יד ןוא ץרַאה ףיוא ןרָאוועג

 ןציז וא םישדח עכעלטע ןעורּפָא לָאז רע ןעוו ןעוועטַאר ךָאנ םיא ןָאק

 ףיױרעד ןעלטימ ןייק ןַאד ןיושש טָאה ןײלַא ןַאמלעבַא .קצָאווטָא ןיא

 רעקירָאי-גנַאל ןוא ןירַאֿפ-ןטסיטרַא ןוֿפ דילגטימ סלַא .טַאהעג טשינ

 ןײרַאֿפ ןַײז זַא ,טכער סָאד טַאהעג רעבָא רע טָאה ,טסיטרַא רעשידִיי

 זַא ,ןלעופ וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ימ ליֿפ ךָאנ .ןגרָאז םיא רַאֿפ לָאז

 -וןעּפ ןיא קצָאװטָא ןייק ןקישסױרַא םיא לָאז ןירַאֿפ-ןטסיטרַא רעד

 ןדלָאמעג ןיירַאֿפ רעד טָאה שדוח ןטשרע ןכָאנ דלַאב רעבָא ,טַאנָאיס

 ,ןַאמלעבַא ןוא ,טשינ רע טלָאצ רעמ זַא ,רעמיטנגיײא- טַאנַאיסנעּפ םעד

 ןייק ןרעקמוא טזומעג ךיז טָאה ,רעטרירוקסיוא-טשינ ַא ,רעקנַארק ַא

 רַאֿפ טָאה ןירַאֿפ רעד .ןעוועג גונעג טשינ רעבָא זיא סָאד .עשרַאוװ

 -ַאעט ןשידִיי םעניא .טעברַא ןַײז וצ געוו םעד טמױצרַאֿפ ןענַאמלעבַא

 עַײנ ןעמוקעג ןענַײז סע .ןעגנומערטש עַײנ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה רעט

 ןַײז וֿפ טפוטשעגסױרַא לַאטורב ןענַאמלעבַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 ןוא ,עפורט םוש ןייק ןיא ,ןטלַא סלַא ,םיא טזָאלרעד טשינ ,עיציזָאּפ

 -ֿפױא יד ייר רעטשרע רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,ןירַאֿפ-ןטסיטרַא רעד

 ןוא טעטילַאיָאל עשירֿבח יד רעדילגטימ ענַײז ןשיווצ ןטיהוצּפָא עבַאג

 רעביַײרש רעד ןשוו .ןגיוװטעג ןא טקוקעג ףיורעד טָאה ,טעטילַאיגעלָאק

 -לעזעג ןיא טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא לָאמַא טָאה תורוש עקיזָאד יד ץֿפ

 ןָאטעג טרעוו סָאװ ,הלווע רעד ףױא ןטסיטרַא עשידִיי ןוֿפ טֿפַאש

 -טנעעג ןטסיטרַא ענעמוקעגֿפױא יד ןוֿפ רענייא טָאה ,ןענַאמלעבַא

 ייקעג גונעג ןױש טָאה רע .םיסחוימ ןייק טשינ ןֿפרַאד רימ  :טרעֿפ

 טָאה טרעמיקעג ןוא .ײערעדנַא ןגיניק ןזָאל טציא רע לָאז .טגינ

 -דנַאה רעקיזָאד רעד רעביא סָאו ,םירֿבח-ךַאֿפ ענַײז ןוֿפ םענייק טשינ

 ןצ טלײטרוארַאֿפ רֿבח רעלוֿפטסנידרַאֿפ וא רעטלַא ןַא טרעוו גנול

 ..ףוס ןַײז וצ טלייא עכלעוו ,טיונ

 ףיוא .ץנעטסיזקע ןיַיז רַאֿפ ןֿפמעק טוװרּפעג ךָאנ טָאה ןַאמלעבַא

 ןעמַאװצ וא שיערבעה ןענרעל ןעמונעג ךיז רע טָאה רעטלע רעד

 .ףױא ץניווָארּפ רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא רע זיא ױרֿפ ןַײז טימ

 יד ,ןפורג ײדוסיה ןרקג יד ךרוד טנדרָאעגנייא ,ןעגנולעטשרָאֿפ

 ןלַאֿפעג זיא רע ןוא תוחּכ ענַײז רעביא ןעוועג רעבָא ןיוש ןיא טעברַא

 ןבעל ץנַאג ןַײז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןבעל ןַײז טקידנעעג טָאה יזזַא.

 ."טסנוק רעשידִיי רעד טנידעג

 :טבַיײרש |ןראהנייא | רעצלעז .א

 ןליֿפַא ,עניב רעד ףיוא ןעזעג לָאמ ןייא שטָאכ םיא טָאה סע רעוו

 טימ ןיווע ןעקנעדעג ךָאנ םיא חמ ,קירוצ רָאי קילדנעצ רַאּפ ַא טימ

 טעז |ןרוגיֿפ| יײסעבָאסָאא עכלעזַא .ןילַא שזסיוא ןכעלרעסיוא ןַײז

 ןייק ןעוועג טינ .רעטערב-עניב עשידִיי יד ףױא ןטלעז רעיײז ןעמ

 "סיוא ךעלניירועגמוא ןַא ,קנַאלש ,קיד ,ךיוה .פיט-ןסַאר רעשידִיי

 -יֿפ עלַארטַאעט ַא -- לַאשרַאמדלעֿפ ַא ןוֿפ ךוליה ַא ,םינפ ךעלקירד
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 -ביילג ןוא רעדנדיינש רעד ,עמיטש יד טנַײה .סנַאלעסקע רעפ רוג
 רָאנעט-ןדלעה רעדּנטעלג קיטַײצ

 רעכלעוו ,רָאיטקַא פיט םענעטלעז םוצ טרעהעג טָאה ןַאמלעבַא
 רעד ןעוועג זיא רע ."תמא ןַא ףיױא סע טניימ רָאנ ,טינ טליפש
 (רעטצעל רעד ךיױא רשֿפא עשרַאװ ןיא ןוא) רעשיטסירעטקַארַאכ
 טגעלֿפ רע ןעוו... .ערעּפָא רעשידִיי-לַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ
 זיא ןעמוקעג, ףור-םערוטש ןַײז טימ ןרַאֿפסױרַא "אֿבכוּכ רב  ןיא
 טגעלֿפ ,יױעײנַאב דנַאל סָאד ,ןעײרֿפַאב דנַאל סָאד טַײצ יד ,ָאי ,טַײצ יד
 עלַא ןענגרהסיוא ןייג טושפ טגעלֿפ רע .צנוק ןייק ןסיוו טינ רע
 תנכס ןסירעגטימ ןרעוו טגעלֿפ רעטַאעט ןיא םלוע רעד ןוא ,םיימיור
 ַא זיא טע .טלעוו רעד ןיא זיא ןעמ ּווװ ןסעגרַאֿפ טגעלֿפ ןעמ .תושֿפנ
 ארומ ןגע7פ ןטסיטַאטס יד טפיוהרעד ןוא ןטסיטרַא יד זַא ,טקַאֿפ
 -עטשרָאֿפ רעד רַאֿפ ןוא ,ײאֿבכוּכ רב, ןיא םיא טימ ןליפש וצ ןבָאה
 סעגרַאֿפ ,תונמחר בָאה ,ןַאמלעבַא , :םיא ַײב ןטעב ךיז ייז ןגעלֿפ גנול
 .ןײלַא אֿבכוּכ רב ןַײז טנַײה ."רעדניק ןוֿפ סעטַאט ןענַײז רימ ,טינ ךיז
 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןעוועג ןענַײז סאֿבכוּכ רב עכלעזַא קיניװו
 -ןַײרַא ייז ןיא טגעלֿפ רע .ןלָאר ענַײז עלַא טימ ןעוועג זיא ױזַא ןוא
 װחא ץלַא טגעלֿפ רע זַא ,טֿפַארק ליֿפ יױַא ,רעַײֿפ ליֿפ ױזַא ןגייל
 / .ןקירדרעד ןוא ןשרעהַאב ןעמעלַא

 ןַײז רע טגעלֿפ עניב רעד רעסיוא .ערעֿפס ןַײז ןעוועג זיא עניב יד

 ,רע יװַא יװ ,ןעז וצ ןעוועג זיא קידריווקרעמ .ײםייה רעד ןיא טינג

 ענעצס רעד ןוֿפ טָאה רעכלעוו ,טנעמַארעּפמעט רעקידמערוטש רעד

 "עגקירוצ ןעוועג ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא זיא ,ןסירעגטימ רעטזזיוט

 ןחמ טגעלפ רע ןעוו ,ןַאד ןדייס .דניק ַא יו קידוועמעש ןוא ןטלַאה

 קורדסיא םוצ ןעגנערב ןוא טײקנטלַאהעגקירוצ ןַײז ןוֿפ ןיגסױרַא

 רעד ןסקַאװסיא רעדיוו גנילצולפ טגעלֿפ ןַאד .גנובעלרעביא ןַא

 ַײב ןבעל סָאד וא ענעצס יד זיא ללכב .ענעצס רעד ןוֿפ ןַאמלעבַא

 רָאלק טנַאקעג טינ טָאה ןעמ זַא ,ןסקַאוװעגנעמַאזװצ ױזַא ןעוועג םיא

 רָאַפ ַא טימ זַא ,טלייצרעד ןעמ .ןטייוצ םענוֿפ עטששרע יד ןצענערגּפָא

 זיא רעטָאֿפ ןַײז זַא ,ןגָאזנָא ןעמוקעג םיא זיא ןעמ ןעוו ,קירוצ רָאי

 יקעװַא א ,רעטָאֿפ ןטױט םוצ ןֿפָאלעגקעװַא רע זיא ,ןברָאטשעג

 טימ ,רע טָאה ,עזָאּפ רעלַארטַאעט ַא ןיא תמ ןרעביא ךיז קידנלעטש

 ןָאטעג יירשעג ַא ,טנעה עטקערטשעגסיוא

 -רַאבלייהמוא ןַײמ ןיא ןגָארט ךיד ךיא לעוז גוצסעטָא ןטצעל ןַײמ

 ,גָאלָאנָאמ-דּפסה ןגנַאל ַא טרימַאלקעד ןַאד ןוא ,ײ!ץרַאה טעדנּוװרַאֿפ

 ןָאק סע .טריויוװָארּפמיא טונימ רעסייה רעד ףױא טָאה רע ןכלעװו

 רַאג זיא יז רעדָא ,ןבירטרעביא לסיב שביה ַא זיא הׂשעמ יד זַא ,ןייז

 זיא ,ןגיל זיא סע וליֿפַא רעבָא ,רעציביק-רעטַאעט יד ןוֿפ עיזַאטנַאֿפ ַא

 ןַײרַא ױזַא םיא זיא יז .שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןענַאמלעבָא רַאֿפ סע

 ןבעל ןכעלנייוועג ןיא וליֿפַא ריא ןוֿפ ךיז טָאה רע זַא ,ײרענייב יד ןיא

 | | .ןעײרֿפַאב טנָאקעג טינ

 ערעווש ַארַאֿפ סָאװ ןײטשרַאֿפ וצ ףיוא גונעג ןייז טעוו ץלַא סָאד

 ןעוו רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא טבעלעגרעביא טָאה ןַאמלעבָא עידעגַארט

 ןרָאװעג טרעטַײװרעד ענעצס רעד ןוֿפ קיװ ןַײז טעק זיא רע

 יֵנַא ןַא רעדָא טײקנַארק ַא םיא טָאה עניב רעד ןוֿפ טרעטייוורעד

 -ביילגמוא יו -- םיא ןבָאה טרעטַײוװרעד ,ןיינ ?הביס עכעלנע ערעד

 -כיר רעזָא ,ןטסיטרַא-ןגעלָאק ענַײז -- ןעגנילק טינ לָאז סָאד ךעל

 .ןײרַאֿפ-ןטסיטרַא רעד :טגָאזעג רעקיט

 ןריֿפ ןעמונעג טָאה ןיײרַאֿפ רעד זַא ,רעביא ָאד טיג ןרָאהניײא }

 "ןרָאטקעריד ןייק קידנבָאה טינ ןוא ,ףמַאק-ןסַאלק ןרענָאיצולָאװער ַא

 טריֿפעג רע טרעוו ,ףמַאק םעד ןריֿפ וצ ןעמעוו ןגעק סָאירַאסערּפמיא

 .ןםירֿבח ענעגייא ןגעק
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 זיב ,ועטָאֿפ ,רעטָאֿפ ,א,

 ןופ ןָאטיססעל

 ידי רעוװעשרַאוװו יד ןוֿפ רעטעברַאטימ יד ןבָאה ןוורענ עקרַאטש
 -לעבַא טימ ןעניױװצטימ טינ םוא ןבָאה טֿפרַאדעג סעיצקַאדער עש
 -קַאדער יד ןיא ןלייצרעד ןעמוק ןגעלֿפ ייז ןעוו ױרֿפ ןַײז ןוא ןענַאמ
 "םירֿבח, יד סָאו ,תומ ירוסי יד ןוא םישק סיױנע יד |ןטעוװ} סעיצ
 -עגּפָא ןבָאה ,"םירֿבח, יד ,ייז ןָא ייז ןעוט ןײרַאֿפ ןטסיטרַא ןוֿפ
 רעמ םיא ףרַאד ןעמ ןוא טסיטרַא ןייק טינ זיא ןַאמלעבַא זַא ,טנקסּפ
 ײלרעלַא !תוישק ןָא ?ןעוו רַאֿפ ?סָאוװ רַאֿפ .ןזָאלוצ טינ ענעצס רעד וצ
 ןייק לָאמנייק ןענייז סָאװ ,תונעשוה ענעגָאלשעגּפָא ,רעגנערד עטלַא
 עצנַאג וליֿפַא ןַײז ןענָאק ייז .ןליּפע ןגעמ ייז ,ןעוועג טינ תונעשוה
 רעטניה טָאה רעכלעוו ,רעבָא ןַאמלעבַא .ןײרַאֿפ ןיא לֿפעל-ךָאק
 תונברק ןוא טעברַא עלוֿפימ רָאי קיצרעֿפ רעכעה ןוֿפ שזַאטס ַא ךיז
 טינ גָאט ןטצעל ןזיב טָאה רעכלעוו ,ןַאמלעבַא ,רעטַאעט ןשידִיי ןראֿפ
 טקעטשרַאֿפ טלָאװ רעכלעוו ,ןַאמלעבַא ,עמיטש ענייש ןַיז ןרָאלרַאֿפ

 ןוֿפ קילדנעצ ןצנַאג ַא טייקכעלגעמ ןוא טנעלַאט ןַײז טימ לברַא ןיא
 -טלַא זיא רע ןטב רשאב ,רעטַאעט ןליּפש טינ רָאט רע ,ײעגנויג יד
 רעװעשרַאװ יד.. .שירעלטסניק גונעג טינ ,שיקנערֿפ-טלַא ,שידָאמ
 ןליפוע וצ ףיוא .ןסָאלשרַאֿפ םיא רַאֿפ ןעוועג טַאלג ןענַײז ערעטַאעט
 עלעיצעּפס ַא טכַאמ רעד ןוֿפ ןבָאה ןעמ ףרַאד ,ץניווָארּפ ןיא רעדיװ
 ,ןײרַאֿפ ןטסיטרַא רעד סיוא טעברַא סעיסעצנָאק עכלעזַא .עיסעצנָאק
 ןָא עיסעצנָאק ַא ןעמוקַאב רעבָא ןעמ ליו .קיליב סע טסָאק ןַאד ןוא
 ןײרַאֿפ רעד טָאה ,ןטסָאק עשביה טימ ןדנובעג סָאד זיא ,ןירַאֿפ םעד

 ,ןטעברַאסיוא טלָאוועג טינ עיסעצנָאק ןייק ןֿפוא םועב ןענַאמלעבַא רַאֿפ
 .טַאהעג טינ טייקכעלגעמ ןייק ןַאמלעבַא טָאה ,ןכַאמ סָאד ןיילַא ןוא
 -ןטסיטרַא רעד עכלעוו ,סעגירטניא עקילָאצמוא ןוֿפ ענייא זיא סָאד
 -עג טינ ךיז טָאה רע ןוא ,ןענַאמלעבַא ןגעק ןבירטעג טָאה ןײרַאֿפ
 ױזַא זיא ,ןיטסיטרַא ןַא ךיוא ,הרופצ ױרֿפ ןַײז ןוא םיא .ןרעוו טנָאק
 -לעבַא עיצקעטָארּפ לֿפױװ ןוא .ןרעגנוה וצ טושעּפ ןעמוקעגסיוא םורַא

 -שמ טינ םיא רַאֿפ ךיז טָאה ןעמ לֿפיױװ ,גנַאג ןיא טזָאלעג טינ טָאה ןַאמ
 -עג טינ טָאה סע ,ןירַאֿפןטסיטרַא ןופ רעריֿפ יד ַײב ןעועג לדת
 סעטָאלז עכעלטע יד ןוֿפ ןבעל לָאז רע ,טלָאוװעג אקוד ןבָאה ייז ,ןֿפלָאה
 טָאה רָאי עכעלטע .שדוח ןדעי ןֿפרַאוװצ םיא ןגעלֿפ יז סָאװ ,הבצק
 ,רעטלֿפיײװצרַאֿפ ַא ,רעטרעטיברַאֿפ ַא ,טעקנָאלבעגזורַא ױזַא ךיז רע
 טָאה ןוא ןטלַאהעגסױא טינ טָאה ץרַאה סָאד זיב ,רעקירעגנוה ַא
 .ײטצַאלּפעג גנילצולּפ

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוס טנומגיז

 -ַאעטיס .רעלטסניק ַא ןוֿפ המשנ יד טַאהעג טָאה ןַאמלעבַא ינעב ..

 -םעטָאג ַא ןליּפש סָאד ,שדקמה-תיב ַא ןעוועג םיא רַאֿפ זיא רעט

 טגעלֿפ רע .לודג ןהּכ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג רע טָאה ןיילַא ךיז ןוא טסניד

 לקיטש םענעטלָאשרַאֿפ; ןֿפױא ,ערעדנַא יװ ,ןגָאלקַאב טשינ ךיז

 ןטייקירעוװש ןוא טסַאל יד ךיז ףיוא ןגָארט עדריוו טימ רָאנ ,ײטיורב

 .רעטַאעט שידִיי ןליּפש ןוֿפ

 -נָא טנַאגעלע א קיטכיצ קידנעטש ,טלַאטשעג עטנַאזָאּפמיא ןַא

 ,רָאה עלעה עטמעקרַאֿפ קילעֿפגרָאז טימ םינּפ טיירב ,סיורג ַא .ןָאטעג

 ,ןגױא עשילָאגנָאמ ,עטוג ,עניילק טימ זָאנ עטיירב עטקישטַאלּפעצ א

 -נסיוועג ,ךעלרע ןעוועג זיא רע .יורטוצ ןַײד ןענּוװעג ףכית ןבָאה סָאװ

 -נַא ןועג ןרָאטקעריד םיא ןגעלֿפ רַאֿפרעד .ךעלטקניפ ןוא טֿפַאה

 טֿפָא ןגעלֿפ סָאו ,ײסרַאטס, ענזירּפַאק ,ערעדנַא וצ ךֿפיהל ,ןרישזַאג

 יד רעמ טַאהעג טָאה טרָאװ ַא סנַאמלעבַא ןטקַארטנָאק יד ןכערב

 .ןטקַארטנָאק ענעבירשעג יו טרעוו

 רבי ןַײז טימ עשרַאװ טמערוטשעג טָאה רע ןעוו טַײצ ַא ןעוועג

 ןוא סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ םירובג עכעלנע ןוא 'רובגה ןושמשי ,יאֿבכוּכ

 סלַא טריסנָאנַא עקַאט םיא ןעמ טָאה .רַאוטרעּפער-ןדלעה סרעניײטַאל
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 . רעט ַאעט ןשידיי

 טליפשעג טָאה רע ןעװ ןליֿפַא. 'רָאנעט-ןדלעה ןקיצנייא' םעד
 רעטסעב רעדי סלַא טריסנָאנַא ןעוועג רע זיא ,יַאטסָאקַא-לאירואי
 טָאה רע ןוא ..י'רָאנעט-ןדלעה רעקיצנייא ןוא ַאטסָאקַא לאירוא
 עשיזיֿפ ערעייהעגמוא ןַא ןוא בייל ַא ןוֿפ םיטש ַא טַאהעג תמאב
 רעד ףױא םיא ןבענ ןייטש וצ ןבָאה ארומ ןגעלֿפ ןטסירָאכ .טֿפַארק
 -רַאֿפ ַא טריֿפעגּפָא ףליה עכיג יד טָאה לָאמ ןייא טשינ לַײװ ,עניב
 ןשידִיי םענוֿפ דרעווש רעד ןוֿפ ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,ירעמיורי ןטעדנּוװו
 יד ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןטסיטַאטס ייווצ ...אֿבכוּכ רב דלעה
 -רַאֿפ עניב רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןגָארטעגּפָארַא לָאמַא ןענַײז ,לעֿפ-ןבייל
 -ניווצַאב' ןעמונעג ייז טָאה ןַאמלעבַָא-אֿבכוּכ רב יו םעדכָאנ עטששלח
 סעיצַארָאקעד יד ןטניה ןוֿפ ןטלַאהרעטנוא ןגעלֿפ ןטסינישַאמ .יױעג
 סקעז יד טימ טֿפמעקעג טָאה ןַאמלעבַא ןעוו גנוטסעֿפ-רתיב רעד ןוֿפ
 -ּפָארַא עקַאט טגעלֿפ ןיילַא רע ןוא ...טרעגַאלַאב יז ןבָאה סָאוו ,רעמיור
 -עג טשינ טָאה רע ..סענעצס עכלעזַא ןוֿפ רעטשלחרַאֿפ-בלַאה ַא ןייג
 ןַײז ןעמױצ וצ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןוא סָאמ רַאֿפ ליֿפעג ןייק טָאה
 ךיז ןגעלֿפ ןרָאיטקַא ערעדנַא בױא .טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב

 ,ירָאבס' ןכַאווש ַא ַײב 'טלַאק' ןַײז ןוא רעטַאעט ןלוֿפ ַא ַײב 'ןזָאלעצי
 -ּפָאמוא ,לָאר ןַײז וצ ןעִיצַאב ןֿפוא ןכעלרע ןבלזז ןֿפױא ךיז רע טגעלֿפ
 עכלעוו ַא .לַאז ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןץשטנעמ לָאצ רעד ןוֿפ קיגנעוו
 םיא זיא ןעלטימ-קורדסיוא ןיא ןוא תוחוּכ ןיא טײקמַאזרָאּפש זיאיס

 עמיטוש ןזיר ןַײז .ךעלדנעטשרַאֿפמוא ןוא דמערֿפ ןעוועג ןיטולחל
 יד ,טריסרָאֿפ וא ךעלריטַאנמוא ןעגנולקעג דימּת רעבירעד טָאה
 טשינ ןעגנוגעווַאב יד ,תויועה עקידמששוגמ ןוֿפ טלּפירקרַאֿפ קימימ
 -קרעמֿפױא םיא טגעלֿפ טנעזנעצער ַא ןעוו ,קילעֿפוצ ןוא ,טמיוצעג
 -יֵלַאב ףיט םיא סע טָאה ,ענַיז ןרעלעֿפ עקיזָאד יד ףיוא ןכַאמ סַאז
 -עג ךיז טָאה רע ןעוו ;לַאֿפ ַא וליֿפַא ןעוועג .ןָאטעג יו ןוא טקיד
 ..טנעזנעצער ַא ןגָאלש ןֿפרָאװ

 --  רָאיטקַא ױשירַארעטילי ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה ןַאמלעבַא

 ףױא טרעדנעעג ינעב ןעמָאנ ןַײז ןרָאי עטצעל יד וליֿפַא ךיז טָאה

 טָאה ,יסעקיײרעכַאמי ןליּפש וצ סיוא םיא טמוק סע בוא ןוא -- ךורב

 -ַאלבָאש ןטימ ןרעֿפטנערַאֿפ ךיז טגעלֿפ רע .םלוע ןבילוצ ןָאטנג סע רע

 רימ ןוא טגנַאלרַאֿפ ןוא טלָאצ םלוע רעד ץוריּת ןשירָאיטקַא םענ

 עקַאט רע טָאה .ײטגנַאלרַאֿפ רע סָאװ ןבעג וצ בױחמ םיא ןענַײז

 -יד ,עסעיפ יעשירַארעטיל' ַא ןלעטש וצ ןסָאלשַאב סיֿפענעב ןַײז וצ

 רעד טייקידֿבוט םוי רעמ ןבעגוצוצ ידּכ .ײרערעדנַאוװ ןקיבייא , סווָאמ

 ןטעברַאֿפ וצ קיטיינ רַאֿפ וענוֿפעג רע טָאה ,גנולעטשרָאֿפ רעקיזָאד

 יױװצ יד .ריא ןיא ןעמעתצלייטנָא ןרָאיטקַא יעשירָארעטילי ייױוצ

 .ךיא ןוא גרעבצינ עמָאינ ןעוועג ןענַײז ןרָאיטקַא יעשירַארעטילי
 -נּוװַאב ןוא סנַאמלעבַא יד טימ טדנײרֿפַאב ןעוועג רימ ןענַײז עדייב
 םיא טָאה סָאװ ,רעטַאעט םוצ גנוִיצַאב עטסנרע קיטכירֿפיױא ןַײז טרעד
 -רַאֿפ טימ ןבָאה רימ .םירֿבח עקירעביא ענַײז ןוֿפ טלייטעגסיוא ױזַא
 יד טריסישזער טָאה גרעבצינ .גנודַאלנַײא יד ןעמונעגנָא טינעג
 טימ טָאה רע ןכלעוו ,אלרומש טַאגענער םעד טליּפשעג ןוא עסעיּת
 בָאה ךיא .יתירבעה המיבהי סחמצ ןיא טליּפשעג רעירֿפ רָאי עקינייא
 ןבָאה ןָאטעגנָא .ןָאזדיוװַאד ןטלַא םעד ,טנַײרֿפ סנַאמלעבַא טליּפשעג
 ַא טימ ןעוועג זיא סָאװ ,עניב רעד רעטנוא רעלעק ַא ןיא ךיז רימ
 ןוא רענעמ רַאֿפ ןבָארעדרַאג ייוצ ןיא טלײטעגרעדנַאנַאֿפ גנַאהרױֿפ
 ןיא עטשרע יד ןעמוקעג ןענַײז ױרֿפ רעד טימ ןַאמלעבַא .ןעױרֿפ
 -רַאֿפ רעד וצ טצופעגסיוא קידֿבוט-םוי ןעוועג ןענַײז ייז .רעטַאעט
 -ילעב עתמא ַײב יװ טלַארטשעג ןבָאה רעמינפ ערעייז .גנתלעטש
 ,םעלַא וצ טקוקעגוצ קיריגיינ ךיז ןבָאה ,עגנוי ייווצ יד ,רימ .החמׂש
 .טעױטנַא קרַאטש ןבילבעג ןוא רעטַאעט יױתמאי ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ

+ 
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 טימ טכַארבעגטימ ןבָאה רעמענלײטנַָא יד עכלעוו ,טײקידעכָאװ יד
 עזעינַאכעמ סָאד ןוא ןטָאדקענַא עטעֿפ ,ןציוו עבָארג יד ,סַאג ןוֿפ ךיז
 זיא ,ערעימערפ רעקידנעײטשרָאֿפ רעד רַאֿפ ךיז ןרימירג ןוא ןָאטנַא

 .רעטַאעט ןוֿפ עיצַאנַאֿפָארּפ עטסערג יד ןעוועג ןגױא ערעזדנוא ןיא

 ,לגיּפש ןַײז רַאֿפ רעטרירטנעצנָאק ַא ןסעזעג זיא ןגעקַאד ןַאמלעבַא
 םעד טימ ןיילַא רע רָאנ ,ןעוועג טשינ רענייק טלָאװ םיא םורַא ךַײלג
 .םרָאֿפ עכעלרעסיוא ןַיז טציא טמוקַאב סָאוו ,לָאר ןַײז ןוֿפ שזַאנַאסרעּפ
 לוֿפ קילב ַא םירֿבח ענַײז ףיוא ןֿפרַאװ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טגעלֿפ רע
 :ןגָאז טלָאװ רע יװ ךַײלג ,סעציילּפ יד טימ ןקוצ ןוא ףרּוװרָאֿפ טימ
 עבלעז יד ."עסעיפ ערעסעב ַא טנַײה ךָאד ןליּפש רימ ,רעדניק ,קיור;
 סָאװ ,םלוע םוצ עניב רעד ןוֿפ ןֿפרַאוּפָארַא ךיוא רע טגעלֿפ ןקילב
 יד ,סרעלגומש ןוא סענעדַייײקרַאמ ןוֿפ ןענַאטשַאב לייטנטסרעמ זיא
 רעשטַײד רעטשרע רעד ןוֿפ ןרָאי יד ןיא גנוקיטֿפעשַאב עטסרעלוּפָאּפ

 רעדעי ַײב רעטכעלעג ןוֿפ ןשטַאק ךיז ןגעלֿפ יז .ןליוּפ ןוֿפ עיצַאּפוקָא

 טכַאז עקיטייז ןגעוו ןסעומשכרוד ךיז לוק וֿפױא ,ענעצס רעטסנרע

 .גרַאװנסע ןטכַארבעגטימ ןטימ ץרַאהיס ןּפַאכרעד ךיז ןוא

 רַאֿפ טרעֿפטנערַאֿפ |טייהנגעלעג ַאזַא ַײב}| ךיז טָאה ןַאמלעבָא-.

 | :זדנוא

 עלעטניפ'ס' רעדָא ,ייז ביג יקַאזָאק עלעדנַארבי' ,טעז ריא --

 יאמלה תונעט רימ וצ טָאה ריא ןוא !רעגניֿפ יד ןקעל ייז ןלעוו ,ידִי

 .רוטַארעטיל ןייק טשינ ליפש ךיא

 טקילײטַאב ךיז ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ךיא בָאה טקַא ןטטצעל ןכָאנ

 רעד ךָאנ.. .ײטנַאיציֿפענעב םעד ןרעַאבי ןופ עינָאמערעצ רעד ןיא

 ןטימ ןיא .עניב רעד ףױא סא עלַא ךיז רימ ןלעטש גנולעטשרָאֿפ

 רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ַא .ינעֿפ עיירטעג ןַײז םיא ןבענ ,ןַאמלעבַא טייטש

 -רעַײֿפ טערט ,|ןיטסוק| ןיטסעק רָאיטקַא רעד ךיז טכַאד ,עּפורט

 -עגי ַא ןיא 'שטיפס' ַא טלַאה ןוא ענעצסנָאװַא רעד וצ סױרַא ךעל

 ַא שנַאמלעבַא טגנַאלרעד ןוא ךַארּפש רעשטַײד-בלַאה ,ירענעביוה

 םענעדלָאג ַא| יעטעק רענייא טימ רוא ענעדלָאג ַא' ;עלעקעפ ץילק

 זיא ןַאמלעבַא ..ןגעלָאק עלַא ןוֿפ טנעזערּפ ַא ,ןלטייק ַא טימ רעגייז

 טקירד ,רֿבח ןַײז טימ ךיז טשוקעצ ,הנּתמ רערעַײט רעד ןוֿפ טרירעג

 טנֿפע בָארעדרַאג ןיא .ךיז טקידנע סיֿפענעב רעד .טנעה יד ןעמעלַא

 ,טנעזערפ ןטגָאזעגוצ םעד טָאטשנָא וא עלעטסעק סַאד ןַאמלטבַא

 טקוק רע ..ךיז ןרימירגסיוא םוצ ןילעזַאו טרָאד רָאג רע טניֿפעג

 .מײהנגעלרַאֿפ ןיא ןעלכימש ענעי .ףגעלָאקי יד ףױא קידנגיױוװע

 ..סַאּפש רעששירַאנ רעד גנַאב סיוועג טוט סענייא טשינ

 :עמיטוע עקידרעטיצ סנַאמלעבַא ךיז טרעהרעדיס

 ?ֿבוט-םוי ןַײמ טרעטשרַאֿפ רימ ריא טָאה סָאוװרַאֿפ --

 -רימיוג םוצ ןלַאֿפעגוצ זיא רע .ןדער טנַאקעג טשינ רע טָאה רעמ

 זיא ינעֿפ .ךעלגעווַאבמוא ןבילברַאֿפ ױזַא טַײצ עגנַאל ַא וא לשיט

 ןעמויטסָאק יד ןיא ןבָארגעגנייא ּפָאק ןטימ טנַאװ םַײב ןענַאטשעג

 ןעגנַאהעג זיא ֿבוט-םוי רעטרעטשרַאֿפ ַא ...טנייוועג טייהרעליטש א

 .ןסיֿפענעב ןטימעגסיוא ןַאמלעבַא טָאה ןָא ןַאד ןוֿפ .ןטֿפול יד ןיא

 -עגֹנָא םיא רַאֿפ ךיז טָאה המחלמ|-טלעוו רעטשרעו רעד ךָאנ
 -ַאעט-דנוש יד .עיצַאטעגעוו עלעירעטַאמ ןוא עשילַארָאמ ַא ןבױה
 טכוזעג ןוא יסעסעיפ עשידלעהי יד ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה סרעט
 עקידנֿפײֿפ ןוא עקידנצנַאטי טימ יסעקטערבוס עקידרעבליזקעווקי
 ַא ןליּפש ןעמונעג ןבָאה סרעטַאעט עשיטַאמַארד יד .ירעקימָאק-ףוב
 ,ןסַאּפוצ טנַאקעג טשינ ךיז טָאה ןַאמלעבַא ןכלעוו וצ רַאוטרעּפער
 טַאהעג רימ ףיױא טָאה רע .טוװרּפעג לָאמ עקינייא סע טָאה רע םגה
 טריששזַאגנַא טשינ 1927 ראי ןיא םיא בָאה ךיא סָאוװ ,סורדרַאֿפ קרַאטש
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 יטָאבעג ןטנעצי סנדַאֿפדלָאג ןטײנַאב רימ ךרוד םעד ןיא ןליּפש וצ

 .יטקיווי ןיא

 ןַײמ ךָאד זיא'ס -- טגָאלקַאב ךיז רע טָאה -- שטייט'ס --

 ךיא ףרַאד ,ןרָאי ליֿפ ױזַא רָאיטקַא ןַײז ךָאד ןיב ךיא ןוא ןדַאֿפדלָאג

 ףיױא ?ןענעדַאֿפדלָאג ןליּפש ערעדנַא יו ןקוקוצ ןוא קידייל ןײגמורַא

 !טכירעג טשינ ךימ ךיא בָאה ךַײא

 טסּוװעג טשינ ןוא ןגיוא יד ןיא ןקוק טנָאקעג טשינ םיא בָאה ךיא

 טקנופדנַאטש ןַײז ןוֿפ זיא רע ..ןעניֿפעגוצסױא ןץורית ַארַאֿפ סָאװ

 יײװ רעמ ךָאנ םיא סע טלָאוװ ,תמא םעד םיא ןגָאז ...טכערעג ןעוועג

 זַא ,ןטכַארט ךיז רע לָאז ןוא ןגיױװש וצ רעסעב ןױש ןיא ,ָאטעג

 ...ןרעֿפטנע וצ סָאװ טשינ םיא בָאה ךיא

 ןוא ןעגנוגנידַאב יעשילַארָאמי ןײיק טלעטשעג טשינ רע טלָאװ

 -ַאב ןעמוקַאב אמּתסמ רע טלָאװ ,ןלָאר ערענעלק ףיוא ןעגנַאגעגנייא

 לּכ-םדוק רעבָא רע טגעלֿפ .רעטַאעט רעוועשרַאוו ַא ןיא גנוקיטֿפעש

 ינעֿפ ױרֿפ ןַײז ןוא ,ןענַאמלעבַא רַאֿפ ןסַאּפי סָאװ ,ןלָאר ןגעוו ןדייר

 ןוֿפ וו ,רעמ ןבילברַאֿפ טשינ םיא זיא ..טכערעג ןבעג םיא טגענֿפ

 ,ןיּפשטסַאג ףיא עײװרט-ץניווָארּפ ַא וצ ןרָאֿפפצוצ טַײצ וצ טַײצ

 -ַאמַארדי ןרעסעב ַא ןיא טקיטיינעג ךיז ןבָאה סעּפורט יד ךיוא רעבָא

 ...יטַאֿפ ןקידרעבליזקעווקי רעדָא יגרוט

 רעצרוק ַא ןיא ןוא ןרָאװעג קנַארק שֿפנ תמגע ןוֿפ זיא ןַאמלעבַא

 -עגסױרַא ןעמעלַא זדנוא ַײב טָאה טיט ןַײז .ןברָאטשעג םורַא טַײצ

 -ןָאד רעקידריוקרעמ ַא קעווַא זיא םיא טימ .רעױרט ןֿפיט ןֿפור

 יד סָאװ ,טנעלַאט-רוטַאנ רענעטלעז ַא ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ טָאכיק

 -נַײא ,היול ןייז .טרטּפעצ ןבָאה ןעגנוגנידַאב-סטעברַא עלַאמרָאנמוא

 םלוע ןסירג ַא ןגױצעגוצ טָאה ,ןירַאֿפ-טסיטרַא ןכרוד טנדרָאעג

 דיפסמ םיא טָאה ינעֿפ ןַײז .ןרָאיטקַא ןוא רערערַאֿפ עקילָאמַא ענַײז ןוֿפ

 יז סָאוװ ,תכורפ ַא טימ רֿבק ןַײז טקעדַאב ןוא שִיערבעה ןיא ןעוועג

 ײ..לטנַאמ יאֿבכוּכ רבי ןַײז ןוֿפ טיינעגסיוא טָאה

 ;טבַײרש ןַאהַאק רַאזַאל

 ,רעטַאעט-סקלָאֿפ עשידִיי סָאד ןעיוב ןֿפלָאהעג רע טָאה רָאי 0

 רעשידִיי רעד טנידעג ןטעגעגרעביא ןוא ײרטעג רע טָאה רָאי 0

 ךַאװש ןעוועג ןיוע זיא רע ןעוו ,ןרָאי עטצעל יד ןיא וליֿפַא .ענעצס

 ןייק ןליפש רעמ טנָאקעג טשינ שיזיֿפ ןוש טָאה רע ןוא ,קנַארק ןוא

 יד ןצ ןסירעג ךיז טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיוא רע טָאה ,רעטַאעט שידִײי

 ןַא ןעמוקַאב טגעלֿפ רע ןעוו ךעלקילג ןעוועג זיא רע ןוא ,ךעלטערב

 ,"אֿבכוּכ רב, ַא ןיא ןזַײווַאב טנַאקעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טירטֿפױא

 .עטערעּפָא עשירָאטסיה ערעדנַא ןַא ןיא רעדָא י"וישע ןוא בקעיי

 ץלַא ןרָאװעג ןרָאי עטצעל יד ןענַײז ןטירטֿפױא עקיזָאד יד רעבָא-.

 זיא ןַאמלעבַא רעקידנליֿפנַײֿפ רעד ןוא רענעטלעז ןוא רענעטלעז

 -ךיִל ןקילָאמַא ןַײז ןסעגרַאֿפ טעו םלוע רעד זַא ,טגרָאזַאב ןעוועג

 -רַאֿפ לָאמטֿפָא םיא טָאה סָאד .רָאנעט-ןדלעה ןרעלוּפָאּפ סעד ,גניל

 ,רעצ ןוא סורדרַאֿפ טֿפַאש

 -ידָיי סָאד זַא ,טסּוװעג טשינ רעבָא טָאה רענעברָאטשרַאֿפ רעד
 .יןצּפָא יװ טײטשרַאֿפ ןוא רַאבקנַאד ףוס ?ּכ ףוס זיא םוקילבופ עש

 ןרָאא עטצעל יד ןיא וליֿפַא וא .עגנילביל עקילָאמַא ענַײז ןצַאש
 ןֿפױא טגָאז ןעמ יו ,ײרָאבס. ַא ןעיצנָא ןַאמלעבַא ינעב ךָאנ טגעלֿפ
 -ַאעט ןשידִיי םַײב גלַאֿפרעד סיורג טַאהעג טָאה ןוא ,ןושל-רעטַאעט
 זיא ןַאמלעבַא ךורב ןעוו ,קירוצ-רָאי טימ רעבָא .םוקילבוּפ-רעט
 ןוא שירֿפ ןעגנולקעג טָאה רָאנעט-ןדלעה ןַײז ןוא ןעוועג נגוי ךָאנ
 רענייא ,גנילביל רעד ןעוועג שיטקַאֿפ רע זיא ןרָאי ענעי ןיא ,קרַאטש
 עזעידִיי יד עכלעוו רַאֿפ ,הלוגס-ידיזחי יד ןוֿפ ,עטלַײװורעדסיױא יד ןוֿפ
 ןגָארט טנעה יד ףױא ןוא ןרעטסַײגַאב טושּפ ךיז טגעלֿפ עסַאמ
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 ןופ ןָאטיסלעל

 ןוא םיטש ןַײז ןעוועג זיולב טשינ זיא גלָאֿפרעד םענוֿפ דוס רעד...
 טֿפַאשביל עכעלנייועגרעסיוא ןַײז ךעלכַאזטּפױה רָאנ ,ליּפש ןייז
 רעד וצ טייקנבעגעגרעביא ענעטלעז ןַײז ,ענעצס רעשידִיי רעד וצ
 ןשידִיי םעד טייקנבעגעגרעביא ןַײז ןיא טָאה רע .עניב רעשידִיי

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאֿפ זיא רע זַא ,ןטילעג יױזַא טֿפָא רעטַאעט
 עניב רעשידִיי רעד טנידעג רע טָאה ךעלנייוועג רעבָא .רעריטרַאמ
 ןטלַאהעג טעברַא ןַײז טָאה רע .גורעטסיײגַאב טימ ןוא דײרֿפ טימ
 -ַאב ןילַא ךיז ןוא לכיה ַא רַאֿפ עניב עשידִיי יד ,הדובע ןָא רַאֿב
 ןעידִיי ןוֿפ ןָאֿפ יד ןטלַאהעג ךיוה טָאה רע ..לודג ןהּכ ַא רַאֿפ טכַארט
 ןזנעטשמוא עטסכעלקערש יד ַײב ,ןטַײצ עטסגרע יד ןיא רעטַאעט

 ."ןזָאלרַאֿפ טשינ עיציזָאּפ ןַײז לָאמנייק

 :טבַײרש |רעגניז .י .י| רעּפוק .ג

 סָאװ ,ליױּפ ןיא דיי רעד ָאטשינ טעמּכ זיא סע .ןַאמלעבַא ךורבי
 ששטנעמ רעד ָאטינ טעמּכ זיא סע .ןעמָאנ םעד טרעהעג ןבָאה טשינ לָאז
 טשינ לָאז סָאו ,ןליוּפ ןיא רעכוזַאב-רעטַאעט עשידִיי עקילָאמַא יד ןוֿפ
 טָאה ןַאמלעבַא סאו ,ךעלדיל-טסַײרט יד ַײב ךיז טײרֿפעגטימ ןבָאה
 יד ַײב טנייױועג ןבָאה טשינ ןוא ,רָאנעט-ןזיר ןַיז טימ ןעגנוזעגסיוא
 ןוֿפ ןדייל יד רעביא ןעגנוזעגסיוא טָאה ןַאמלעבַא סָאװ ,רעדיל-רעיורט

 יי .םילשרי ןוֿפ ןברוח םעד רעביא ןוא קלָאֿפ ןשידִיי

 זיא ןַאמלעבַא לַײװו ,ײטרעיורטעגטימ ןוא טײרֿפעגטימ גָאז ךיא
 רעכעלקריוו ןעוועג םיא ַײב זיא ענעצס יד סָאװ ,שטנעמ רעד ןעוותג

 ,רָאיטקַא רעד ןעוועג טשינ טעמּכ זיאיס .טייקכעלקריוו עתמא יד יו
 זיא ןליּפש סָאד .ןַאמלעבַא יו עניב יד טסנרע ןעמענ ױזַא לָאז סָאװ
 יּפשיוש ןַיז ןוֿפ ןָאֿפ יד ןגָארטעג טָאה רע .ןבעל ןיַיז ןעוועג םיא ַײב
 ןעוועג תמאב טלָאװ רעטַאעט יו ,עביל ןוא ץלָאטש ַאזַא טימ יירעל
 -רעביא ךיז טָאה טסנרע ןַײז טָא ןוא ,טלעוו רעד ןיא עטסקיטכיוו סָאד

 ,טמירַאב ױזַא ןעוועג רע זיא רַאֿפרעד ןוא רעױשוצ םוצ ןגָארטעג

 ,טבילַאב ױזַא

 יידיי סנטסרעמ יו ,שטנעמ-סקלָאֿפ ַא ןעוועג זיא ןַאמלעבַא ךורב
 -רַאװ ַײב ,רעגַארּפ ַא ןיײלַא .ןטַײצ עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאיטקַא עש
 טָאה םיא רעבָא .רעטעברַא ןַא ןעוועג טנגוי רעד ןיא רע זיא ,עט
 .םיטש-ןזיר ַא טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא רע .רעטַאעט וצ ץיױוצעג
 -ַארעּפמעט טימ לוֿפ שטנעמ ַא ,טסַאיזװטנע ןַא ןעוועג רע זיא וצרעד
 ןוא טיובעג ןייש ,קיסקּווװועג סיורג ןעוועג ךיוא רע זיא וצרעד .טנעמ
 | | .רעטַאעט םוצ קעווַא זיא רע

 רעד רעביא רימ טיג סע יו .עקירעמַא ןיא ןעוועג רע זיא טַײצ ַא
 טלַײװ רעכלעוו ,ןידַאב סקַאמ ,עקירעמַא ןוֿפ רעליפשיוש רעשידִיי
 יד ןיא קרָאירינ ןייק ןעמוקעגנָא ןַאמלעבַא זיא ,עשרַאוװ ןיא טציא
 -ליועדָאוו ַא ןיא ןעמוקעגנָא ךַײלג ןוא ,1907 רעדָא 1906 ןרָאי
 ןוֿפ .ןטעלּפוק ענַײז טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה רע ּוו ,רעטַאעט
 יד זיב סליוװעדָאוו ערעדנַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא רע זיא טרָאד
 רע זיא ךָאנרעד ,ןדניױוװשרַאֿפ ןבױהעגנָא ןבָאה סרעטַאעט ליוועדַאוו

 .ןליוּפ ןייק קירוצ רעבירַא

 -עג קידנעטש טָאה םיא .ךיז וצ ןעמוקעג ןַאמלעבַא זיא ןליוּפ ןיא
 ןעניורק ענעריּפַאּפ ענעדליג יד .ןכעלרעַײֿפ םוצ ,ןטסנרע םוצ ןגױצ
 ןעניורק ןעוועג ןקױא סנַאמלעבַא ןיא ןענַײז רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ
 ןענַיז סרעצנַאּפ ןוא ךעלדרעווש ענרעכעלב עלַא יד ;דלָאג תמא ןוֿפ
 ,ןדלעה עקילָאמַא עשידִיי יד ןוֿפ ןֿפָאװ עתמא ןשוועג ןגױא ענייז ןיא
 סעד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאוװוצּפָארַא טייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה רע זַא ןוא
 ןוא ץױה עטלטסעקעג עטיירב יד טימ רעדניליצ רענַאקירעמַא
 ,ןדלעה סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ רעדיילק עשירָאטסיה יד ךיז ףיוא ןעִיצֿפױרַא
 .ךעלקילג ןעוועג רע זיא
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 ַײב ןעוועג טשינ סע זיא ,אֿבכוּכ רב טליפשעג טָאה ןַאמלעֿבַא זַא
 עקַאט טליֿפעג ךיז טָאה רע .ןבעל קיטש ַא רָאנ ,עלָאר ַא טַאלג סיא
 ןוא ,קילייה םיא ַײב ןעוועג זיא עזָארּפ לקיטש עדעי .דלעה סלַא
 ױזַא עלָאר ןַײז טריֿפעגסױא טשינ טָאה ןיילַא אֿבכוּכ רב זַא ,ךעלגעמ
 יו ,סָאטַאּפ ןוא רעַײֿפ ליֿפ ױזַא טימ ,שידלעה ױזַא ,טרעטסײגַאב
 רע סָאװ ,טרָאװ ןזעי ןיא טביילגעג טָאה רע .רָאיטקַא רעד ןָאמלעבַא
 -ָאיצַאנ יד עניב רעד ףיוא טדערעג טָאה רע יצ ,טגָאזעגסױרַא טָאה
 יז טרסומעג טָאה רע יצ ,ןזלעה עשידִיי עטלַא יד ןוֿפ דיר עלַאו
 -ָאמ ַא ןעגנוזעג טָאה רע יצ ,טײקנברָאדרַאֿפ ריא רַאֿפ טייהשטנעמ
 טלעג ןַײז טימ טשינ טמענ סָאװ ,שטנעמ םעד ןגעוו לדיל שילַאר
 ףיוא ןעגניז רעדָא ןגָאז טֿפרַאדעג ןבָאה טשינ לָאז רע סָאװ .רֿבק ןיא
 רעד יוװ טקנופ ,רעַײֿפ ַאזַא טימ טגָאזעג סע רע טָאה ,ענעצס רעד

 רעיושוצ יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .קלָאֿפ םוצ טדער רע ןעוו ,איֿבנ
 ןועה ךיז טגעלֿפ לָאמ ןייא טשינ ןוא ,איֿבנ רעייז טביילגעג ןבָאה
 .,ריגמ ַא ןוֿפ השרד ַא ַײב יו טקנוּפ םוקילבוּפ ןוֿפ ץכערק ַא

 .םוקילבוּפ ןשידִיי ןוֿפ ץרַאה סָאד ןענּווװעג דלַאב טָאה ןַאמלעבָא
 גנולעטשרָאֿפ עדעי ןעמענֿפױא |טלָאמעד} טגעלֿפ םוקילבוּפ סָאד..
 ןעמ טָאה .שינעעשעג ַא יו רָאנ ,גנולעטשרָאֿפ-רעטָאעט ַא יו טשינ
 ,עירעטסיה ןגירק רעבַײװ ןגעלֿפ ,המותי ַא ,רעגייטש ַא ,טקינייּפעג
 רעטומֿפיטש עטכעלש יד זַא ןוא .ןגיוא יד טשיוועג ןבָאה ןעגנוי .ןשלח
 ןלעטשֿפױא ךיז טגעלֿפ ,המותי יד ןקינייּפ ןרעהֿפױא טשינ ץלַא טגעלֿפ
 ,המותי יד ןקינייּפ ףױא רעה הֿפשכמ, :יירשעג ַא ןבעג ןוא גנויַא
 -שורושחא רעדעי ַײב... .ײןקסַארֿפעצ םינּפ סָאד ריד לעוויכ סערָאװ
 -על ַא סױרַא םיוק ,ןענמה טליפש סָאװ ,רָאיטקַא רעד טגעלֿפ ליּפש
 טימ ןוא לפע עטלױֿפרַאֿפ טימ ןֿפרָאװַאב םיא טגעלֿפ ןעמ ;רעקידעב
 יו ןעוועג זיא סוקילבוּפ טסנרע ַאזַא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ... .רענייטש
 טימ ךָאנ טָאה סָאװ ,רעליפשיוש םעד ןענַאמלעבַא רַאֿפ ןטסָאמעגנָא
 טגעלֿפ ןַאמלעבַא זַא .ןלָאר ענַײז וצ ךיז ןגיױצַאב רעַײֿפ ןוא ןביולג רעמ
 ןזָאלּפָארַא טגעלֿפ רע זַא ,רָאנעט-ןדלעה ןַײז טימ זָאלעצ ַא ןבעג ךיז
 זיב ךיז ןבײהֿפױא בייל ַא יו דלַאב ןוא רענעט עקירדינ יד ףיוא ךיז
 ירדנ לּכ סא גניז ַא ןבעג טגעלֿפ רע זַא ,עוַאטקָא רעטסכעה רעד
 -יווקניא ןרַאֿפ ךיז קידנטלַאהַאבסיוא ,רעלעק םענעטלַאהַאב םעד ןיא
 ןרערט ןסיגרַאֿפ ןוא ןצכערק רעמ ןדִיי ןגעלֿפ ,טַײל ענַיז טימ רָאטיז
 .לוש ַא ןיא ירדנ לּכ ןתמא ןַא ַײב יו

 ענַײז ןבעלרעביא ױזַא טגעלֿפ ןַאמלעבַא זַא ,ןלייצרעד ןרָאיטקַא
 טימ רַאֿפעג ַא ןעוועג לָאמטֿפָא זיא סרענטרַאּפ ענַײז רַאֿפ זַא ,ןלָאר
 ,ןֿפרַאוװ רעדָא ןגָאלש ןצעמע טֿפרַאדעג טָאה רע זַא ןליפשע וצ םיא
 זַא ,טליפשעג שיטסילַאער ױזַא גנובעלרעביא ןַיז ןיא רע טָאה
 זַא .טנַאה עטסעֿפ סנַאמלעבַא ךָאנרעד ןליֿפ טַײצ ַא טגעלֿפ רענעי
 ךיז רע טָאה ,טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא רעטעּפש םיא סע טָאה ןעמ
 .טקנעדעג טשינרַאג טָאה רע .טרעדנּוװעג ןיילַא

 ,ןטערעּפָא ערעדנַא טליפשעג ךיא רע טָאה טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ
 סנדַאֿפדלָאג ןעוועג םיא ןענַײז ןטסבילבמַא רעבָא ,סנדַאֿפדלָאג טינ
 ,טנעה יד ןריֿפעצ טנעקעג רע טָאה ןסעיפ עשירָאטסיה יד ןיא .ןסעיּפ
 ,רקיע רעד ןוא ,םיטש יד ןזָאלעצ ,ןטסעשז עקרַאטש ,עטיירב ןכַאמ
 ,ןצרַאה םוצ ןעוועג ױזַא םיא ןענַײז סָאװ ,דייר עלעבָאנ ,עכיוה ןדייר
 ןגלָאֿפרעד עטסערג יד .רעטקַארַאכ ןַײז ןיא טעלעג יזזַא ןענַײז סָאװ
 דָאנַארומ ןיא ױזַא ,ןכַאז עשירָאטסיה יד ןיא טַאהעג עקַאט רע טָאה
 זיא רע ּױװ ,רעטַאעט םועזילע ןיא רעטעפש ױזַא ,רעטַאעט רעו
 ןוא ֿבקעי ,אֿבכוּכ רב ,רובגה ןושמש ,ירדנ לּכ ןיא ןטָארטעגסױרַא
 -םַײגַאב רעסָאװ טימ ...א.א הלילד ןוא ןושמש ,םיאנּת ייווצ ,וישע
 טימ !עלָאר רעדעי רַאֿפ טקנַאדַאב םיא םוקילבופ סָאד טָאה גנורעט
 רוחב רעדעי .רעדיל ענַײז ןעגנוזעגכָאנ סָאד ןעמ טָאה עביל רעסָאװ
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 ןגעוו טמולחעג טָאה לדיימ עדעי .ןַאמלעבַא ןַײז וצ טמיורטעג טָאה
 | | .ןענַאמלעבַא

 -- גתרעטסַײגַאב טימ ןענָאמרעד רע טגעלֿפ -- ןדַאֿפדלָאג;
 -נָא ןיא זַא ןוא .יןדַאֿפדלָאג רעסיוא גרוטַאמַארד רעדנַא ןייק ָאטינ
 ךיז טָאה רעטַאעט עשידִיי סָאד ןעוו ,גירק|-טלעוו ןטשרע} בייה

 ןבעגעגרעביא טָאה יקסנימַאק .י .א ןוא ,ןריזיעּפָאריײא ןביױהעגנָא
 טָאה ,רעטַאעט ןיא ךיז ַײב ַאטסָאקַא לאירוא ןוֿפ עלָאר יד ןענַאמלעבַא
 . טלָאװעג טשינ ןוא טקורעגקירוצ ךיז טירטסױרַא ןרַאֿפ ןַאמלעבַא
 טגָאזעג רע טָאה -- "ןליּפש טשינ שרעדנַא סעּפע לעװו ךיא, ןליּפש
 ןעזעג ןרעג טָאה ןעמ ּוװ ,ץניווָארּפ רעד ףױא קעװַא זיא ןוא

 .ןענעדַאֿפדלָאג |

 עשרַאוו ןיא ןטָארטעגסױרַא קירוצ רע זיא רעטעּפש טַײצ ַא טימ
 רעשטַײד רעד תעב .ײםוקילבוּפ'ס ןעמונעג, ןוא ןענעדַאֿפדלָאג טימ
 ןעטַאעט שידִיי ַא ןֿפַאעעג עשרַאוו ןיא ךיז טָאה ,ןליוּפ ןיא עיצַאּפוקָא

 ןמַײצ ."סונעוו ןעמָאנ ןרעטנוא ,טנגעג ןשידִיי ןיא ןטרָאג ַא ןיא
 ןטרָאד טָאה ןַאמלעבַא זַא רעבָא ,עטכעלש ןעוועג טלָאמעד ןענַײז
 -עג .ןעמוקעג םוקילבופ סָאד זיא ,ןכַאז-ןדלעה ענַײז ןליּפע ןעמונעג
 סעלָאגעלַאב .סרעגערט ,םעלָאגעלַאב ,ןשטנעמ עטסָארּפ ןענַײז ןעמוק
 ךיז ןפַאכנַײרַא ןוא ןגָאװ ןוא דרעֿפ רעטַאעט ןרַאֿפ ןייטש ןזָאל ןגעלֿפ
 .ןענַאמלעבַא ןוא ןדַאֿפדלָאג לקיטש ַא ןּפַאכ

 ןעוועג רקיע רעד זיא םיא ַײב .רעצלָאטש ַא ןעוועג זיא ןַאמלעבַא
 . ,לָאמ סעדעי ןוא ,טסנרע ױזַא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,ןקיּפש סָאד
 ענַײז ןקירדרעטנוא טוװרּפעג ןבָאה םיטַאבעלַאב-רעטַאעט יד ןעוו
 ,טֿפעשעג ַא וצ יו רעטַאעט םוצ ןעיצַאב ךיז טלָאוועג ןוא ןעגנורעדָאֿפ
 דעביל רעד וצ קעווַא זיא רע ןוא ,טקידיײלַאב ןענַאמלעבַא סע טָאה
 .ןענַאטשרַאֿפ םיא טָאה סָאװ ,ץניווָארּפ

 רע טָאה ,"סונעוו רעטַאעט ןיא ןעוועג זיא ןַאמלעבַא גנַאל יו
 ןצ ךיז םוקילבופ סָאד ןעגנּוװצעג ןליפש ןוא גנוטלַאה ןַײז טימ
 ַא רעטַאעט ןיא ןרָאװעג זיא ,קעװַא זיא רע רָאנ יו .שיטַײל ןטלַאה
 -עג ,ךעלרעק טקַאנקעג ,רעטַאעט ןיא טכַאלעג טָאה ןעמ .ןַאגַאלַאב
 .לכאמ ַא ענעצס רעד ףיוא ןרָאיטקַא יד ןֿפרָאוװעג לָאמטֿפָא ןוא ןסעג
 טכייוגרעז וליֿפַא טָאה לָאמ ןייא ןוא ,סיורג ןעוועג זיא רעגנוה רעד
 ַא ןרָאיטקַא יד רַאֿפ טכַארבעגטימ תבש טָאה רעקעב ַא זַא וצרעד
 .ןעמוקעגרָאֿפ טשינ ןכַאז עכלעזַא ןענַײז ןענַאמלעבַא ַײב ...טנלָאשט
 ךיז טָאה ןעמ ןוא ,לוש ַא ,לפמעט ַא ןעוועג רעטַאעט סָאד זיא םיא ַײב
 | יעּפָא טימ ,ץרא -ךרד טימ ,לוש ַא ןיא יו ןטלַאה טחמעג

 -ַאעט ןשידִיי ןיא עטערעּפָא רענרעדָאמ רעד ןוֿפ ןעמוקנָא ןטימ
 טריבורּפ רע .ענעצס רעד ןוֿפ ןײגּפָארַא ןָא ןַאמלעבַא טבייה ,רעט
 ענַײז ,ןטסעשז עטיירב ענַײז .טוג טשינ ךיז טליֿפ רע רעבָא ,קליּפש
 ,עטיירב ,רעדיילק עשירָאטסיה ןרעדָאֿפ רָאנעט-ןדלעה ןַײז ,ןרעינַאמ
 עטיירג עשיאיֿבנ ,סרעצנַאּפ ,ןדרעווש ,ןעניורק ףרַאד רע .עקיברַאֿפ
 .ןעגנוגעווַאב יד וצ ,דייר יד וצ טסַאּפעגוצ ןַײז ןלָאז סָאװ ,רעדיילק
 .ןדנובעג ,טעטנעפעג ךיז רע טליֿפ ,ןזיוה עטסערּפעג ןיא ,קַארֿפ ַא ןיא
 ףרָאד רע ,טליּפש רע סָאװ ,דלעה םעד ןוֿפ ןכַאמ קזוח טשינ ןָאק רע
 רעמ סָאװ טייג רע ןוא ,סעשילַארָאמ רעדָא סעשידלעה סעּפע ןגָאז
 ,ךיז טײטשרַאֿפ .ןדניוושרַאֿפ ןָא טבייה ןַאמלעבַא ןעמָאנ רעד .ּפָארַא
 ןעװצ טשינ ןָאק רע .גנורעטיברַאֿפ ןַײז טמוק טימרעד ןעמַאװצ זַא
 ַא טימ ,ןכַאז עַײנ טימ ,ןשטנעמ עַײנ ןעמוק רעטַאעט ןשידִיי ןיא יו
 רעד ןוֿפ גנוכעוושרַאֿפ ַא רַאֿפ ץלַא סָאד טלַאה רע .ליּפש טרַא םעַײנ
 סע ליוװ רע .טַײצ רעד טימ ןיגטימ טשינ ןָאק רע .עניב רעשידִיי
 טגנערב סָאד .ןֿפָא ןעגנוגַײצרעביא ענייז סױרַא טגָאז רע ןוא ,טשינ
 סנעמעוו בילוצ ןוא סָאו בילוצ יונעג טשינ סייו ךיא .תקולחמ וצ
 ןעוועג זיא ןַאמלעבַא זַא ,זיא טקַאֿפ ַא רָאנ ,עשעג זיא סָאד דלוש
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 ןַאמלעבַא יװ ,טָאה רעכלעוו ,ןײרַאֿפטסיטרַא ןטימ תקולחמ ןיא
 טשינ ,ןליפש טשינ טזָאלעגוצ טשינ ,טֿפדורעג םיא ,ןלייצרעד טגעלֿפ
 ,ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאװצ רע טגעלֿפ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןענידרַאֿפ
 וצ ןענידרַאֿפ ןוא ץניווָארּפ רעד ףיוא ןרָאֿפסױרַא ,ןַאמלעבַא הרוּפצ
 וצרעד .טיונ ןיא ןרָאי עטצעל יד טבעלעג טָאה רע רעבָא ,ךעלסיב
 ןַא ,רענעסעגרַאֿפ ַא ,רענעזָאלרַאֿפ ַא .ןטייהקנַארק ןעמוקעגוצ ןענַײז

 3 טו =- =

 ,טַײז ַא ןיא ץעגרע טבעלעג רענַײז ױרֿפ רעד טימ רע טָאה ,רעדנעלע
 טַאהעג וליֿפַא רע טָאה סנטצעל .ןסַאג רעועשרַאוװ יד ןוֿפ רענייא ןיא
 סנדַאֿפדלָאג סיוװמ יד רַאֿפ ןליּפש טיירגעג ךיז טָאה רע .רענעלפ עַײנ
 ןוֿפ ןעמונעגוצ סיא ןוא ןעמוקעגרעטנוא זיא טױט רעז רָאנ .ןכַאז
 טױט ןַײז טימ ,ןבעגעג ןדַײל ליֿפ ױזַא םיא טָאה סָאװ ,טלעוו רעד

 ןשידִיי ןטלַא ןוֿפ ןרענָאיּפ יד ןוֿפ {?| רעטצעל רעד קעווַא זיא

 ,ירעטַאעט

 ,1909 ,3 : ,עשרַאװ ,"טלעװ:-רעטַאעט, ,ןעגנוכעװשרעֿפ- ענהיב -- גרעבלעפע .ה .ה

 ,עשרַאװ ,"טנייה , ,רעטַאעט ןעשידיא ןוֿפ זיר ַא ןוֿפ רֿבק ןֿפױא --- סינּפיק .
 ,1929 ילוי 6

 ,1929 ילוי 16 ,עשרַאװ ,' טנעמָאמ רעד , ,ןַאמלעבַא השמ ךורב --- |רעביב} .כ .ש
 ,1929 ילוי 17 ,עשרַאװ ,/טנַײה, ,ןַאמלעבַא טסיטרַא ןוֿפ היול יד -- {--|
 ,1929 ילוי 17 ,עשרַאװ ,/טנַײה , ...תומ ירחא -- גרעבדלָאג .א
 ,1929 ,163 'ג ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא , ,ןאמלעבא ךורב -- ןַאהַאק ראזאל
 ילוי 18 ,עשרַאװ ,/טנַײה , ,רֿבק סנַאמלעבַא .ב ףיוא --- ןיוװעל ןושרג .רד

1929, | 

 ,"ש'זאמ,, ,טסיטרַא ןעשידיא ַא ןוֿפ רֿבק ןעשירֿפ םַײב --- |ןראהנייא| רעצלעז .א
 ,1929 טסוגיוא 8 ,.י .נ '

 רָאיטקַא רעשידיא רעטמהירַאב ,ןאמלעבא ךורב -- ןרעגניז .י .י) רעּפוק .ג

 ,.י ,ג ,' װרַאֿפ , ,טיונ ןיא ןעברָאטשעג זיא רעכלעװ ,ןליוּפ ןוֿפ רעגניז ןוא
 | ,1929 טסוגיוא 9

 ,149 .ז ,1940 ,עװקסָאמ ,/ רעטַאעט רעשידִיי , --- רעדנעלסיוא .נ
 יייװצ ,1944 ,סערַײא סָאנעוב ,"רעטַאעט שידיא תורוד ריֿפ , -- רעקוצ הימחנ

 ,352 ,272 ,250 .וז ,ליט רצט

 ,111 ,97 ,96 ,94 .וז ,1946 ,סערַײא סָאנעוב ,/ תונורכז , --- עדַאּפעלַאּפ ןויצנב
 .זז ,1951 ,סערַײא סָאנעוב ,"ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ , --- װָאקרוט טנומגיז

1, 
 ,זז ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב "שור ןיא ןוא עשרַאװ ןיא , --- ינודקומ . א .רד
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 סיאול ,לעביווצ

 (1907 .טשעג -- 1862 .בעג}

 ןיא 1862 ןריובעג --- גרובנעדלָאג טיול
 גנוי -- רעטָאֿפ .עינעמור ,ןעשטיטלַאֿפ

 -ףיטש ַא ַײב ןגױצעגֿפױא ךיז ,ןברָאטשעג

 ,רעגַאל-ץלָאה ַא ןוֿפ רעציזַאב ַא ,רעטָאֿפ

 -ימע ירֿפ רעייז טָאה רע זַא ,םינּפ ַא

 ןדנוברַאֿפ ךיז ָאד ןוא עקירעמַא ןייק טרירג

 ,רעלֿפוס סלַא רעטַאעט ןשידִיי ןטימ

 :טבַײרש ןירָאג .ב

 ןרָאי רעקיצנַײנ יד ןוֿפ ףוס עמַאס םוצ;

 ןעיצילַאג ןיא סרעטַאעט יד רַאֿפ בורג-ץלַאמש ַא טנֿפעעג ךיז טָאה

 גרעבמעל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז טָאה עקירעמַא ןוֿפ .ןעינעמור ןוא

 רַאוטרעּפער ןצנַאג םעד טכַארבעג טָאה רע ןוא לעביווצ רעלֿפוס רעד

 ."עקירעמַא ןיא סרעטַאעט עשידִי יד ןֿפ

 ןעמוקעג רע זיא 1894 ןיא זַא ,רעביא טיג ,לעביז ַאדירֿפ ,ױרֿפ ןַײז

 ןייק קירוצ ןרָאֿפעגּפָא ןוא טַאהעג הנותח ריא טימ טָאה ,גרעבמעל ןיא

 -ַאעט-"רָאזדניװ, ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןענַײז ייז ּוו ,עקירעמַא
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 ןופ ןָאקיססעל

 -ָארייא ןייק ןרָאֿפעגקירוצ רעדיוו ייז ןענַײז רעטעּפש רָאי ַײרד .רעט

 ןברָאטשעג .צ זיא רעטומלרעּפ םולש טיול .ןברָאטשעג זיא רע ווו ,עּפ

 .ךיירטסע ,ןיוו ןיא 1907 ןיא

 .לעביז אלע ןירעליּפשיוש יד זיא רעטכָאט ס'.צ

 ןוא רעטומלרעּפ םולש ,לעביז אלע רעטכָאט ןוא ַאדירֿפ ױרֿפ ןַײז ןוֿפ .ע .מ

 .גרובנעדלָאג קיציא

 ,1925 ,קרָאי וינ ,דנַאב רעטייװצ /"רעטַאעט שידיא עטכישעג , -- ןיראג .ב

 ,150*149 .,זז

 קחצי ,ןַאלּפַאק

 |1929 .רבעֿפ 18 .טשעג --- 1874 .בעג)

 "וא ,וַאלסַאיערעּפ ןיא 1874 ןריובעג |

 ןעמוקַאב .רַאטָאנ ַא -- רעטָאֿפ .ענַיַארק
 ַא טליּפשעג -- 1882 .גנודליב עשימייה
 7 םעד .ןענעדַאֿפדלָאג ַײב לָאר-רעדניק

 ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא 1887 רעבמעווָאנ
 רָאי ַא ,עּפורג-"רעבָאהביל , רעשיסור ַא |

 רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא ןרָאװעג רעטעּפש
 ןוֿפ עּפו רוט רעד ןיא רָאיטקַא רעשידִיי
 ןיא ךָאנרעד ,יקסווָאקַאוװיּפס ןוא ןָאזשיֿפ
 .סעּפורט עשידַיי ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ

 "ידִיי ןיא טליּפשעג רָאי עקינייא רע טָאה ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג
 1910 ןוֿפ ןוא עּפָארייא ןייק ןרָאֿפעגקירוצ .סרעטַאעטיעטעירַאװו עש

 ןיא רעסישזער-עניב ןעוועג ןוא ןלָאר עשימָאק טליּפשעג 1913 זיב
 -עגקעװַא ךָאנרעד ,גרעבדנַאז ַײב "רעטַאעט סעסיורג , רעשזדָאל

 ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא דנַאלסור ןייק ןרָאֿפ

 ןיא ןעמוקעגקירוצ טרָאד ןוֿפ .חרזמ ןטייוו ןיא עּפורט-ןָאשזיֿפ רעד
 "טשינ עשידִיי טימ ץניוװָארּפ רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא ןוא עקירעמַא

 .סעּפורט עינוי

 רעד ,"ןוז רענענוֿפעג רעד , :ןסעיּפ עקידנגלָאֿפ ןבירשעג טָאה .ק

 -ישרעד | "ןבָאה הנותח ליוו לקיציא , ןֿפורעג רעטעּפש) "םולח רעסיז

 סהלכ רעד; רעדָא ,"ןעבָאה הנותח ליוו לקיציא, ניא םינָאנַא ןענ
 . 1925 ,עשרַאװ ,ברַאֿפדלָאג .ש גַאלרַאֿפ .ןטקַא 5 ןיא עטערעּפָא ,"םולח
 "יֿפ רעד, ,"ןבעל-רעמרַאֿפ סָאד, ,"ןויצ ןייק םייהַא קירוצ; | זז 0
 -רעביא ןוא ,"שוק-לווייט רעד ,' ,"תמא רעד , ,"ֿבנג רעד , ,"רעש

 ,"דךיי ַא זיא רע , ,"עקרּתסא , ,"רעדניק-ָאטעג , :ןסעיּפ יד טצעזעג

 רעד, ,"רעלטסניק רענעגושמ רעד, ,*רעטלַאהכוב ןוא ריקנַאב רעד;

 ןוֿפ "עקידלושמוא יד ןוֿפ דלוש יד , ,"רעגיווש יד , ,"דלוש סרעטומ

 ,יקסווָארטסָא

 רעשיסור רעד ןרעהעג ןסעיּפ ענַײז ןוֿפ לייט רעטסערג רעד

 ס'.ק ןוֿפ לייט רעדנטײטַאב ַא ךיוא .ַאיַאלעיב ַאיֿפָאס ןוֿפ רעדעֿפ

 -ַײז רעדָא ןטעשזוס עדמערֿפ ףיוא טריזַאב ןענַײז ןסעיּפ עלעניגירָא

 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןסעיּפ ןוֿפ ןעגנוטעברַאַאב רָאנ תמאב ןענ

 ,ןרָאװעג טליּפשעג ןענַײז ןסעיּפ יד טָא ןוֿפ לייט רעסיורג ַא רָאג

 -טנָא-ןעגנול ַא ןוֿפ ןברָאטשעג .ק זיא 1929 רַאורבעֿפ 18 םעד

 רעקיבייא ןַײז וצ ןעמוקעג זיא ןוא קרָאי וינ ןיא ,םַאזנייא ,גנודניצ

 ,םלוע תיב וויירד דייסרעוויר ןֿפױא נר
 | .צ .ש

 ,"ַאגַאקיש , ,ןגַאלרַאֿפ ערעזדנוא ןוֿפ תורקֿפה לטעלב ַא --- גייווצרעבליז .ז
 ,1931 ילוי ,ָאגַאקיש
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 רע ט ַאע ט ןסשידיי

 ףסוי ,סידנַאל

 -"וינ ןיא 1917 טסוגױא 24 ןריובעג -

 | .עקירעמַא ,קרָאי
 ,לושלטימ-םכילע-םולש יד טרִיודַארג

 ןוֿפ ןסרוק ערעכעה יד ףיוא טנרעלעג ךיז
 1940 ןיא ,טוטיטסניא-סקלָאֿפ םכילע-םולש
 -גסיוו ןשידַיי םַײב טנַאריּפסַא ןעוועג
 ןוֿפ ןוא (ָאוְיי טוטיטסניא ןכעלטֿפַאש

 -עברַא יד טימ טריֿפעגנָא 1940 זיב 8
 ,ןבולק ינמולַא גניר-רעט

 -וינ ןיא סטרַא וװָא רָאלשטעב -- 7

 -וידע ןיא סנעייס וװָא רעטסעמ ,טרָאד ,1939 ,שזדעלָאק יטיס רעקרָאי
 רענַאקירעמַא ןוא רעשילגנע ןיא טַארָאטקָאד ןעמוקַאב 1951 ,ןָאשייק
 | ,טעטיזרעווינוא רעקרָאי-וינ ןיא רוטַארעטיל

 ,ל .ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא טנידעג 1946 זיב 1942 ןוֿפ
 ןיא רוטַארעטיל רעשילגנע ןוֿפ רערעל ןעוועג 1946 גנילירֿפ ןיא זיא

 ןיא זיא ןוא (ַאטוי) יטיס קייל קלָאס ןיא טעטיזרעווינוא ןשיטַאטש

 סניווק ןוֿפ טעטלוקַאֿפ ןֿפױא ןרָאװעג טמיטשַאב 1946 רעבמעטּפעס
 ןוא שילגנע ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ זיא רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא שזדעלָאק
 ,זירָאטס וװָא רָאטקעריד

 רעד ןיא שזדעלָאק סניווק ןיא טלעטשעגנייא 1959 ןיא טָאה .ל

 ןוֿפ ,גנוצעזרעביא רעשילגנע ןיא ,סרוק ַא ,שילגנע ןוֿפ גנוליײטּפָא

 ןיא ,סרוק ןטימ ןָא טלָאמעד טניז טריפ ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי
 רָאסעֿפָארּפ-טסַאג סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב קיטַײצכַײלג רע זיא 6
 "ינוא סײדנַארב ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רַאֿפ דנַאֿפ-גרעב .ד .י ןוֿפ
 שידִיי ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי ןיא ןסרוק טיג רע ּוװ ,טעטיזרעוו
 ,שילגנע ןוא

 -גנע ןוא רעשידִיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה .ל

 ,ןלַאנרושז עשידִיי ןוא עשילגנע ןיא רוטַארעטיל רענַאקירעמַא-שיל
 -ָאט ,קרָאי-וינ) ?סקוב םאטנַאב,, ןוֿפ גַאלרַאֿפ ןיא זיא 1966 ןיא

 טיערג רעהטָא דנע קוביד יהט; ךוב סָאד ןענישרעד (ןָאדנָאל ,ָאטנָאר
 סיקסנַא גנוצעזרעביא ס'ל ןיא .טלַאהטנַא סָאװ ,?סיעלּפ שידִיי

 -גנע ןוא עקירעמַא ןיא גנוצעזרעביא רעד ןיא טליּפשעג) "קוביד;
 גרעבסלַא .ג ירנעה ןוֿפ גנוצעזרעביא עשילגנע ערעדנַא ןַא| ,(דנַאל

 {קרָאי-וינ ןיא 1926 ןיא ןענישרעד ךָאנ זיא ןיצטַאק דירֿפיניװ ןוא
 טריֿפעגֿפױא) "המקנ ןוֿפ טָאג, סשַא ,"רעדלעֿפ ענירג, סנייבשריה
 "רעבַײוװ ענַײז ןוא ךלמה דוד, סיקסניּפ ,(סעלעשזדנַא סָאל ןיא 7

 רעד ןוֿפ 1967 רעבמעווָאנ 30 םעד טליּפשעג) "םלוג, סקיווייל ןוא

 וָאשזד .ֿפָארּפ ןוֿפ ר'א שזדעלַאק ןילקורב ןוֿפ עּפורג-רעטַאעט
 רבחמ ןגעוו .ל ןוֿפ ריֿפנַײרַא ןַא טָאה ןסעיּפ יד ןוֿפ עדעי .(ןָאסדיוויײד
 .עסעיּפ רעד ןוא

 רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא ,שילגנע ןוא שידִיי ףיוא רָאטקעל ַא זיא .ל
 ױרֿפ ןַײז ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידִיי ןוֿפ רעציזרָאֿפ-עציװ ןוא ןקסע
 גניר-רעטעברַא ןוא רעוט ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ רעטכָאט יד ,ַארָאל
 גנולײטּפָא-גנויצרעד רעד ןיא קיטעט זיא ,רעניבעג ןימינב רעריֿפ
 ,שזדעלָאק ןילקורב רעקרָאי-וינ ןיא טעטלוקַאֿפ ןוֿפ
 יי .ׂש

 עינַא ,ןיטסוּפַאק

 ןוֿפ ךָארבסױא ןכָאנ טָאה ,רעביא טיג יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי יו
 ךיז טשערַאקוב ןיא .רעטַאעט-יווער ןַײז ןיא גירק-טלעוו ןטשרע

 .ק טקילײטַאב ךיוא
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 ;ריא ןגעוו טנכיײצרַאֿפ רע
 עקטסירָאכ ַא יו רעטַאעט ןיא ןַײרַא זיא סָאװ ,לדיימ שידִיי ַא;

 ןיטסוּפַאק עינַא .עּפורט רעד ןוֿפ ןיטערבוס יד ןרָאוועג ךָאנרעד זיא ןוא

 -יוש ןטערעּפָא עשינעמור עטסּוװַאב ַא ןרָאוועג טַײצ רעד טימ זיא

 ,טייקנייש ריא בילוצ יו ,טנעלַאט ריא בילוצ ױזַא טשינ ,ןירעליפש

 -עגּפָארַא יז ןוא ןלַאדנַאקס טכַאמעג ריא ןבָאה ןטימעסיטנַא יד ןוא

 ןענַײז |רעטַאעט-יווער ןיא| סעסירעטקַא יד .עניב רעד ןוֿפ טפעלש

 -ַאמ ןוא ,עקטסירָאכ רעקיזָאד רעד ףיוא קיטכיזרעֿפײא רעייז ןעוועג

 ,רעקיצרעֿפ יד ןיא ױרֿפ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,רעגרעב סַאד

 ..ךעלעדיימ עקירעי-ןצכַא ןוֿפ ןלָאר עריא ןליּפש טלָאוװעג אקוד טָאה

 עקיבייא סָאד טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ןיקסנַאשָאטָאב| לקנָאי

 ,ריא ןיא טבילרַאֿפ טנעז ריא  :סעסירעטקַא ערעטלע יד ןוֿפ לדיל

 -האל ענַאדַאמירּפ עצרוק עכעלקיד יד ךיוא.. ."ןלָאר ריא ריא טיג

 -עלע רעד ףיױא קיטכיזרעֿפיײא קידארומ ןעוועג זיא רעלזיירק עלעק

 רעד ןיא לבעווש ןוא ךעּפ טישעג טָאה יז ןוא ,ןיטסוּפַאק רעטנַאג

 .ײןַאמ ריא ןוֿפ ךַארּפש רעשידִיי-שירענײגיצ
 ,טסילַאנרושז ןשידִיי א ןוֿפ עטכישעגסנבעל יד, -- יקסנאשאטאב בקעי

 ,250 .ז ,1942 ,סערַײא-סָאנעוב

 זעטנ} ןעטיינ ,שטיווָאקיזיײא
 |1939 ינוי .טשעג -- 1875 .גיוא 3 .בעג}

 -סידַאלװ ןיא 1875 טסוגיוא 3 ןריובעג
 -- רעטָאֿפ ,ןלױּפ .בוג רעשילַאק ,ווָאװַאל
 .רדח ןיא טנרעלעג רָאי 16 זיב .רחוס ַא

 ןוא ,טלעוו רעד ןיא רעבָא ךיז "טסַײר , רע

 ןייק רע טרירגימע רָאי 17 ןוֿפ רעטלע ןיא
 ךיז רע טנרעל טרָאד .םיבורק וצ ןָאדנָאל

 .טינ םיא טלעֿפעג סע רעבָא ,יירעדיינש

 ,טדימשדלָאג ףסוי טימ ךיז רע טנעקַאב

 ןוא ,בולקמַארד ןַײז טימ ,םיא ךרוד ,ןוא

 -ַאטס ןייק .ןקילײטַאב ןָא טרָאד ךיז טבייה

 יד רָאנ ,ןעוועג טינ ןָאדנָאל ןיא טלָאמעד זיא רעטַאעט שידַיי ליב

 ךיז ןעניֿפעג עכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידִיי עלענָאיסעֿפָארּפ עכעלטע

 ענעדײשרַאֿפ ןיא טנווָא-קיטנוז ןוא תבש ןעגנולעטשרָאֿפ ןביג ,טרָאד

 -"ןָאיליװַאּפ , סָאד ןעוו טשרע ,ייז ןיא ךיז טקילײטַאב .א ןוא ,ןלָאז

 / ,ןַײרַא טרָאד .א טערט ,רעטַאעט שידִיי קידנעטש ַא טרעוו רעטַאעט

 ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טָאה ןוא ,רָאיטקַא רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא יו

 ,גנוריֿפֿפיױא -"ָאלעטָא,, ןַײז ןיא "ָאגַאי , סלַא ןַאמנַײֿפ טנומגיז טימ
 .א'א שטיװָאקשָאמ סירָאמ טימ

 עניטנעגרַא ןייק (גניליש ןוא דלָאגנהעש טימ) .א טרָאֿפ 1906 ןיא

 -םורד ןייק (ערעדנַא ןוא ןײטשרעלַאװ רּתסֹא טימ) 1907 ןיא ןוא

 יוװַאּפ , סָאד רעדיוו טנֿפע שטיוװָאקשַאמ סירָאמ ןעוו ןוא ,עקירֿפַא

 טליּפש ךָאנרעד .ןָאדנָאל ןיא קירוצ .א רע טגנערב ,רעטַאעט-"'ןָאיל

 עטשרע יד ןעוו .ןליױּפ ןייק רע טרָאֿפ טרָאד ןוֿפ ןוא ,זירַאּפ ןיא .א

 טריֿפ רע ּוװ ,שזדָאל ןיא ךיז רע טניֿפעג ,סיוא טכערב המחלמ-טלעוו

 טימ עּפורט ַא ךָאנרעד טריזינַאגרָא ןוא *רעטַאעט סעסיורג, ןטימ ןָא

 .עגיר ןוא קסנימ ,ענליוו ,ןלױּפ רעביא םורַא טרָאֿפ רע רעכלעוו

 ןוא ,זירַאּפ ןיא עּפורט ענעגייא ןַא רע טעדנירג המחלמ רעד ךָאנ

 .עּפורט רענעגייא ןַא טימ רעדיוו רע טרָאֿפ ,ןלַאֿפעצ טרעוו יז ןעוו

 -נַא ןוא ןילרעב ןיא ןַאמניײֿפ ענַײד טימ ךָאנרעד ,עקירֿפַא-םורד ןייק

 | .סרעטנעצ עשִיעּפָאריײא ערעד

 רָאי 6 טליּפש ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא רעביא .א טייג 1920 ןיא

 ,"ןיעלילורד , ,"ָאלָאּפַא , יו סרעטַאעט רענָאדנָאל ערעסערג יד ןיא
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 ,"רעווָאל טיערג יד , ןסעיּפ יד ןיא א'א "ןושטרָאֿפ , , "יטלַאיָאר,

 ַא טַאהעג טַײצ רעייז ןיא ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא "שטרָאט יהט,
 ,טלעוו-רעטַאעט רעד ןיא גלָאֿפרעד ןסיורג

 ןטימ ןעמליֿפ עשילגנע ךס ַא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .א

 .,רעדואל ירעה רעס רעקימָאק ןשידנעלטָאקס ןטמירַאב
 ןשידִיי ןטימ טריֿפעגנָא .א טָאה ןבעל ןַײז ןוֿפ ןרָאי עטצעל יד

 ןברָאטשעג זיא רע ּוװ ,ןָאדנָאל ןיא "יילאּפ דנערג , רעטַאעט-סקלָאֿפ
 | ,1939 ינוי ןיא

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעיימ סירָאמ

 -רַאֿפ וצ טַאהעג ןבָאה ןָאדנָאל ןיא ןדִיי טלעוו ,רעליפשיוש ַא;
 -ַאעט ןשידִיי ןקידנעטש ַא ןטלַאהוצֿפיוא ָאד ןצעזטרָאֿפ סָאד ןקנַאד
 -ַאעט ןָאיליוַאּפ סָאד ןעוו .שטיווָאקיזייא ןעטיינ ןעוועג זיא ,רעט
 ַא ןָא ןבילבעג ןענַײז רימ ןוא 1935 ןיא ןסָאלשעג ךיז טָאה רעט
 ןיא ןליפש וצ עּפורט ַא טריזינַאגרָא רע טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי
 םורַא ןוא גרעברעבליז ףלָאוװ ןענַאטשעגוצ זיא םיא וצ .יילַאּפ דנַארג
 יז ,רעליּפשיװע רענָאדנָאל ערעדנַא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה יז

 ַאזַא ףיוא ןוא ,רעדנעל ערעדנַא ןוֿפ ןטסיטרַא טכַארבעג ךיוא ןבָאה
 ןליֿפַא ןעוו ןָאדנַאל ןיא רעטַאעט שידִיי טריטסיזקע רעדיוו טָאה ןֿפוא

 : ,בַאזעטסָאמ ןרענעלק ַא ףיוא

 זיא רע .רעליּפשיוש רעקיעֿפ ַא ןעוועג זיא שטיווָאקיזייא ןעטיינ
 רעליּפעיוע עכלעזַא .רענעסקַאוועג טירב ןוא רעכױה ַא ןעושעג
 יד "יא רעבָא ,יײז רַאֿפ ןסַאּפ סָאװ ,ןלָאר ןיא ןליפש רָאנ ןענָאק
 ,ןדלעה ,ןֿפַארג ,םיריבג יו ,טסַאּפעג םיא רַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןלָאר
 טָאה רע .טליפשעג טוג רע טָאה ,ןרוגיֿפ עשידִיי עקיטומ עטלַא
 טינ .עניב רעד רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ סיורג טַאהעג טפיוהרעביא
 ,ןָאדנַאל ןיא רעטַאעט שידִיי ַא ןוֿפ רָאטקעריד ַא ןעוועג רע זיא רָאנ
 .עזדָאל ןיא רעטַאעט ַא טַײצ ַא רַאֿפ טריֿפעגנָא ךיא טָאה רע רָאנ

 רע ןוא עקירֿפַא-דיז ןיא עפורט ַא טימ יינרוט ַא טכַאמעג טָאה רע
 ךיוא טָאה שטיווָאקיזייא .נ .גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טַאהעג טרָאד טָאה
 רע .עניב רעשילגנע רעד ףױא שטיווָאקׂשָאמ סירָאמ טימ טליּפשעג
 .סמליֿפ רַאֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה

 -טרָאֿפ ,שטיווָאקיזײא ַאקעבער ,ױרֿפ ןַײז טָאה טױט ןַײז ךָאנ
 יז ,ייֵלָאּפ דנַארג ןיא ןירָאטַארטסינימדַא סלַא טעברַא ריא טצעזעג
 גָארטייב ַא טכַאמעג טײקכעלֿפעה ןוא טײקִיעֿפ ריא טימ רעכיז טָאה

 ."רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ץנעטסיזקע רעד וצ
 .} .מ

 ,313-214 ,זז ,1942 ,ןָאדנָאל ," ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , --- רעיימ סיררָאמ
 ,46-47 .וז ,1943 ,ןָאדנַאל ,' ךַאנַאמלַא רעטַאעט , ,שטיװָאקיזייא ןעטיינ -- {--}

 םוחנ ,רעדנעלסיוא
 {1962 .טּפעס 28 .טשעג --- 1893 .צעד 13 .בעג)

 -ָאב ןיא 1892 רעבמעצעד 13 ןריובעג

 ןיא ,עניַארקוא ,טנעגעג רעוועיק ,ווָאקרָאד
 1 זילב .,םירחוס-דלַאװ ןוֿפ עילימַאֿפ ַא

 ןקירָאי 6 ןוֿפ ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאי
 -זיוה ןוֿפ ןרָאװעג ןגױצעגֿפױא ןָא רעטלע

 יוועיק ןוא סעדָא ןיא סעיזַאנמיג ןיא

 -ילרעב ןיא ןיצידעמ טרידוטש 4

 םעד ןקידנע ןכָאנ ןוא טעטיזרעווינוא רענ

 -יבָאמ ,וועיק ןיא טעטלוקַאֿפ ןשיניצידעמ

 רעשירעטילימ ַא יו ײמרַא רעטיור רעד ןיא 1919 ןיא ןרָאװעג טריזיל

 | .רָאטקָאד

2873 

 טנרעלעג 1906-1911 .שיסור ןיא רערעל

 ךופ ןַָאקיסלעל

 ,(וועלק) "טרָאװ עַײרֿפ סָאד , ןיא דיל ַא טימ טריטויבעד -- 7
 ,קיטירק-רוטַארעטיל ןוא רעדיל עשיטסילָאבמיס טקורדעג ךָאנרעד

 "כיוו יד ןוֿפ רענייא דנַאברַאֿפנטַאר ןיא ןרָאװעג רעטעּפש זיא .א
 רעשידִיי רעד ןוֿפ רעקירָאטסיה ןוא רעשרָאֿפ ,רעקיטירק עטסקיט
 -רַאֿפ טימ טריֿפעגנָא טָאה רע .רעטַאעט ןוא ךַארּפש ,רוטַארעטיל
 וועיק) "רעדיל , ןבעגעגסױרַא טָאה ,סעיצקעס-רוטַארעטיל ענעדייש

 (1921 ,וועיק) "טנָארֿפ , ,(1921 ,קסנעלָאמס) "גָאט רעבלַאה ,((7

 נכירטשטנורג,/ ,(1930 ,וועִיק-וָאקרַאכ) *געוו רערימעדַאל ֿפָא; ןוא
 ,(ענליוו ןיא 1928 טקורדעגרעביא ,1923 ,וועיק) מזילַאער גשידִיי ןוֿפ
 ןוא טסקאב טימ ןעמַאזוצ ,(1924 .,וועיק) "סיוא געװ נייא געוו,
 ,עיטַאמָאטסערכ עשירַארעטיל ַא) ,"ֿפמַאק גוא טעברַא , ,דנַאלדירֿפ

 ."טנַאה רעצרוק; סװװעינעמֿפוט ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַא ,(1926 עװקסָאמ
 ,ל טימ ןעמַאזוצ ןוא ,(עװקסָאמ) *עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ גוֿפ כוב

 ,(1933 וועִיק) "רָאינרעל נרַאֿפ כובנעייל , גידלָאג

 גַײז נוא מכילע-מולש רעגנוי רעד, ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה .א
 ענעבילקעג .ריֿפַאש .ב, ןוא ,(1928 ,וועיק) "וינעּפמעטס נַאמָאד

 -גוקרעמַאב נוא ריֿפנַײרַא נַא טימ טײלגַאב נוא טלמַאזעגֿפױא ,קיועוו

 טָאה .א ,(1934 ,עװקסָאמ ,"סעמע גַאלרַאֿפ .רעדנעלסיוא .נ נוֿפ נעג

 ןלַאירעטַאמ ,ןדַאֿפדלָאג .א, טכעלטנֿפערַאֿפ לעקניֿפ .וא טימ ןעמַאזוצ
 (.זז 104 ,1926 ,קסנימ) ,*עיֿפַארגָאיב ַא רַאֿפ

 רע ןכלעוו ןגעוו ךוב ןֿפױא קיטירק ןַײז ןיא ,יקצאש ֿבקעי .רד
 ;טבַײרש ,ןזיולב רעמ ךָאנ ןוא ןטייקכעלטקניּפמוא ייר ַא ןָא טוַײװ

 ַא רַאֿפ ןקַאירעטַאמ :לפעקרעטנוא קיטכיר ַא טָאה ךוב סָאדי
 ןַײז ןצ ןוֿפ טַײװ רעייז זיא ךוב סלקניֿפ-רעדנעלסיוא .עיֿפַארגָאיב
 -ָאיב ַא יװ רעמ טינ זיא סע .ןזַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןוֿפ עיֿפַארגָאיב ַא
 ןוא ןבעל סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ ןטקַאֿפ עכעלרעסיוא ןוֿפ עוונַאק עשיֿפַארג
 .הֿביֿבס ןוא טַײצ רעד טימ ןדנובעגֿפױנוצ ּוװ טינ ּוװ ,ןטייקימעט

 רעזדנוא ןיא;.. :רעסַאֿפרַאֿפ יד ןקרעמַאב טרָאורָאֿפ םעד ןיא
 ןריזיטַאמעטסיס וצ רעקיניוו-רעמ רָאנ טבערטשעג רימ ןבָאה טעברַא
 ןלַאירעטַאמ עטסּוװַאב-טינ עקינייא ךָאנ ןצונסױא ןוא עטסּוװַאב יד
 -ַאב וצ טבערטשעג רימ ןבָאה טפיוהרעד .ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןגעוו
 -רעטַאעט ןזיב ,טסייה סָאד ,1883 רָאי ןזיב דָאירעּפ םעד ןטכייל
 רעטשרע רעקיזָאד רעד ןיא ןענַײז רעבירעד ,ײדנַאלסור ןיא טָאברַאֿפ
 "עשיסורג יד ןענדַאֿפדלָאג ןוֿפ עוונַאק רעשיֿפַארָאגיב רעטיירב
 ,רעטַאעט ןששידִיי םעד ןוֿפ רעדנירג םעד ןגעוו לַאירעטָאמ

 יד .עכעלרעסיוא ןָא רָאנ זיא עיֿפַארגָאיב סלקניֿפ-רעדנעלסיא ..
 טַײז עשירָאטסיה-רוטלוק ךיוא יו עשירַארעטיל ןוא עשילַארטַאעט
 ןסעיּפ יד .טרירַאב טינ ןיטולחל טרעוו טייקיטעט סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ
 עיֿפַארגָאיב ַא רַאֿפ עוונַאק ַא יוו.. .טריזילַאנַא טינ שיגָאלַארטַאעט
 עטכייל ַא רעייז זיא עיצקורטסנָאק יד .ךעלצונ רעייז ךוב סָאד זיא
 רעד ןיא ךיז טליֿפ ןימעגלַא ןיא ןוא עטוג ַא ךַארּפש יד ,ערָאלק ןוא
 ןָאט רעטסנרע ןַא ןדַאֿפדלָאג ןגעוו טעברַא רעשיֿפַארגָאילביב רעטשרע
 ןטקורזעג םעד ןצונוצסױא ךעלגעמ טַײװ יװ גנובערטש ַא ןוא
 ,רעטַאעט ןשידִיי םעד ןוֿפ רעדנירג םעד ןגעוו לַאירעטַאמ

 ךעלטיּפַאק יד ןרעוו ןכַארטשעגרעטנוא רעבָא ןֿפרַאד לעיצעּפס
 זיא סע סָאװ ,םעד קנַאד ַא טרעוו ןסיורג ַא ןבָאה סָאוװ ,דנַאלסור טעוו
 תמאב ,עסערּפ עשיסור יד ןרָאװעג טצונעגסיוא טיירב ױזַא ייז ןיא
 ,רעשרָאֿפ ַא ךעלגנעגוצ טינ ןיטולחל זיא עכלעוו ,ײעשיסור תמא. יד
 .י סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עסיוועג ןוֿפ.. .דנַאלסור ץוחמ טעברַא סָאװ
 .,(1927 ,"ךוב רעטַאעט, רעוועיק ןיא) טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה קינימיר
 רעד זַא עז וצ זיא ,(1926 ווָאקרַאכ) ,יטלעוו רעטױר רעד  ןיא
 -סלעקניֿפ-רעדנעלסיוא ןיא זיא עסערּפ רעשיסור רעד ןוֿפ לַאירעטַאמי
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 רעטַאעט ןשידיי

 ַא ָאד ךָאנ זיא סע זַא ןוא ןצנַאג ןיא ןרַאװעג טצונעגסיוא טינ ךוב

 ,ןלַאירעטַאמ עַײנ יד רַאֿפ סלַאֿפנלַא .טיבעג םעד ףיוא ןָאטוצֿפױא ךס
 רַאבקנַאד םירבחמ יד ןעמ ףרַאד ,ַארַאֿפ ךוב םעד ןיא ןענייז סָאװ
 : ,יןייז

 -ידִיי , ךוב ס'.א ןענישרעד (.זז 217) עװקסָאמ ןיא זיא 1940 ןיא
 | | ,(1887-1917 "רעטַאעט רעש

 ;טבַיײרש גייווצרעבליז ןמלז

 -רַאֿפ רבחמ רעד ןוא קיטכיוו רעייז קֿפס םו ןָא זיא ךוב סָאד,
 ךעלכַאזטּפױה ,טעברַא רעמַאזימ ןַײז רַאֿפ גנונעקרענָא סיורג טניד
 טרעדנוזַאב ,עסערּפ רעד ןוֿפ טגנערב רע סָאוװו ,ןטַאטיצ ליֿפ יד קנַאד ַא
 ןצ ידּכ ,רעקיטירק ןוא ןטנעזנעצער-רעטַאעט ןוֿפ ,עשיסור יד
 -בָארּפ-רעטַאעט ןשידִיי םוצ גנַאגוצ ןשיטסיסקרַאמ ןַיז ןקיטעטשַאב
 ןוֿפ םיא וצ זיב זיא לַאירעטַאמ עטלמַאזעג סָאד סָאװ ,ץוח ַא .םעל
 -שיצַאנ יד זַא ,ךעלגעמ ץנַאג זיא ,ןרָאװעג טצונעגסיוא טינ םעניײק
 -עטַאמ עקיזָאד יד ןוֿפ ךס ַא טעטכיורַאֿפ טָאה המחלמ עשיטעווָאס
 ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ ןצנַאגניא ןעוועג רעבירעד ןטלָאוו עכלעוו ,ןלַאיר
 ןשידִיי ןוֿפ גנַאג םעד עגונב ןעגנוצַאשּפָא ןוא עטכישעג רעד רַאֿפ
 רעד סָאװ ,בױל ןטימ קיטַײצכַײלג רעבָא ןרָאי ענעי ןיא .רעטַאעט
 ןעמ רָאט ,ןרעוו ןבעגעג םיא ףרַאד סע ןוא טנידרַאֿפ ךוב ןוֿפ רבחמ
 -לוֿפ ןייק טינ טַײװ זיא טעברַא ןַיז זַא ,ןגיוא יד ןכַאמרַאֿפ טינ ךיוא
 ַאוינ ןגעוו טגנערב רע סָאװ ,דליב סָאד זיא אליממ ןוא עקידנעטש
 ןענַײז סע רע ןוא ץנעטסיזקע רַאֿפ ףמַאק ןַײז ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ
 טַאטלוזער רעד רשֿפא זיא ןוא ,עיונעג ןייק טינ ,רעֿפמעק יד ןעוועג
 -עטַאמ לייט ןטסערג םעד ןטימעגסיוא טָאה רבחמ רעד סָאװ ,ןוֿפרעד
 רעוויטַאגענ רעד ןגעוו עירָאעט ןַײז טנידעג טינ ןבָאה עכלעוו ,ןלַאיר

 ,גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ קלח "ץזָאושזרוב םעד ןוֿפ גנויצַאב
 עטיירב יד קנַאד ַא רָאנ זַא ןוא ,זתש ןיא ײטײקטבילרַאֿפ  רעייז
 ןרעסעב ןוֿפ ןָאֿפ יד ןרָאוװעג ןטלַאהעגֿפױא זיא ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי
 ןכלעוו ,רעטַאעט ןשידִיי ןרעסעב ןגעוו וליֿפַא רעבָא .רעטַאעט ןשידִיי
 ךוב ןַײז ןוֿפ לייט ןטסערג ןקידנגעוורעביא םעד טעמדיוו רעדנעלסיוא
 רע טנָאמרעד ,ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןירעליּפשיוש רעסיורג רעד וצ
 עשירַארעטיל טימ ןרָאוװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,ןווורּפ יד טינרָאג טימ
 סוילוי ,ןגרעבדנַאז ַײב סרעטַאעט עשידִיי עליבַאטס יד ןיא ןסעיּפ
 ןיא יעּפורט רענליוו יד ,שזדָאל ןיא יקצָארעיס ןַאמרעה ןוא רעלדַא
 עשרַאוו ןיא עטערעּפָא רעשיעּפָאריײא רעד ןוֿפ עכָאּפע יד ןוא ענליוו

 .שעזדָאל ןוא
 -ָאעט ןַײז יןקיטֿפערקַאב  טימ ןעמונרַאֿפ ױזַא זיא רעדנעלסיוא

 ,סעּפורט עשידִיי רעקילדנעצ יד טינ ןצנַאגניא טנַאמרעד רע זַא ,טיר
 ןוא ,עירעפמיא רעשירַאצ רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא ןענַײז עכלטוו
 ןַאמרעה ,רעלדַא סוילוי ףעוועג ןענַײז ןרָאטקעריד ערעייז סָאװ

 ,יקסרימָאטישז ,קיװג ,רעֿפנעג ,רעקעב ,ןייטשנרעב ,יקצָארעיס
 ,ןײטשרעֿפילש ,לעּפַאר ,קירָאק ,ץעענַאּפמָאק ,טַארושימ ,גרעבדנַאז
 ןינבו ןינמ בור רעד ןעוועג ןענַײז ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִַײי סנעמעוו

 ךיױא טרט5 רע .עירעפמיא רעשירַאצ רעד ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ
 רעמ לסיב ַא .תורוש עטלייצעג טימ ײסבַאס ןוֿפ עיצקעריד יד ּפָא
 "ַאוויּפס ןוא רעלדַא םעס ןרָאטקעריד יד ףױא ּפֶא ךיז רע טלעטׂש
 ןקיבלעז םעד טליפשעג ,ךעלטנגייא ,ךיוא ןבָאה עכלעוו ,יקסווָאק
 םעניילק ַא טימ ,ןרָאטקעריד עטנָאמרעד טינ יד סָאװ רַאוטרעּפער

 ."ןסעיּפ ערעסעב , ןוֿפ ץלָאמשוצ
 ,רָאי קיסַײרד יד ןוֿפ ךשמ ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ דליב סָאד

 רעבָא ,יונעג טינ רעבירעד זיא ,ךוב ןַײז ןיא טלדנַאהַאב רע עכלעוו
 ,ןטקַאֿפ ןוא סעיצַאמרָאֿפניא יד ןוֿפ טרעװ םעד טינ טרענימ סָאד
 -עטכישעג רעדנַא ןַא ןריטנָארֿפנָאק ןטימ רָאנ .ָאי טגנערב רע עכלעוו
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 ַא טכעלטנֿפערַאֿפ טרָאד טָאה ןוא דילגטימ-עיצקַאד

 ןסילשַאב ןענָאק ןילַא רענטייל רעד טעוו ,דָאירעּפ ןקיבלעז ןוֿפ ךוב
 -ָאעט סרעדנעלסיוא שלַאֿפ רעדָא ןטלַאהעגסיוא ןענַײז סע לֿפױװ ףיוא
 -רע ,טנַאסערעטניא ןַײז ןיא טמוק רע עכלעוו וצ ןסולשַאב ןוא סעיר

 ."ךוב ויטקעיבָא-טינ רעבָא ,קידנענַאּפש זייוורעט
 ןוא דָאירעּפ-ןילַאטס ןכעלרעדיוש םעד טבעלעגרעביא טָאה .א

 -ער ַא ןעוועג ?דנַאלמייה שיטעװָאס , ןוֿפ ןעניישרעד סָאד טניז זיא
 -שרָאֿפ עַײנ ךס ַא

 -טינ ַא טקידנערַאֿפ טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידִיי ןגעוו ןטעברַא

 רעשיטעווָאס רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוַײטשטנַא יד , ךוב טכעלטנֿפערַאֿפ

 -עוװָאס , ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ לטיּפַאק ַא טָאה רע ןכלעוו ןוֿפ ,"גנוטכיד

 ,(1962 ,1 'נ) "דנַאלמייה שיט
 .עװקסָאמ ןיא ןברָאטשעג .א זיא 1962 רעבמעטּפעס 28 םעד

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,30731 .זז ,1956 ,קרָאי וינ ,"רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל ,
 ,1961 ,םילשורי ,"תוצעומה תירבב םיידוהי םימוסרּפ , --- קורמש .ח

 ןאמייח ,רעלדַא
 | דלעפטרַאב }

 -ַאג ,וַאלסינַאטס ןיא 1886 ןריובעג
 ףזח ַא ַײב ןעגנוזעג דניק סלַא .עיציל
 ןוֿפ טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק טרירגימע
 -ָאװ ןשידִיי ןיא טליּפשעג 1910 זיב 4

 ַא ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו רַאֿפ ,ליוועד
 -עג ןײלַא ןוא סעשטעקס עקיטקַאַײרד ךס
 ךָאנרעד .ןלָאר-טּפיוה יד ייז ןיא טליּפש
 .עניב רעשילגנע רעד ףיוא רעבירַא

 ,רעביא טיג לעגרַאש ֿבקעי דָאיטקַא רעד
 -ָאװ עשידִיי ךס ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא .א זַא

 זיב רעקימָאק ךָאנרעד ןוא טאֿפ סלַא קרָאי-וינ ןיא רעזייה-ליוועד
 ךיוא טגעלֿפ'מ ּוװ ,רעטַאעט-"ןָאטנילק , ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע

 ןקילײטַאב ךיז ןבױהעגנָא טרָאד טָאה .א ןוא ,שילגנע ףיוא ןליּפש
 רע ןכלעוו טימ דיל ַא ןבירשעגנָא םיא רַאֿפ טָאה לעגרַאש .ייז ןיא

 -עג זיא .א .ץניװָארּפ רעד ףיוא ןטָארטעגֿפױא טַײצ ערעגנעל ַא זיא
 רעד ףיוא טליּפשעג ךָאנרעד טָאה ןוא רעליּפשיוש רעקיעֿפ ַא ןעוו

 ,ייוודָארב ףיוא עניב רענַאקירעמַא רעמיטיגעל
 רעטַאעט-"קיריל , ןיא ןטָארטעגֿפױא רע זיא 1921 לירּפַא 22 םעד

 "רעב ּפיליֿפ ןוֿפ "ןגייווצ ענעכָארבעג , עסעיּפ רעקיטקַא-4 רעד ןיא
 ,רעלדַא ןַאמייה ןוא ימַאלָאט

 ףיוא "גנידיקס , עסעיּפ רעד ןוֿפ רעסודָארּפ רעד ןעוועג זיא .א
 ַא סלַא ינור יקימ טימ ןרָאװעג ןבעגעג רעטעּפש זיא סָאװ ,יײװדָארב
 ןגעוו טריֿפרַאֿפ טָאה .א ."ידרַאה ידנע , ג"א עיזיוועלעט ףיוא עירעס
 .טליּפשרַאֿפ רעבָא טָאה רע ןכלעוו ,סעצָארּפ ַא םעד

 .קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג זיא .א

 .רעטומלרעפ םולש ןוֿפ .ע .ש ןוא ןעהַאק ילרַאשט ןוא לעגראש ֿבקעי ןוֿפ .ע .מ

 יכדרמ ,טַאטשנעזייא

 -קעל , ןוֿפ עיצקַאדער רעד וצ טבַײרש רעלדנעהנרָאק לאקזחי

 | ;(1965 לירּפַא 8) "רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיס
 ןוא רעצעזרעביא רענעריוווזעעג סלַא ,זירָאּפ ןיא רדסּכ טבעל רעי

 ןיא טנעדוטס ַא .רעטַאעט טימ תוכיש םוש ןייק רעמ טינ טָאה

 ענעי ןיא רע טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב קָאטסילַאיב

 רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא .רעטַאעט ןיא טליּפשעג ,1922 זיב ,ןרָאי
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 ןַײיז ךיא ןעלבמַאסנַא-רעטַאעט טימ ץניווָארּפ רעשיווטיל-רעשיליוּפ

 ,עּפורט ַא ַײב ,קָאטסילַאיב ןיא ןירעליּפשיש ַא שוועג זיא סָאװ ,ױרֿפ

 יכדרמ טמוק 1922 23 ןיא .ה'ע חמצ טעדנירגעג טָאה סע עכלעוו

 .עשזנארב-ןָאיצקעֿפנָאק ןיא טעברַא רעבָא ,זירָאּפ ןייק טַאטשנעזַײא

 -ער רע טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעבָאהביל ַא יו ,זירַאּפ ןיא ,ָאד

 ןעזייר -- "רעטכָאט סנכדש םעד ) סרעטקַאניײיא עקינייא טריסיזעז

 טימרעד .ײעֿפרַאה; .זעג רעד ַײב זיירק ןשיטַאמַארד םעד טימ (איא

 -יטקַא עלַארטַאעט ןַײז (1926 רעדָא 1925 רָאי ןיא) טקידנעעג זיא

 ןץא המחלמ רעטצעל רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ױרֿפ ןַײז .טעטיוו

 .ײטלַא רָאי 70 יד ַײב טציא ןיוש זיא טַאטשנעזַײא .מ .עיצַאטרַאּפעד

 "עֿפרַאה יד , זַא ,וצ רעלדנעהנרָאק ךָאנ טיג טרָא רעדנַא ןַא ןיא.

 -קַא ןַא ןעוועג זיא .א זַא ןוא ,1926 זיב 1922 ןוֿפ טריטסיזקע טָאה

 .חמצ םוחנ ןוֿפ רעליש ַא ןוא ןלױּפ ןיא רָאיט
 .רעלדנעהנראק לאקזחי ןוֿפ .ע .ש

 ׁשידָיי רָאי טרעדנוה , ,זירַאּפ ןיא רעטַאעט שידִיי -- רעלדנעהנרָאק לאקזחי

 ,20 .ז ,{1962) ןָאדנָאל ," רעטַאעט

 םעזַאי ,רערנעלרעבַא
 {1953 .צעד 24 .טשעג -- 1881 .טקָא 26 .בעג}

 ,יסַאי ןיא 1881 רעבָאטקָא 26 ןריובעג
 .רעציזַאב-ַײרעקעב -- ןרעטלע .עינעמור

 סרעטומ רעד ַײב ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג

 ןוא ררושמ ַא ןעוועג .שטַײד --- רעדורב ַא
 יקַא עשידִיי טימ ןלָאר-רעדניק טליּפשעג
 -נגעגסױרַא רָאי 11 ןוֿפ רעטלע ןיא .ןרָאיט

 -ךורטש ךרוד םייה םעד ןוֿפ ןרָאװעג טעב
 :עטס ןיא םיא טימ ןרָאֿפעגסױרַא ןוא ןרעל

 "ויבעד רע ּוװ ,ליװעדָאװ ןליּפש טשענַאֿפ

 - טמוק רעטומ יד ,לָאר-רעטָאֿפ ַא ןיא טריט
 סע רעבָא ,טַײצ לקיטש ַא טנרעל רע ,םייה ַא םיא טמענ ןוא רעבָא
 טמענ ,ןָא טמוק טרעבליז ֿבקעי ןעוו ןוא ,עניב רעד וצ ץלַא םיא טיצ

 לָאר יד ןליּפש ץיווָאנרעשט ןיא ןיוש םיא טיג ןוא ,ךיז טימ םיא רע
 םיא טמענ רעלטיירט ."ױרֿפ עטרעיומעגנייא יד , ןיא "רענַײגיצ , ןוֿפ
 טיצ הסנרּפ ןייק רעבָא ,םיא טימ םורַא טרָאֿפ ןוא ןטרעבליז ןוֿפ וצ
 -עטשרָאֿפ יד ךָאנ ןריציֿפָא יד רַאֿפ ןעגניז ןוֿפ רָאנ ,ןוֿפרעד טינ רע
 ארוג ןיא "ןַאמלעזָאי יבר , טליּפשעג רעטלע ןעִירֿפ רָאג ןיא .ןעגנול
 ןעמוקעגמיײהַא ,ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא ךָאנרעד ,ַארַאמַא
 -רעד ,ליװעדָאװ ןליּפש רעלגיז השמ טימ ןרָאֿפעגמורַא ןוא יסַאי ןייק
 ןוֿפ רעדיוו רעבָא טרעוו ,עגַארש טימ עּפורט-םירֿבח ַא ןיא ןַײרַא ךָאנ
 .ןעמונעגמיײהַא קירוצ רעטומ רעד

 "ענימ ןיא טצעזַאב הליחתכל ךיז ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1898 ַײמ
 ךָאנרעד ,טרעצנָאק ַא טימ לוש ַא ןיא ןטָארטעגֿפױא טרָאד ,סילָאּפַא
 -ילָאּפָארטעמ , ,"ָאלָאּפַא סרעטַאעט יד ןיא עגַאקיש ןיא טליּפשעג
 -מורַא ןוא עּפורט ַא טלעטשעגֿפױנוצ ןיילַא ,"ןָאיליװַאּפ , ןוא "ןַאט
 -עג רעטעּפש .ץניוװָארּפ רעד רעביא רָאי עכעלטע ריא טימ ןרָאֿפעג
 -"טירטס שטרַא , ןיא יקסװעשַאמָאט קיימ ַײב ןענָאזעס ייווצ טליּפש
 -וינ ןיא רעטַאעט-"דרַאניימ , ןיא ךָאנרעד ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעטַאעט
 ,"דנַאמייד , סיקסווערַאטָאלָאז ןיא לָארטּפױה יד טליּפש רע ּווװ ,קרָאי
 רע סלַא זוקַאיריס ןוא ָאלַאֿפוב ,לַאערטנָאמ ,ָאטנָארָאט ןיא ןָאזעס ַא
 -טַײװ ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא םישדח ַײרד ןוא ,טסילָאר רעטש

 -עגנָא ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןרָאֿפעגסױרַא ךָאנרעד .געּפיניװ ןיא ןַאמ

2877 

 ןופ ןָאסיססעל

 ַײב ךַײרגלָאֿפרעד-טשינ טווּורּפ רע ּוװ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןעמוק

 ןיא ןַײרַא טערט רע ּוװ ,עגַאקיש ןייק קירוצ טרָאֿפ ,ןעמליֿפ יד
 רעמוז .לָאה יטיס ןיא "ןשיטילָאּפ , ַא טרעװ ןוא (ץלעּפ) טֿפעשעג

 רעד רעביא ןרָאיטקַא עכעלטע טימ טליּפשעג רעדיוו רע טָאה 1

 ,ץניוָארּפ רעגַאקיש

 ןוא קרָאי-וינ ןיא 1952 רעבמעצעד 24 םעד ןברָאטשעג זיא .א

 עשידִיי יד ןוֿפ םלוע-תיב ןֿפױא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןעמוקעג זיא

 .סעסנעיילא לקירטַאעט
 .ןעהָאק זלרַאשט ןוֿפ .ע .מ ןוא .ע .ש

 ףסוי ,ןָארכַא
 {1943 לירּפַא 29 .טשעג --- 1886 ַײמ 1 .בעג}

 ,עטיל ,ײדזַאל ןיא 1886 ַײמ 1 ןריובעג
 ןַײז טָאה ,רָאי 5 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו

 ,עשרַאװ ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז עילימַאֿפ
 ןענרעל טסנרע ןעמונעג ךיז טָאה רע ּוװ
 רָאי 8 ןוֿפ רעטלע ןיא ןוא ,לדיֿפ ןליּפש

 טרעצנָאק ַא ףיוא ןטָארטעגֿפױא רע זיא
 -וּפ יד סָאװ ,קעווצ ןקיטעטליווװ ַא רַאֿפ
 שטיוועקשיט ןוא ליוויזדַאר ןֿפַארג עשיל

 .יֹוזַא ךיז ןבָאה ייז .טנדרָאעגנייא ןכָאה

 יז זַא ,טרעצנָאק ןַײז ןוֿפ טרעטסַײגַאב

 ןוא ,דנַאלסור רעביא רוט-טרעצנָאק ַא טנדרָאעגנייא םיא רַאֿפ ןבָאה

 רעגרוברעטעּפ רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע זיא רָאי 12 ןיֿפ רעטלע ןיא

 "נוא טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה רע ּוװ ,עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ

 -קַאמ ןוא רעוא דלָאּפָאעל יו ןגָאגַאדעּפ-לדיֿפ עטמירַאב עכלעזַא רעט

 .גרעבנייש ןַאילימיס

 םענעדלָאג ַא טימ עירָאטַאװרעסנָאק יד 1904 ןיא טקידנערַאֿפ

 ,ווָאנוזַאלג רָאטיזָאּפמָאק ןשיסור ןוֿפ הצע רעד ףיוא ,רע טָאה ,לָאדעמ

 ןגיוצעגוצ רע זיא 1911 ןיא .סעיציזָאּפמָאק .ןבַײרש ןעמונעג ךיז

 ךיז טָאה סָאװ ,"קיזומ רעשידִיי רַאֿפ טֿפַאשלעזעג , רעד וצ ןרָאװעג

 ןעוועג .א זיא 1913:-1916 .גרוברעטעּפ ןיא טעדנירגעג 1908 ןיא

 רעד .ןוֿפ גנולײטּפָא קיזומ-רעמַאק ןוא לדיֿפ רעד ןוֿפ טּפיוה רעד

 ןרָאװעג טנַאקַאב לענש ןוא ,ווָאקרַאכ ןיא עירָאטַאװרעסנָאק-הכולמ

 טסייר רע .דנַאלסור ןיא ןגָאגַאדעּפ-לדיֿפ עטסעב יד ןוֿפ רענייא יו

 רעד ןיא רָאי 2 ףיוא קידנטערטנַײרַא ערעירַאק ןַײז רעביא רעבָא

 "קיזומ ןַײז וצ קירוצ ךיז רע טרעק 1918 ןיא .ײמרַא רעשיסור

 ,דנַאלסור רעביא רוט-טרעצנָאק ַא ףיוא םורַא טרָאֿפ ןוא עיסעֿפָארּפ

 .לארׂשי ץרא ןוא רעדנעל עשיעּפָאריײא

 ביײהנָא ןיא םיא זיא ָאד .עקירעמַא ןיא .א ךיז טצעזַאב 1925 ןיא

 סָאד ;ןסַאּפנַײרַא טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע ,טוג וצ ןעגנַאגעג טינ

 יד ,רוטלוק ,ךַארּפש ,הֿביֿבס רעד ןוֿפ טײקדמערֿפ יד ,ןבעל עדמערֿפ

 רעייז ךיז ןבָאה ,"דנַאל םענעדלָאג , ןוֿפ טײקשיטסילַאירעטַאמ עטרָאה
 וליֿפַא רעבָא .רעלטסניק ןלעדייא ןוא ןוויטיסנעס םעד ףיוא טגיילעג

 םיא ויא'ס עכלעוו רעטנוא ןעגנוגנידַאב עטסרעוװש יד רעטנוא

 ןכָארבעג טינ ןֿפוא םושב טסַײג ןַײז זיא ,ןבעל וצ ָאד ןעמוקעגסיוא

 .ןרָאװעג

 -רַאֿפ סָאד ןזיװעגסױרַא ץרַאװש סירָאמ טָאה עקירעמַא ןיא ,ָאר

 ַא םיא ןבעג ןוא רעטַאעט ןשידִיי םוצ .א ןעיצוצוצ שינעדנעטש

 .ןעגנוריֿפֿפױא ענַײז ןוֿפ עקינייא וצ קיזומ ןרינָאּפמָאק וצ טייקכעלגעמ

 עטנעצ סָאד , וצ קיזומ יד (ןדַאֿפדלָאג ךָאנ ַײרֿפ) ןבירשעג .א טָאה ױזַא
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 (1928 .טּפעס 15) "םשה שודיק , סשַא וצ ,(1926 .ווָאנ 18) "טָאבעג

 ,(1929 ץרעמ 6ו "וינעּפמעטס, סמכילע-םולש וצ ןוא

 עשיערבעה , ןַײז זיא .א ןוֿפ עיציזָאּפמָאק ענערָאװעג-טסטמירַאב יד

 רעטסעקרָא ןוא לדיֿפ רַאֿפ ךיוא ןוא ָאנַאיּפ ןוא לדיֿפ רַאֿפ *עידָאלעמ

 סָאװ ,(טַיײצטכער ראמיס ןוֿפ טרידרָאקער ,טסקעט ןשידִיי ַא טימ ךיוא)

 זיא סָאװ ,ןעגנוֿפַאש עטסקיטכיוו רעבָא ,עטשרע ענַײז ןוֿפ ענייא זיא

 ץֿפח ַאשַאי יװ ןזָאוטריװ לדיֿפ עטסערג יד ןוֿפ ןרָאװעג טליּפשעג

 .סרעטסעקרָא עשינַאֿפמיס עטסנעעזעגנָא יד ןוא ןַאמלע עשימ ןוא

 יו ,ןרעה קרַאטש ךיז טזָאל עיציזָאּפמָאק רעניילק רעקיזָאד רעד ןיא

 רעד ,ליטס ,חסונ רעקיטרַאנגיײא רעד , :ואר םולש טקרעמַאב סע

 -עגסורַא ריא ןיא ךיוא טרעוו סע ןוא ,םטיר רעשידִיי רערעדנוזַאב

 יד .רעטקַארַאכ רעשילַאקיזמ רעלעודיווידניא סרבחמ םעד טכַארב

 טּפעשעג ןָארכַא טָאה עיציזָאּפמָאק רעקידלרעּפ רעד טָא רַאֿפ ןלַאװק

 -ידיסח רעװעשרַאוו ַא ןיא טרעהעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ןוגינ ַא ןוֿפ

 יז העש רעבלַאה ַא ןוֿפ רעקינייװ ןעמונעג םיא טָאה סע .לוש רעש

 ,"ןביירשוצנָא

 ,"הרובק ךָאנ, סצרּפ וצ סעיציזָאּפמָאק ןבירשעג ךיוא טָאה .א
 -לדיֿפ ןוֿפ ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא "עטיאוס וינעּפמעטס , ןַײז ןֹוא

 ץנַאט רעד; טסַאֿפרַאֿפ .א טָאה ךיוא יוװ ,יטעגישזט ףעזָאשזד זָאוטריוװ
 ןוא לדיֿפ רַאֿפ "סַאטַאנָאס , יד ,"עטיאוס-םלוג יד , ,"םיקידצ יד ןוֿפ

 -ַאנַאיּפ עכעלטע ,רעטסעקרָא ןוא לדיֿפ רַאֿפ סָאטרעשטנָאק ַײרד ,רָאכ
 -מיס ַא ,לעגנע לאוי רָאטיזָאּפמָאק ןכָאנ עיגעלע ןַא ,סעיציזָאּפמָאק

 סלַא רעבָא ,"לילגה הנבי לא, ןוֿפ ןוגינ ןֿפױא עיצַארַאװ עשינָאֿפ

 ןטימ קרעוו-"תבש תלבק, ןַײז טנכערַאֿפ טרעוו ןֿפַאש ןַײז ןוֿפ ןיורק
 רעייטשוצ רעטסקיגָאװ עמַאס ןַײז זיא סָאװ ,ליטס ןשידִיי ןרעטייל
 סָאװ ,גנוֿפַאש עטסערג ןַײז רשֿפא זיא סָאד .קיזומ רעשידִיי רעד וצ
 ַא יװ טרָאד ךיז טקעלּפטנַא רע .ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה רע

 -ידיי רעסיורג רָאג ַא יוװ ןוא ןָאט ןוא גנַאלק ןשידַיי םענוֿפ רעטסיימ
 | | ,רָאטיזָאּפמָאק רעש

 .עינרָאֿפילַאק ןיא ןברָאטשעג .א זיא 1943 לירּפַא 29 םעד

 ;טבַיײרש טעווס ןַאמרעה

 -ןַײה ַײב קיחמ רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןיא זיא ןַארכַא ףסויי
 רעטסיניֿפַאר רעד ןוא םרָאֿפ ןוֿפ רעטסיימ רעטסערג רעד גָאט ןקיט
 .קיטַאמעט רעשידִיי רעקיטרַאנגיא רעד טל טסינָאּפמָאק רעשידִיי
 -לב, וצ קיחמ ןַײז טרעהעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ ָאד ןבָאה רימ
 ןענַײז סָאד .ןרעטַײװ ןוֿפ} י"גאטרַאֿפ; וצ ןטנעמגַארֿפ וא ירצש
 ."טרעוו ןשידִייײלַאנָאיצַאנ וא ןשירעלטסניק ןסיורג ןוֿפ ןקיטנַא

 :טבַיײרש ינדרי .מ

 עיציזָאּפמָאק-תבש תלבק ןַײז זיא ןֿפַאש סנָארכַא ןוֿפ ןיורק ידי
 עטסקיגָאװ עמַאס ןַײז זיא סָאו ,ליטס ןשידִיי ןרעטױל ריא טימ
 -ירגרעד עטסערג ןַײז זיא סָאד .קיחמ רעשידִיי רעד וצ רעייטסשצ
 רע .טזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ טָאה רע סָאװ ,קרעװ טסערג ןַײז ,גנוכ
 ןָאט ןוא גנַאלק ןשידִיי םעד ןוֿפ רעטסיימ ַא יו טרָאד ךיז טקעלּפטנַא
 קרעוו ןקיזָאז םעד ןיא .רעקיזמ רעשידִיי רעסיורג ַא רָאג יװ ןוא

 -עגנעמַאװצ עשינַאמרַאה ןיֿפ ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענַײז
 עשידִיי ,ןבעל שידִיי תורוד ןוֿפ השורי יד ,רענעט עשיטסימ עטבעוו
 עשידִיי עֿפיט ,ןשינעקנעב עשידִיי ,ןעגנונעֿפָאה עשידִיי ,ןדייל
 רעשידִיי רעד ,טסַײג רעשידִיי רעד ,ןעגנובעלרעביא-תולג ,ןליֿפעג
 ןטימ רעגיטש ןקידריווקרעמ ַא ףיוא ףיונוצ טרָאד ךיז טסיג סאלעמ

 .טסקעט
 ןביױלג ןלַאנַאיצַאנ ןשידִיי-ףיט ַא טגָאמרַאֿפ טָאה ןָארכַא ףסוי

 .טחטב ןוא םזימיטּפָא ןשידִי-טלַא םעד טימ טלעזַאב ןשוועג זיא רע
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 רעד ןיא טבעלעג ןרָאי עגנַאל טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 -טנורג רעד ןעוועג זיא סָאד הֿביֿבס רעשידִַי-טשינ ַא ןיא ,דמערֿפ
 עששילַאקיחמ ןוא ןעגנוֿפַאש ענַײז עלַא ןוֿפ ךירטש-טנורג רעד ,ןָאט
 . ."ןוװיטָאמ

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ וואר םולש

 ,טיקשידִיי ןַײז טימ ערעדנַא יו ןטלַאהַאב טשינ ךיז טָאה רע,
 רעד רַאֿפ ךיז ןקעלּפטנַא וצ טייקשידִַיי ןַײז ךרוד טכוזעג רדסּכ רָאנ

 ןיא ןֿפַאשעג טָאה רע סָאװ ,קרעוו עשילַאקיזמ ענַײז עלַא ןיא טלעוו
 טָאה רעטקַארַאכ רעשידִיי רעד .ןרָאי קילדנעצ עכעלטע ןוֿפ ףױל
 ןעוועג זיא ןָארכַא .ןוקיּת ןשילַאקיװמ ַא ןעמוקַאב ןענָארכַא ףסוי ךרוד
 -וֿפַאש ענַײז ןיא .ןליֿפעג ןוא טימעג ,טסַײג ןשידִיי ןטימ טּפַאזעגנָא
 ידי רעד ,עלַאנָאיצַאנ-ףיט סָאד טכַארבעגסױרַא רָאלק טרעוו ןעג
 רָאנ ,טַאהעג ביל זױלב טינ קיזומ עשידִיי יד טָאה רע .טסַײג רעש
 ןלעטשקעווַא ןָאק ןעמ זַא ,טביילגעג קרַאטש ריא ןיא ךיוא טָאה רע

 ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עלַאנָאיצַאנ יד טימ ייר ןייא ןיא הניגנ עשידִיי יד
 ןגָאמרַאֿפ רימ זַא ,טגייצרעביא ףיט ןעוועג זיא רע .רעקלעֿפ ערעודנַא

 .וצרעד לַאירעטַאמ סעד

 רעד .ּפָארט רעזדנוא ןוֿפ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה ןָארכַא ףסוי
 רעשידִיי רעד ןוֿפ ךירטש-טנורג ןוא טנעמעלע-טנורג סלַא ּפָארט
 רדסּכ טגעלֿפ רע .ןביולג רעטסֿפיט ןַײז ןעוועג זיא .קיװמ ןוא הניגנ

 עלַאנָאט יד זַא ,ןענָאטַאב טייהנגעלעג רעדעי ַײב ןוא ,טֿפרעד ןזייר
 -עגסיוא זדנוא ַײב גונעג טינ ךָאנ זיא ּפָארט רעזדנוא ןוֿפ טײקכַײר
 .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ןוא טשרָאֿפ

 ןוא טטעמרַאֿפ טימ סיוא ךיז ןענעכייצ סעיציזָאּפמָאק סנָארכַא ףסוי

 ןוגינ ןשידִיי םעד זדנוא ןבעג וצ ןעגנולעג זיא םיא .טײקשירָאטַאווָאנ

 ,ײקַאלשרעביוא, םעד זיולב טינ ;שובל ןשינָאמרַאה ןַײז טימ ןעמַאזװצ

 -עג קיחמ עשידִיי יד טָאה רע .ײקַאלשרעטנא, סעד ךוא רָאנ

 .ןבעל ,המשנ ,ץרַאה ,ןגיוא ,ןייצ ,םינּפ ַא ןבעגעג ריא ,טקיטלַאטש

 ןבָאה טָאװ ,ןטַאטלוזער טכַארבעג טָאה רענַײז טסעמרַאֿפ רעדעי

 ןוֿפ גנולקיװטנַא ןוא גנַאג םעד ףױא םתוח רעיײז טגײלעגקעווַא

 ןעוועג סיוכרוד זיא רע .ןגייווצ עריא עלַא ןיא קיזמ רעשידִיי רעד

 טששינ טָאה רע .ןעגנוֿפַאש ענַײז ןיא שירעטסומ ןוא שירעדניֿפרעד

 ןגעוו ענעטָארטעגסיוא ןייק ןוא רעײגרָאֿפ סוש ןייק ךיז רַאֿפ טַאהעג

 ןיא "תומדקא; ןוֿפ רענעט רָאּפ ַא ןעמונעג טָאה רע .סעקשטעטס ןוא

 ענעדײשוַאֿפ ךרוד טָאה ןוא "םשה שודיק, סשַא םולש ןוֿפ קיזומ ןַײז

 .קרעוו ַא טױבעגֿפױא ןטנַאירַאװ

 עטסנַײֿפ ןוא עטסליטש עמַאס יד ןוֿפ ןעוועג זיא ןָארכַא ףסוי

 רע .טנגעגַאב בָאה ךיא סָאװ ,םרָאטיזָאּפמָאק ןוא רעקיזמ עשידיײ

 -מעווקַאב רעלעירעטַאמ ,רעמיטכַײר ,ד3 ךָאנ טגָאיעג טשינ ךיז טָאה

 זיא ױזַא ןוא ,ועֿפַאש ,רעלטסניק סיוכרוד ןעוועג זיא רע .טייקכעל
 ."ןבעל ץנַאג ןַײז ןבילברַאֿפ רע
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 ַאוויר ,שטיוװָאּפיצנַא

 ,יקושז ףרָאד ןיא 1870 ינוי 6 ןריובעג

 -- רעטָאֿפ .דנַאלסורסַײװ .בוג רעקסנימ

 ַא ןטלַאהעג ךיוא טָאה סָאװ ,רעברַאג ַא

 -ץגּפָא ריא זיא רעטָאֿפ רעד .עמשטערק

 ןעועג טלַא םיוק זיא יז ןעוו ןברָאטש

 יד טזָאלעגרעביא ןוא רָאי ןבלַאהרעדנַא

 יו יױזַא .רעדניק עניילק 9 טימ רעטומ
 ןוֿפ ןבירטעגסױרַא ייז טָאה ץירּפ רעד

 ,ריזָאמ ןיא טצעזַאב ךיז ייז ןבָאה ,ףרָאד

 ןוא לבלעוועג ַא טנֿפעעג טָאה רעטומ יד ווו

 ַא ַײב טנרעלעג טָאה .א .טיונ סיורג ןיא החּפשמ ריא ןטלַאהעגסיױא

 "געמ ערעדנַא ןייק .בוטש ןיא ייז וצ ןעמוק טגעלֿפ רעכלעוו ,דמלמ

 םיבורק ןבָאה 1882 ןיא .טַאהעג טשינ יז טָאה ןענרעל וצ ןטייקכעל

 טרָאד טָאה .א ןֹוא ,וועיק ןייק עילימַאֿפ עצנַאג יד ןעמונעגרעבירַא

 | .רעקרעװטנַאה ַא ַײב ןטעברַא ןביוהעגנָא

 -נוי, ןכוז וועיק ןיא ןעמוקעג ןָאזשיֿפ םהרֿבַא זיא טַײצ רענעי וצ

 ןקיטכערּפ ַא ןסעזַאב טָאה עכלעוו .ַא ןֹוא ,"ןעמיטש טימ ךעלדיימ עג

 .טרידנעמָאקער ,רָאי 12 ןוֿפ רעטלע ןיא ,םיא טרעוו ,ןַארּפָאס ןשיריל

 ,ֿפָאטַאנַאק ןייק עּפורט ןַײז וצ ּפָא יז רע טריֿפ רעטומ ריא ןוֿפ ןסיוו ןָא

 ןיא ןוא "ןירעכַאמ-ףושּכ יד , ןיא "עלערימ , סלַא טריטויבעד יז ּוװ

 ,רַאוטרעּפער-ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ ןלָאר-ענָאדַאמירּפ ערעדנַא

 ,עיֿפַארגָאיב ריא טנכײצרַאֿפ טָאה רעכלעוו ,רעקיצּפיײל קרַאמ יו

 ןעיינ לעיצעּפס ריא רַאֿפ ןעמ טגעלֿפ ,ןעמָאנ ריא ןיא רעיא טיג

 יעג רָאי 4 טָאה יז .רעכעה ןעמוקסיוא לָאז סקּוװ ריא זַא ,רעדיילק

 ןיא ןר"מש וצ רעבירַא 1886 ןיא זיא יז זיב ,ןענָאזשיֿפ ַײב טליּפש

 | .קסניּפ ןייק עּפורט

 טָאה .א זַא ,רעביא טיג ,הנמלא סנָאזשיֿפ ,ַאקסניגַארב ענעיכ}

 ּוװ ,רָאכ ןיא ןעמונעגנַײרַא יז ןעמ טָאה ,עמיטש ענייש ַא טַאהעג

 יז טָאה ר'מש .ןלָאר עניילק ןגָארקעג ךיוא ןוא ,רָאי 5 ןעוועג זיא יז

 -קירוצ ןוא טַײצ עצרוק ַא ןעוועג םיא ַײב זיא יז .ענווָאר ןיא ןעמונעגוצ

 רענעי וצ טָאה ַאקסניגַארב יו ױזַא ןוא ,עּפורט סנָאזשיֿפ ןיא ןעמוקעג

 ,|ענָאדַאמירּפ יד ןרָאװעג יז זיא ,עמיטש יד ןרָאלרַאֿפ טַײצ

 -עגמוא רעדיוו ךיז יז טָאה ,ןר'מש ַײב ןענָאזעס עקינייא קידנעייז

 ךיז טנעקַאב יז ּוװ ,וועשטידרעב ןיא עּפורט ןיא ןענָאזשיֿפ וצ טרעק

 -קירוצ סָאװ רָאנ זיא רעכלעוו ,רעכַאמרעגייז סקַאמ רחוס ןכַײר ַא טימ

 ןבַײלב לָאז יז ידּכ ןוא ,הנותח םיא טימ טָאה ,עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקעג

 טייג ןיילַא יז רעבָא ,ןענָאזשיֿפ ַײב רעריסַאק רע טרעוו ,רעטַאעט םַײב

 ילּתֿפנ ,ר'מש ,ןָאזשיֿפ :רערעדנַא רעד ןיא עּפורט ןייא ןוֿפ רעביא

 .א'א גרעבדנַאז ,עזיורק ,ץעענַאּפמָאק ,ןייטשנרעב רַאזַאל ,ןדַאֿפדלָאג

 ;טבַיײרש רעקיצּפיײל קרַאמ

 ץנַאג ןוֿפ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרעדנַאוומורַא ריא קנַאד ַא;

 טייקנייע סלָא טמירַאב ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאוװעג יז זיא דנַאלסור

 ןברָאװרעד ךיז טָאה ןוא גלָאֿפרעד סיורג ןבָאה טגעלֿפ ,ןירעגניז ןוא

 .,טֿפעשעג עטוג ןכַאמ ןעמ ןָאק ריא קנַאד ַא זַא ,קידנעעז .ןעמָאנ ַא

 ַא .עטֿפ1װע סלַא רעטַאעט ןיא ךיז וצ ןדַאלעגנַײא יז ןָאזשיֿפ טָאה

 וצ ןשעינעביױלרעד ןעמוקַאב טֿפָא יז טגעלֿפ ,עיגרענע ריא קנַאד

 זיאיס ּווװ דנַאלסור רעביא תומוקמ עכלעזַא ןיא רעטַאעט קפש

 טַײצ ַא ןיא .רעטַאעט שידִיי ןטָאברַאֿפ גנערטש ןעוועג קידנעטש
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 ןופ ןָאקיסצעל

 -עג ,רעטַאעט ןיא ןצעענַאּפמָאק ַײב ףתוש ַא ןרָאוװעג .א זיא םורַא
 .ײַאדַארָאדלע; רעטַאעט ןיא ,עשרַאו ןיא טליּפש

 ,ענַיַארקוא ,עטיל ,ןליופ-ןיורק רעביא ןרָאֿפעגמורַא ךיוא זיא יז
 | : ײ,וויא.א דנַאלרוק ,ריביס

 סקַאמ רהוס רעד ,ןַאמ ס'.א זַא ,רעביא טיג ַאקסניגַארב ענעיכ
 יז טָאה ,רעטַאעט ןוֿפ ןעמענקעװַא טווּורּפעג ריא טָאה ,רעכַאמרעגייז

 רָאטקעריד רעטַאעט ןשידִיי ןטימ טַאהעג הנותח ןוא טגעג םיא טימ ךיז
 רָאכ ןשיסור ַא טימ טריֿפעגנָא ןשיווצניא טָאה ,ןייטשנרעב רעזייל
 -ָאזשיֿפ ַײב ענָאדַאמירּפ ןרָאװעג קירוצ ךָאנרעד ןוא ןענַאטנַאש ןיא
 .עּפורט ןיא ןענ

 -קוא רעד ףיוא ענָאדַאמירּפ סלַא טליּפשעג .א טָאה 1910 ןיא

 ןוא ,ָאקנעלַאכימ ןיא ווָאליּפָאק ןוֿפ עּפורט רעד ןיא עניב רעשיניַאר
 "ור ןעגנוזעג ,(סעקיילַאלַאב) *רעטסעקרָא רעניוו ַא; טימ טריֿפעגנָא
 -רע יד ןכָארבעגסיױא טָאה'ס ןעוו .ןטרעצנָאק ףיוא ןסנַאמָאר עשיס
 קיזוג ןוֿפ עּפורט רעד ןיא טליּפשעג .א טָאה ,המחלמ-טלעוו עטש
 יז טָאה עיצולָאװער:רַאורבעֿפ רעד ךָאנ ,שיסור ףיוא ןסעיּפ עשידִיי

 -קָא רעד ךָאנ .שידִיי ףיוא טליּפשעג ןיוש עּפורט רעקיבלעז רעד ןיא

 ןיא ךיז טקילײטַאב יז ּוװ ,וועיק ןיא טצעזַאב ךיז עיצולָאװער-רעבָאט

 -ןדָאזיּפע ןיא ךָאנרעד ,טרָאד ןליּפש עכלעוו סעּפורט עשידִיי יד
 עיסנעּפ ףיוא רעבירַא 1929 ןוֿפ ."לקניוו-טסנוק , רעוועיק ןיא ןלָאר
 .-"אניקֿפַא, ןיא טקילײטַאב טֿפָא ךיז קיטַײצכַײלג ןוא הכולמ רעד ַײב
 ןיא ןעגנוזעגנַײרַא ענליוו ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ךיוא טָאה .א .ןעמליֿפ
 ,ןָאֿפָאמַארג

 ,טנַאקַאבמוא -- לרוג רעקידרעטַײװ

 ,אקסניגַארב ענעיכ ןוֿפ .ע .מ ןוא רעקיצּפײל קרַאמ ןוֿפ .ע .ש

 אישטַאט ,אקסוועשיצרַא

 |ָאקטַארק ,יקסּפיל }

 לדנעמ ,רעטָאֿפ .סוחי ןשידִיי:שילױּפ ןסיורג ןוֿפ טמַאטש

 רעטסּוװַאב רעד ןוֿפ -- רעטומ .דיסח רערעג ַא ,רחוס ַא ,יקסּפיל

 ןיא עװַאלמ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .עװַאלמ ןיא החּפשמ-רעטלַא

 ןיא .עשרַאװ ןיא ךָאנרעד ,ןרעטלע עריא ןוֿפ םייה רעמורֿפ רעד

 ,לוש עשיטַאמַארד עשיליוּפ ַא טקידנעעג .רעדיל ןבירשעג טנגוי רעד

 ,עקטַארק ןועמש רעלָאמ ןטימ טנעקַאב ךיז רָאי 16 ןוֿפ רעטלע ןיא

 קעװַא ,ךודיש םוצ החּפשמ רעד ןוֿפ טֿפַאשרענגעק רעד בילוצ ןוא

 רָאי ייוצ .טַאהעג הנותח טרָאד ןוא לארׂשי ץרא ןייק םיא טימ
 ,עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןוא םילשורי ןיא טניווועג

 עכלעוו ,רעבַײרש עשידִיי יד ןוא ןצרּפ טימ ךיז טדנײרֿפַאב .א

 -ַארד רעד ןיא "סלעַארזיא םירמ , נ'א טליּפש ,םיא וצ ןַײרַא ןעמוק

 -1915 םורַא .1910 ןיא טריזינַאגרָא ץרּפ עכלעוו ,עּפורג רעשיטַאמ

 -נירגעג 1925 ןיא .לוש עשיטַאמַארד ַא עשרַאװ ןיא טַאהעג 4

 -טלעוו רעטייווצ רעד תעב ."לעזַאזַא, רעטַאעט סָאד עשרַאװ ןיא טעד

 -עיצַארטנעצנָאק ןיא טרינרעטניא םישדח עכעלטע ןעוועג המחלמ

 ,זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז המחלמ רעד ךָאנ ןוא עדייווגרוב ןיא רעגַאל

 ."רעדניק ערעזדנוא רַאֿפ , טֿפירשטַײצ רעד ןיא ךיוא טבַײרש יז ּוװ

 ,"למירמ , עסעיּפ ריא ןבעגעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,ןײטשֿפַארג ךלמ

 :טבַײרש ,ווּורּפ-ץרּפ םעד ןיא טליּפשעג ריא טימ טָאה רעכלעוו ןוא

 -כָאמ ענעטָארעג ,עטסגנִיי ןַײז ביל טָאה רעטָאֿפ רעטלַא ןַא יו;
 ַאעט ןיא טבױלגרַאֿפ ןזעוועג ןוא טַאהעג ביל ץרפ טָאה יױזַא ,רעט
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןגױא ענַײז ןיא זיא יז וא ץנירפ ַא ץזעוועג זיא רע .ַאקסוועשיצרַא

 טלָאמעד ,ךס ַא ןוֿפ ןגױא יד ןיא ךיוא וזַא ןוא ןיסעצנירּפ ַא ןזעװעג

 ןיב ךיא סָאװ ,טגיױא ענַײמ ןיא ךיוא ןוא ,רעליפשיוש-ןרָאטַאמַא עגנוי

 ןזעוועג זיא ַאקסוועשיצרַא ַאעט.. .זיירק םענעי ןוֿפ רענייא ןזעוועג

 ןייש ןעוועג לָאמעלַא זיא רַאה ּפָאק רענייש ריא .טייהנייש עתמא ןַא

 יז ."רימזה; ןפ ןעױרֿפ ערעדנַא עלַא יװ שרעדנַא וא טמעקרַאֿפ

 -עניגירָא ןגָארטעג לָאמ עלַא ןוא ןיסעצנירּפ ַא יו טדיילקעג ךיז טָאה

 .רעדילק |עטנכייצעג}| עטנייזעד -ןיילַא ןוא על

 רעטנוא טנעקעג ןרָאי ענעי ןיא ךיא בָאה ַאקסוועשטיצרַא ַאעט

 ,ןעמָאנ-עניב ריא ץזעוועג זיא ױזַא .ײסלעַארזיא םירמ, ןעמָאנ םעד

 ןוֿפ ענייא ןזעוועג זיא יז ןבעגעג ריא טָאה ץרפ שובייל-קחצי סָאװ

 םעד טַאהעג בָאה ךיא.. .זיירק םענעי ןיא סנירעליפש-טפיוה יד

 ןעמַאװצ רעליּפשיוש-רָאטַאמַא סלַא ןטערטוצֿפױא לָאמ ייווצ תוכז

 ןיב ןטָארטעגֿפױא.. .סלעַארזיא םירמ -- ַאקסוועטשיטרַא ַאעט טימ

 רעטקַאניײא םעד טָאה טריסישזער ,ץרּפ .ל .י ןוֿפ ײטנערביס; ןיא ךיא

 |.א טימ ןעמַאװצ | ןטָארטעגֿפױא ךיוא ןיב ךיא... .ןיײטשנרַא קרַאמ

 רעטנכיד םעד ןוֿפ טריסישזער ,ײטייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא ; סצרפ ןיא

 ."דייווש קרַאמ

 :וָאקרוט טנומגיז טבַיײרש ןליּפש ריא ןגעוו

 -זיא רעסיוועג ַא ףױא טגיילעג ןעגנונעֿפָאה ךס ַא טָאה ץרפי

 .ןדיױװע קרַאמ ףיא ןוא ָאקטַארק רעלטסניק ןוֿפ ױרֿפ יד ,סלעַאר

 ןרָאוװעג יז זיא ,ןבילברַאֿפ טשינ רעטַאעט םַײב זיא סלעַארזיא יד םגה

 דטש-בױט רעד סָאו ,רעדליב ווא ןטערטרָאּפ יד קנַאד ַא רעלוּפָאּפ

 טָאה יז בױא .לָאמעג ריא ןוֿפ טָאה יקסווָאקנימ רעלטסניק רעמ

 ריא טָאה ,רעדליב יד ףױא יו ןגיוושעג ױזַא ךיוא עניב רעד ףיוא

 .סעסירעטקַא ךס ַא ןוֿפ ןדייר סָאד יו ןקריוו רעמ טֿפרַאדַאב ןגייווש

 ןעױרֿפ סצרּפ רַאֿפ טלַאטשעג עטסלַאעדיא יד ,ךיז טכַאד ,זיא'ס

 ."ריא ןוֿפ ןטלַאהעג ױזַא רע טָאה םניחב טשינ

 -לעזעג-רעטַאעט עשידִיי יד סָאװ ,רעטַאעט ןטנַאלּפעג םעד ןיא

 ןענוֿפעג ינודקומ .רד טָאה ,1911 ןיא ןדנירג טלָאװעג טָאה טֿפַאש

 טָאה ןעמ עכלעוו יד ןשיווצ ןוא (רעטייוו .א ןוֿפ ןבירשעג) המישר ַא

 רעד ןעוועג זיא ,רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ םעד ןיא ןעמענַײרַא טלָאװעג

 .א ןוֿפ ןעמָאנ

 :תונורכז ענַײז ןיא טבַײרש ינודקומ .א .רד

 ןעמ ףרַאד ,ןזיווַאב ךיז טָאה סָאװ ,םלוע-רעטַאעט ןרעסעב ןרַאֿפ,

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עַײנ ןוֿפ רעטַאעט ַא ,דעטַאעט רעדנַא ןַא ןֿפַאש ןעז

 ןֿפירגַאב ערעסעב ןיוש ןבָאה ןוא דנש ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ טינ

 | | .רעטַאעט ןגעוו

 -ַאמַא עטנעגילעטניא לטניב ַא ךיז םורַא טַאהעג ןיוש טָאה ץרפ

 םעַײנ ַא טקעדטנַא רע טַאה ֿבגא .ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ןרָאט

 ןַא ,ױרֿפ סָאקטַארק רָאטּפלוקס םעד ןעוועג ןיא סָאד .טנעלַאט

 טימ ןוא ,לדיימ -ןטעוליס עשיליּפ-שידִַיי טכע ,עלפושט ,עלעדייא

 עלַא טָאה ץרפ .רעטַאעט סעַײנ םעד ןביײהנָא טלָאװעג רע טָאה ריא

 יד וצ טַלַאק ןעוועג ןיב ךיא .ץלַא וצ תואוֿפר עקיטרַאֿפ טַאהעג לָאמ

 לַײװרעד ףרַאד ןעמ זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ ןַײמ .ןרָאטַאמַא עקיזָאד

 -יֵז ֿבִגֲא ןטנעמעלע ערעסעב יד סעפורט עזטידיי יד ןוֿפ ןריֿפסױרַא

 "זע עטנעגילעטניא עגנוי ןוֿפ לָאצ עשביה ַא ןעוועג ןַאד ןיױש ןענ

 סָאד .רעטַאעט ַא ןלעטשנעמַאזוצ ייז ןוֿפ ןוא (סעפורט יד ןיא רעליּפשי

 רעבירעד .עבַאגֿפױא ערעוװע ַא רעייז ןעוועג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא

 ץרּפ טָאה ,ֿבגָא .רעשיטסַאטנַאֿפ וצ ַא יו ןעזעגסיוא ןַאלּפ ןַײמ טָאה

 ,דנוש ןוֿפ םעט םעד טדוזרַאֿפ ןיוש ןבָאה סָאוװ ,יד רַאֿפ זַא ןטלַאהעג
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 ,קיבײא ףיוא עטמסרַאֿפ ןוש ןענַײז ייז .ָאטינ האוֿפר םוש ןייק זיא

 .טכערעג םצעב ןעוועג זיא רע ןוא

 . רַאֿפ טירטֿפױא ןַא טקריוועגסיוא ןוא ןצרּפ ןבעגעגכָאנ ןבָאה רימ

 ,יז זיא ןטָארטעגפױא .רעטַאעט רעווָאנַארומ ןיא ָאקטַארק סַאדַאמ

 ָאקטַארק םַאדַאמ .ײטנערב סע רעטקַאניײא ןַא סצרפ ןיא ,ךיז טרוד

 -עג טײקטריניֿפַאר ריא טימ ןוא לרוגיֿפ רעקיטֿפול ריא טימ טָאה

 ןוא ךַאװש וצ ןעוועג זיא םיטשש ריא רעבָא ,עלָאר רעד רַאֿפ טסַאּפ

 זיא רימ .עטקַארטסבַא וצ ןוא עשיּפַאקסָארקימ וצ ןעגנוגעווַאב עריא

 רעטַײװ טעװ ָאקטַארק סַאדַאמ זַא ,ןרָאװעג רָאלק לָאמ ןטשרע ןוֿפ

 ץרפ .ןעלקיוטנַא טשינ ןֿפוא םושב ךיז ןירָאטַאמַא רעטנַאקיּפ ַא ןוֿפ

 וּורּפ ןקיזָאד םעד ךָאנ לַיױו ,ןעזעגנייא ךיוא אמתסמ סע טָאה ןיילַא

 .ײןַאלּפ ןַײז ףיוא ןענַאטשַאב טינ רעמ ןיױש רע זיא

 ,"רעטַאעט עשידַיי סָאד ןוא ץרּפ שובייל קחצי , ךוב ןַײז ןיא

 :סלעַארזיא םירמ ןגעוו ּפִא רעדיוװ ינודקומ .א .רד ךיז טלעטש
 ,ָאקטַארק םַאדַאמ ףױא ,ןעגנוקעדטנַא ענַײז ןוֿפ רענייא ףיואי

 .ןעגנונעֿפָאה עסיורג רָאג טגיילעג ןץרפ}| רע טָאה ,טַײצ רענעי ןיא

 ענַײז ןיא יורֿפ רעשידִיי-שיליוּפ רעד ןוֿפ גנוריציֿפינָאזרעּפ יד זיא יז

 םעד ןוֿפ ױרֿפ יד טלָאמעד ןעוועג זיא ָאקטַארק םַאדַאמ.. .ןעמַארד

 .טיובעג טרַאצ רעייז ןעוועג זיא יז .ָאקטַארק רעלָאמ ןוא רָאטּפלוקס

 ןגיובעג לסיב ַא ןעוועג זיא יז זַא ,ןיד ױזַא ,ןיד רעייז ןעוועג זיא יז

 ךיז טָאה יז .שירעלטסניק רַאג יז טָאה ןעזעגסיוא .טייקניד ןוֿפ

 טָאה יז .ןעגנַאגעגנָא טינ ריא זיא עדָאמ יד .לעניגירַא טדיילקעג

 .רווגיֿפ ריא וצ טסַאּפעגוצ לעיצעּפס ,סעדָאמ ענעגייא עריא טַאהעג

 טלעֿפעג טושּפ ןבָאה ריא .ועוועג טינ יז זיא ןירעליּפשיוש ןייק רעבָא

 -םיטסשש עריא .ןץירעליפשיש ַא ןוֿפ ןטֿפַאענגיײא ערַאטנעמעלע יד

 -וזַא ןעוועג זןיא קימימ ריא .עמערָא רעייז ןעוועג ןענַײז ןעלטימ

 -סָארקימ ַא ךרוד וליֿפַא ןקרעמַאב טנָאקעג טינ יז טָאה ןעמ זַא ,יןיד,

 ;לַאטַאֿפ שממ ןעוועג זיא טײקשירוטַאינימ ריא .עניב רעד ףיוא .ּפָאק

 ריא טגעלֿפ עניב יד .עניב רעד ףיוא ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ טועּפ טגעלֿפ יז

 םיסנ עשירעליפשױש שממ ןעזעג טָאה ץרּפ רעבָא .שגנילשנייא

 .תואלֿפנו

 עריא וצ גנַיצַאב עשיטּפעקס ןַײמ טקרעמַאב טָאה ץרּפ ןעוו

 גָאז ַא לָאמַא ךעלרעטיב רע טָאה ,ןעגנוטסייל עשירעליּפשיוש

 : ןָאטעג

 ןַײז סֿפוּת טינ לָאמנייק סע טעוו קַאוטיל ַא --

 טּפעלשרַאֿפ ךימ ןיקסווָאקנימ רעלָאמ רעד| רע טָאה לָאמַא

 .ײרתסא  ןעמָאנ ןטימ דליב א ןזיוועג רימ טָאה ןוא עידוטס ןַײז ןיא

 :רַאֿפ .ָאקטַארק סַאדַאמ עניד ,עטרַאצ יד ןעוועג זיא לעדָאמ רעד

 ןוא רענעש לסיב שביה ַא סױרַא יז זיא דליב ןֿפױא ,ךיז טייטש

 ןָאטעגנָא ןעוועג זיא "רתסאג .ןעוועג זיא יז יו רעשיטעטסעיַאמ

 -ײזערַאֿפ רדסּכ ןעוועג ןענַײז ריא םורַא .סנדייז יןשידִיי ןטלַא ןיא

 סעּפע ןעמוקַאב ךיז טָאה סע ןוא ,סנדייז ןשידִיי ןוֿפ רעקיטש ענעד

 ."טיײקיברַאֿפ ןיז טימ שממ טדנעלב סָאװ ,סעשידִיי טכידעג

 טנומגיז טבַײרש רעטַאעט-"לעזַאזַא סָאד ןדנירג ריא ןגעוו

 ;וָאקרוט

 ַא ַײב .גנולייורַאֿפ ךאנ טקנעבעג טָאה סַאג |רעװעשרַאו} יד;

 -יניא יד ןרָאוװעג ןֿפַאשעג זיא רעוט-רוטלוק עקיניזטסּוװַאב עּפורג

 -ײױןרַאֿפ פיט םעַײנ ַא טימ סלוע םעד ןריסערעטניארַאֿפ וצ וויטַאיצ

 עקיזָאד יד . ."רעטַאעט-טסנוקניילק , םענעֿפורעג-וזַא ןטימ ,גנול

 ןעיסוד םעד ןוא רעטַאעט ןשילױּפ םענרעדָאמ ןוֿפ} ןרעטסומ

 -נע ןַא רַאֿפ גנוגערנַא ןַא יו טנידעג רעכיז ןבָאה |ײלגױֿפ רעיולב. |

 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאוװ ,שידִיי ןיא ןװרפ-רעטַאעט ןכעל
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 ַאעט םיא טָאה טעדנירגעג .ײלעזַאזַא  ןעוועג זיא ןעמָאנ ןַײז .עשרַאוו

 טימ ,ןירָאטַאטערּפרעטניא-ץרּפ עטלושעג עטשרע יד ,ַאקסוועשיצרַא

 -רעב קירנעה ,רעסיששזער רעד יו ןַאמרעה דוד ןוֿפ ףליהטימ רעד

 רעשידִיי רעד ןוֿפ ןטנעװלָאסבַא עּפורג ַא ןוא רָאטַארָאקעד -- יוועל

 ."עיסנַארעֿפנָאק רעד יו קידָאג .װ טימ ,עידוטס-רעטַאעט

 ;(1926) ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ שטיװַאר ךלמ

 רעייז ךָאנ ַאקסוועששיצרַא אישטָאט זיא ,ןברָאטשעג זיא ץרפ זַאי
 זיא יז ןוָאי עריא ןגעוו סייו ךיא סָאװ ,ץלַא זיא סָאד ןזעוועג גווי
 קידנוכב "עקשידִיי טרָאװ סָאד ץונַאב ךיא.. עקשידִיי עשילױּפ ַא
 עזעישַא סָאד .ײַאקווָאדישז / טרָאוװ ןוֿפ גנושידִיירַאֿפ סשַא םולש טול
 ןסעידִיי-שעילױוּפ ןסיורג ןוֿפ טמַאטש יז .ןעישטָאט וצ ךיז טסַאּפ טרָאװ
 ,תוסוכ ענרעבליז ןוא ךעלעגעניםימשב ,סַאלטַא ,דייז ,טעמַאס .סווזי
 -ַאּפָא .טכיל-תבש ןוֿפ ןייזש ןיא ןיױו ןלעג-ןיטשרוב טימ קידלקוֿפ
 ןַײרַא רוד ןטֿפניֿפ ןיא זיב סוחי סַאישטַאט ןענכערנַײרַא ןעק ושָאט
 ןוא טייג יז סָאװ םיוק ,עקניטרַאצ ַא רעייז ןוא עקניניילק ַא זיא יז.
 -עגסױרַא קיבייא זיא סָאװ ,עלעגײֿפ ַא יו ױזַא ,טדער יז סָאװ םיוק
 יד ןוֿפ עיּפָאק ַא יו ןבעל ןיא סױא טעז יז .טסענ רעד ןוֿפ ןֿפרָאװ

 -ָאמ עשידִיי עקילָאצמוא סָאװ ,ןרוטּפלוקס ןוא רעדליב עקילָאצמוא
 ןיא ןיא ,טדער יז זַא .טכַאמעג ריא ןוֿפ ןבָאה ןרָאטּפלוקס ןוא רעל
 ןענעֿפע וצ יז טגניווצ ןעמ ײמעלַא תונעט טנזיוט ָאד ןריא טרָאוװ ןדעי
 לױמ ריא .טלעוו רער ןוא רעליק ַאזַא ןיא ןדייר וצ ןוא לױמ סָאד
 לזענ ריא ןוא עטצרַאשרַאֿפ ענדָאמ עכלעזַא ןּפיל עריא ןוא ןיילק זיא
 רעדָא ןרערט טימ רעדָא טכיײֿפ ןגיוא עריא ןוא טזָאלעגּפָארַא שידִיי

 ןימ ַאזַא סעפע טימ רעדָא ,רעטכעלעג ןטכַאלעגסױא טשרע טימ

 .עינָאריא

 קַאמעעג רעניײֿפ זַא ,טסייוו יז לַײוװו ,טסָארּפ רעייז ןָאטעגנָא טייג יז

 ַאקסווע:עיצרַא אישטָאט ןוא ןטלַאהעגנַײא ןוא ליטש רעייז לָאמעלַא זיא

 זיא סָאד סָאװ טײטשרַאֿפ ןוא קַאמשעג טימ ןוא טקַאט טימ לוֿפ זיא
 ןענַארַאֿפ גנודיילק ריא ןיא זיא לָאמעלַא רָאנ .קיטעטסע עשידִיי

 ,טרעגלַאוורַאֿפ קילעֿפוצ ךיז טלָאו רע יוװ ױזַא סָאװ ,טרפ ַא סעּפע

 .ןָא טרעדנוהרָאי ןטנעצוֿפ ןוֿפ ךָאנ ריא ףױא ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ

 ,לגניר שינעילַאטיא טלַא ןַא לָאמַא ,לכעלַאש שיקרעט ַא סעּפע לָאמַא

 ,לכעלײשטַאֿפ שיניטנַאיזיב ןגױצעגסױרַא לשעט ןוֿפ קילעֿפוצ ַא לָאמַא

 ןייק טשינ ןעק יז .ךיש יד ףיוא ןלָאנש ענרעבליז ענדָאמ רָאּפ ַא לָאמַא

 גנַאלקרעדיו ַא רָאנ זיא ,לָאמַא טדער יז סָאװ ,שידִיי סָאד ןוא ,שידִיי

 רעזשידִיי רעייז ועד ןיא ןרַאי-רעדניק יד ןוֿפ ,בוטש-רעדניק רעד ןוֿפ

 סָאד ןוא -- רעטרעוו עשידִיי ליֿפ ױזַא רָאנ ןעק אישטָאט .בוטש

 ריא ןיא ןרָאוװעג טצונעג ןענַײז סע לֿפיו -- עשידִיי-שיליוּפ ףיט רָאנ
 | .מייהדניק

 רעטשרע ריא .טַארײהרַאֿפ ןזעוועג לָאמ עכעלטע זיא אישטָאט
 ,ָאקטַארק רָאטַארטסוליא רעשידִיי רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא ןַאמ
 ףיױא ןעז ןעמ ןָאק סעיצַארטסוליא עטסַאּפעגוצ קרַאטש ענַײז סָאװ
 | 1895-96 .זז ,ײרעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, עז} רעכיב סצרפ
 סלַא רעבירעד יז ןענעק ךס ַא .ןבעל ןַײז ןוֿפ טַײצ רעטצעל רעד ןוֿפ
 יז ןעוו טַײצ רעד ןוֿפ טנעקעג יז בָאה ךיא רעבָא .ָאקטַארק אישטָאט
 רענישזניא דיי ןקיטנעצַארּפ-ןייא זיולב ַא ןוֿפ ױרֿפ ַא ץעוועג זיא
 רעמ ןיב ךיא ןעמָאנ סעד טימ יז ךיא ףור רעבירעד ,יקסוועשיצרַא
 -יטח סצרפ ןוֿפ ּפיטַאטָארּפ רעד ןזעוועג זיא אישטָאט זַא ,רעכיז יו
 ןוֿפ רקיע רעד ,סעמַארד עסיורג ענַײז ןוֿפ ןטלַאטשעג-ןעױרֿפ עשיד
 אישטָאט זַא ,טלָאװעג וליֿפַא טָאה ץרפ.. ."טייק רענעדלָאג, רעד
 סעמַארד ענַײז ןרעפרעקרַאֿפ עקַאט לָאז ןוא עסירטקַא ןַא ןַײז לָאז
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 ןופ ןָאסיסץעל

 ינָאט םינַאדוועסּפ ַא טכַארטעגוצ ריא טָאה רע .עניב רעד ףױא

 | ."לעַארזיא |םירמו
 ןעצ ,1925 םורַא טָאה יז .עסירעטקַא ןייק טשינ זיא אישטָאט רעבָא

 רעטַאעט-עטעירַאװ ןשידִיי םעד טעדנירגעג ,טױט סצרּפ ךָאנ ןרָאי
 ,ײלעזַאזַא;

 עשינײטַאל טימ שידִיי ףיוא ןבירשעגֿפױא ךיוא טָאה אישטָאט...
 -ךופ רעד טימ ןבירשעג יוװ טרַאצ ױזַא זיא סָאוװ ,עמַארד ַא תויתוא
 םעד טעמדיוועג זיא עמַארד יד .סבעווניּפש ףיוא לרעדעֿפ ַא ןוֿפ טַײז
 רעד ןוֿפ ןעגנַאגעג זייוודניק זיא סָאװ ,סעישטָאט לרעטכעט ןטשרע
 עטקעֿפרעּפ-ךעלרעדנּווו ַא זיא סָאװ ,לרעטכעט טייווצ ַא טָאה יז טלעוו

 סע ןוא ןרָאוװעג טקורדעג טשינ זיא עמַארד יד ,(ןילַא ריא ןוֿפ עיּפָאק
 .ריא ןיא זיא קיטסימ ײהרובק ךָאנַא עשיצדּפ ,עטכע .דָאש ַא זיא

 ,ןָאדנָאל ןיא 1958 ןיא ןענישרעד ײ"למירמ נײא זיא עמַארד ידו
 ."אישטַאט טשינ טרידנעטערּפ טנעלַאט ןשירעביירש ףיוא .{עדַאנַאק

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסוװָאנַאגַאק םירֿפא רעלעטשטֿפירש רעד
 טנכײצרַאֿפ ,עילעטַא סָאקטַארק קידנרעדליש ,ןַאמ רעטצעל ריא

 .א ןגעוו

 ףיוא ןטָארטעג ןוא טעשזדנַאלבעגמורַא ןבָאה ךעלעגיצ עסַײװ,

 -עגיצ עסַײװ יד .תומשנ יו ױזַא ,ןעָאלק ענעשַאוועג ,עלעדייא ערטייז

 ןבָאה וא ןעגניר ענרעבליז ,עטלַא ןיא טריצעג ןעוועג ןענַײז ךעל

 עקיטלָאמעד סָאקטַארק ,עטסָאבעלַאב רעייז ןוֿפ טנַאה רעד ןופ ןסעגעג

 .ַאקסוועשיצרַא ַאעט עקידרעטעּפש יד ,ַאשטָאט ,ױרֿפ

 -חרזמ עשילידיא שילביב ַא טורעג טָאה ,לקניוו םעד ןיא ,ָאד

 ץרא ןקיטלָאמעד ןוֿפ ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה סע סָאװ ,טלעװ

 -סיוא יז טָאה ָאד .םוחי ןשידִיי ןטלַא ןוֿפ רעטכָאט יד ,ַאשטָאט לארׂשי

 רעד יב עינָאמרַאה ןוא טסנוק רעשידִיי ןוֿפ ןבעל ריא טמיױרטעג

 .רעלטסניק ןשידִיי ןסיורג םעד ןוֿפ טַײז

 טײקטַײװװ עקיטכיזכרוד יד ןרעדנּוװַאב טנָאקעג ןעמ טָאה ָאד

 -ֿפױנצ ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,טכיזעג ריא ןוֿפ טײקניד-קילָאיַאמ ןוא

 -עגסיוא ריא ןופ לָאבמיס םעד ,ךעלעגיצ עסיהו יד טימ טליפשעג

 ןקידנעיַאר םעד ןוֿפ טַײוװ ױזַא ןעוועג זיא עכלעוו ,טלעוו רעטמיורט

 .ײדרע רעד ןוֿפ למיה רעד טַיװװ זיא סע יוװ ,ןטנוא ןוֿפ קרַאװ

 :טבַײרש ווָאקרוט קרַאמ

 -עג עלעניגירָא רָאג יד וצ טרעהעג טָאה ָאקטַארק לרָאּפ סָאד,

 -ץרפ רעד ןיא ךָאנ ןבעל-רוטלוק ןשידִיי רעוועשרַאוו ןיא ןטלַאטש

 עקיזָאד סָאד טקיביײיארַאֿפ יוליופ; ןַײז ןיא טָאה קנתרט .י י .עכַאּפע

 טַײב עמַאד יז  זיא. עשטָאט .ןֿפוא ןקיטכערפ תמאב ַא ףיוא לרָאּפ

 טנידרַאֿפ יז .. .ךעלוירב-סעביל ןבירשעג טָאה ץרפ עכלעוו וצ 'סי

 וצ ןבירשַאב ןיילַא טנידרַאֿפ יז .ךוב ַא ןיא לטיּפַאק ַא יװ רעמ ךס ַא

 ןיא ןעוטֿפױוא ערעיהעגמוא עריא קנַאד ַא .ךוב ץנַאג ַא ןיא ןרעוו

 טָאה יז סָאװ ,ףליה רעד קנַאד ַא ןלױּפ ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידִיי

 רעלטסניק עשידִיי רעקילדנעצ ןרָאי ךס ַא ןוֿפ ךשמ ןיא טעטסיילעג

 ,ןעימרוטש םעד קנַאד ַא ךיוא -- ?ןענעקייל סָאוורַאֿפ ןוא ,ןליוּפ ןיא

 .טכַאמעגכרוד טָאה יז סָאװ ,ןבעל ןשיטנַאמָאר

 ןױש ,ךיז טכַאד ,ןברָאטשעג זיא סָאקטַארק יד ןוֿפ דניק סָאד ןעו

 רעד) יקסוועשיצרַא עשטָאט טָאה ,ןליוּפ ןוֿפ רַאֿפּפָא סָאקטַארק ךָאנ

 סָאד ּווװ רֿבק-עילימַאֿפ ַא טֿפױקעג (ַאמ ןטיױוצ ריא ןוֿפ ןעמָאנ

 רעד ןעוו ,1925 רָאי ןיא ןר עקיבייא יד ןענוֿפעג טָאה דניק עניילק

 ןעמָאנ ןַײז ןוא ןברָאטשעג ןיא לטייבנדייז ףסוי ןרעלטסניק} רעגנוי

 טַײל-הלהק יד זַא ,גנוטיײטַאב ַאזַא טַאהעג טינ עשרַאוו ןיא ךָאנ טָאה

 ,רֿבק ןקידוֿבּכב ַא סעפע םיא ןלייטוצ ןטימ ןעמענרַאֿפ ןלעוו ךיז ןלָאז

 רעגַארּפ ןפיוא םינצבק יד ןשיווצ ןַײז רבקמ טלָאװעג רָאג םיא רָאנ
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 רע ט ַאע מפ ןשידיי

 ןוא עביל ,טייקסטוג ריא ןיא יקסוועשיצרַא עשטָאט טָאה ,םלוע תיב

 ןבעגעגקעווַא רעלטסניק םענעברָאטשרַאֿפ-גנוי ןרַאֿפ גנורערַאֿפ רעֿפיט

 טֿפױקעג טַאהעג טָאה יז סָאװ ,דניק ריא ןבענ רֿבק סעד םיא רַאֿפ

 םירבק יױוצ יד ןבָאה תובצמ ןייק... .םלוע-תיב רעוועשרַאוװ ןֿפױא

 עסַיױו עטקַאהעגסיוא-שירעלטסניק ,עניילק יױוצ זיולב ,טַאהעג טשינ

 א שידִי ףױא ןעמענ יד ןוֿפ ןטֿפירשֿפױא טימ רעניײטשע-רָאמרַאמ

 עקיטכערפ ַא טַאהעג ןבָאה רענײטשרָאמרַאמ ייוצ יד .שיליופ

 םעד ךרוד טריֿפעגסיױא ,ליטס ןשידִיי ןיא קיטנעמַאנרָא עשירעלטסניק

 ןייטש ןייא ףיוא טֿפירשֿפױא רעד ןוֿפ .ָאגעזעזטסָא םהרֿבַא רעלטסניק

 טעמש ןוא עשטָאט ןוֿפ דניק סָאד טור טרָאד זַא ,ךיז ןעמ טסיוורעד

 םעד ןוֿפ ןייבעג סָאד טור ןייטש ןטיױוצ ןרעטנא ןוא ָאקטַארק

 ."לטיירנדייז ףסוי רעלטסניק

 ,זירַאּפ ןיא 1962 רַאונַאי ןברָאטשעג זיא .א

 -יצרַא אעט , ןענישרעד ,עדַאנַאק ,ןָאדנָאל ןיא זיא 1958 ןיא

 -סױרַא ;"רעדליב ןצֿפוֿפ ןיא לקיצ רעשיטַאמַארד ,למירמ .ַאקסוועש

 ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא) המדקה ַא טימ ,ןײטשֿפַארג ךלמ ווֿפ ןבעגעג

 ,עדער יד ןוא ,רעבעגסױרַא ןוֿפ טרָאװ ַא ,ושָאטַאּפָא ףסוי ןוֿפ (ווירב 3

 זיא יז ןעוו עסעיּפ רעד ןגעוו ןטלַאהעג טָאה יקצַאש ֿבקעי .רד סָאװ

 זיא 1954 ַײמ 9 םעד ,סערגנָאק ןכעלטלעװלַא ןשידַיי ןוֿפ טגוװַא ןֿפױא

 רעד ןוֿפ זײרּפ ןטשרע ןטימ ןרָאװעג טנכייצעגסיוא ,קרָאי-וינ

 ,ץרּפ .ל .י ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא עימערּפ-ָאריּפַאש רעדנַאסקעלַא

 :טקירדעגסיוא ךיז יקצַאש .רד טָאה עדער ןַײז ןיא

 -אב עטרבחמ רעד ןוֿפ טרעוו ַאקסוועשיטרַא ַאעט ןוֿפ ילמירמ'

 זיא שיִטַאמַארד .רעדליב 15 ןיא לקיצ רעשיטַאמַארד ַא יו טנכייצ
 .-- יז זיא קימַאניד רעד ןיא תעב ,קיטַאטס ןַיז ןיא רָאנ ףָאטש רעד

 -רעד-טשינ ,קנילרעטעמ ןוֿפ טיקוויטסעגוס יד... .שיגַארט סיוכרוד

 ןוֿפ עילָאכנַאלעמ עשיטעָאּפ יד ,םזינָאיסערּפמיא סצרפ ,טײקטגָאז

 ילמירמ  .גנומיטש ַא טֿפַאש ץלַא סָאד .םַארג ןוא םטיר סיקסנַאיּפסיװ

 ןוֿפ ןלַאטעד עלערוטּפלוקס יר ןענעייל ףרַאד ןעמ .עמַארד-ךוב ַא זיא

 יד ןיײטשרַאֿפ וצ ידּכ סָאלבַאט-ןּפורג עשירעלַאמ יד טימ ,סענעצס יד

 .טייקלעוזיו עשיטסַאלּפ םיוכרוד ַא ,עטרבחמ רעד ןוֿפ טייקלעוזיוו
 י=

 רעבָא זיאיס .ןריֿפֿפיױוא קרעוו ַאזַא ןָאק ןעמ ביוא טזעינ סייױו ךיא

 .ײויטסעגוס ןוא שירֿפ ,רוטַארעמיל עטוג

 ;ןשָאטַאּפָא ףסוי טבַײרש המדקה ןַײז ןיא

 -עג טשינ זיא למירמ זַא ,ןֿפרַאװרָאֿפ סיוועג ךַײא טעוו ןעמ...,
 .ןֿפַאשעג ןיוש זיא סָאװ ,סַאד רָאנ ןעמ ןָאק ןריּפָאק .ןבעל ןוֿפ ןעמונ
 שידִיי רעַײא.. .ןריּפָאק טשינ ןעמ ןָאק ןילַא טֿפַאש ןעמ סָאװ סָאד
 ךַײא טעוו סַאג יד .ןבעל טימ טצירּפש ,קיברַאֿפ ,טשַארעביא ךימ טָאה
 .עדָאמ רעד ןיא טשינ זיא םזיציטנַאמָאר זַא ,ןהנעט טעוו ,ןֿפרַאוֿפיױא
 סָאװ ;עירטסודניא רעד ַײב ,קינכעט רעד ַײב תרשמ ַא ןַײז ףרָאד ןעמ
 טזיציטנַאמָאר זַא ,סַאג יד טשינ טסייװ יז .סַאג רעד ףױא טשרעה
 ןבירשעגנָא טָאה ריא... .סע ןֿפאש ייז .ןבעל טשינ ןריּפָאק םזילַאער יו
 וצ רעביא טייג ןוא ןצריק ךַאז יד ףרַאד ןעמ רעבָא ,ךַאז עקרַאטש ַא
 -- םָארגָאּפ רעד ,ןסעיס ,הנותח יד .סיורג ריא טנעז ַאד .רעדניק יד
 ,רעכיב דעקילדנעצ יד ןיא .סיורג קידנריר ןוא ַײנ ָאד זיא ץלַא ,ץלַא
 ענױזַא ךיא בָאה ,ברוח ןעוו ןרָאװעג ןבירשעג ןוש ןענַײז סָאװ
 ןקיווייל ןבעגעג סע בָאהיכ.. .ןֿפָארטעגנָא טשינ סענעצס ןוא רעדליב

 ןגָאז טעוו ןעמ ....רימ טימ םיּכסמ ךיוא זיא רע ןוא ןענעיילוצרעביא
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 טנרעלעג טָאה רוטַארעטיל עשידִיי עצנַאג יד .יןצרפ ןוֿפ טקריווַאבי

 ."ןצרפ ַײב ןענרעל טֿפרַאדעג ןוא ןענרעל טנָאקעג ןוא

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש שטיװַאר ךלמ

 ַאעט טרירעגנָא טָאה סוינעג סצרפ שובייל קחצי ןוֿפ לגילֿפ ַאי

 .ענַײז ןרָאי עשירעֿפעש עטסכעלרעדנּווו יד ןיא המשנ סַאקסוועשיצרַא

 ןזעיווצ ןטכייל קידעבעל ןבילבעג זיא "למירמ , עמַארד רעד ךרוד.

 ַאעט טָאה "למירמ, עמַארד יד . .רירַאב-לגילֿפ רעד טָא זדנוא

 רָאי קיסַײרד יװ רעמ ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא ןבירשעג ַאקסוועשיצרַא
 רעד טימ טָאה יז. ןבירשעגרעביא קרעוו סָאד לָאמ עקילָאצמוא.
 ןזעוועג ןיב ךיא זַא ,טלָאװעג טָאה לַאֿפוצ רעד .. טבעלעג עמַארד

 ַאקסוועשיצרַא ַאעט ןעמעוו רעבַײרש עשידִיי ןשיוצ רעטשרע רעד
 עיסרעוו עטשרע יד טנעיילעג קירוצ ןרָאי 30 ךרע ןָא טימ טָאה
 טֿפלעה ַא יו רעקינייוװ ןזעוועג זיא סָאװ ,"למירמ, עמַארד רעד ןוֿפ
 ' ךעקידזומילש רעקיטציא רעד ןוֿפ תוכיא ןיא ךיוא ןוא ,תומכ ןיא
 ,ײםרַאֿפ

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש ןילדרעווס .נ .רד ןוא

 ךיא בָאה ,ךוב סָאד טקישעגוצ ןגָארקעג בָאה'כ יו לענש ױזַא...,
 ןסיירּפָא טנָאקעג טינ ךיז ןוא טנעיילעג ,ןענעייֵל טצעזעגקעווַא ךיז
 זיא סָאװ ,םוטנדִיי ןשיליוּפ ןוֿפ ןברוח ןופ עמַארד רעקרַאטש רעד ןוֿפ
 -נַאמָאר רעשירעטכיד ַא ןוא םזיגַארט ןשימַאניד ַא טימ טרעדלישעג
 -לוק ןשידִיי ןוֿפ ירושזד ַא סָאװרַאֿפ ןרָאוװעג רָאלק רימ זיא'ס .קיט
 -עטיל ןוֿפ .עסעיפ עקיזָאד יד טרימערפ 1954 ןיא טָאה סערגנָאק-רוט
 ליֿפ רעייז .ןעלדנַאה טֿפרַאדעג ױזַא ןעמ טָאה טקנוּפ-דנַאטש ןשירַאר
 רעד טעוו טכַארט ַא טיג ןעמ ןעוו ןקעוורעד רעבָא ךיז ןחמ תוקֿפס
 -רעד רָאנ טינ ,עניב רעד ףױא "למירמ; ןריֿפוצֿפױא טייקכעלגעמ
 .ןסעיפ-דנוש ףיא טציא ןעמ טריֿפ רעטַאעט ןשידִיי ןיא לַײװ ,רַאֿפ
 ,טריטסיזקע טַאהעג ךָאנ טלָאװ רעטַאעט-טסנוק רעד ןעוו וליֿפַא
 -רעביא לָאמ ןעצ טֿפרַאדעג רעסישזער רעטנעגילעטניא ןַא טלָאװ

 טלָאוו'מ .ןריֿפֿפױא םערָאֿפ-ךוב ריא ןיא עסעיּפ יד ןעמ ןָאק יצ ןקנעד
 -נעדנָאק יד וליֿפַא ןוא... טֿפלעה ַא ןכַאמ טפרַאדעג רעדליב 14 יד ןוֿפ
 ןוא ןטעברַאַאב וצ שינעצס ןעוועג קיטיינ טלָאװ טֿפלעה עטריס
 טַײצ ַא ןעמוק לָאמַא ךָאנ ןָאק'ס ,טסייו רע ןוא ."ןווָארָאטקָאד;
 ןשידִיי ןטיירב ַא רַאֿפ ןרעװ טליּפעגסױא טעװ "למירמ, ןעוו
 ."ןרילרַאֿפ טינ גנונעֿפָאה יד רָאט ןעמ .םלוע

 | ,רעגרעבלימ לאכימ ןוֿפ .ע .ש

 ,180-181 .וז ,1956 ,קרָאי וינ ,"רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל
 ,1857187 .זז ,1945 ,לַאערטנָאמ ," ןָאקיסקעל ןַײמ , --- שטיװַאר ןלמ

 ,קרָאי-וינ ,,רעטַאעט עשידַיי סָאד ןוא ץרּפ שובייל קחצי, -- ינודקומ .א .רד
 ,208 ,166 ,32 ,29 ,וז ,9

 ןוֿפ עטצעל יד , --- װָאקרוט קרָאמ

67, 

 .זז ,1955 ,סערַײא סָאנעוב ,שודָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא , --- ינודקומ .א .רד
 ,238 1, 212, 

 יז ,1956 ,סערַײא סָאנעוב ,'הֿפוקּת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז
8, 

 .וז ,1956 ,זירַאּפ , םייה רעד ןיא רעביײרש עשידיי , --- יקסװָאנַאגַאק םירֿפא
4, : 

 ,241 .ז ,1956 ,סערַײא סָאנעוב ,' ןטנעמגַארֿפ , --- װָאקרוט טנומגיז

 ,1958 ינוי 19 ,י .נ ,"ש'זאמ , ,גנַאהרָאֿפ םַײב --- ןילדרעווס .,נ .רד

 ,זירַאּפ ןיא ןברָאטשעג -- צדַאיעלּפיץרּפ .ל .י רעד ןופ ענייא -- ןַאמענעל .ל
 ,1962 רַאורבעֿפ 1 ,א'ב ,"צ"אד,

 ,זז ,1954 ,סערַײא סָאנעוב ,/רוד ןסיורג ַא
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 (סיאול ,והילאָו .ס .ל ,ילעיב

 ,עילָאּפָאגָאב ןיא 1889 ילוי 12 ןריובעג

 -ירבַאֿפ-קַאבַאט ַא -- רעטָאֿפ .ענִיַארקוא
 'ר ַײב טנרעלעג םידומל עשידִיי .טנַאק
 "יזָאװירק ןוֿפ שודק רעד ,ןַאמצליימ השמ
 עשיטָאטש יד טקידנעעג .םָארגָאּפ רער

 ןיא ןטָארטעגנַײרַא ןוא לוש-סגנוריגער
 ןיא לוש-ץרעמָאק סגײֿפ ןוֿפ סַאלק ןט6

 ןיא ןיילַא ןעמוקעג 1906 רַאונַאי .סעדָא

 ןַײרַא רָאי ןבלעז ןיא ךָאנ ןוא עקירעמַא
 ןוֿפ גנולײטּפָא-טֿפעשעג רעד ןיא ןטעברַא

 -ָארּפ-סגנוטַײצ רעד ןוֿפ סעידַאטס עלַא טכַאמעגכרוד ;"טַאלבעגַאט ,

 -ָארטעמ ,רָאטקערָאק ,טנעגַא-ןסנָאנַא ,רעטעברַא-סיֿפָא ןַא ,יוו עיסעֿפ
 -ָאנ םענעגייא ןרעטנוא רעקיטירק ןוא רעבַײרש ,רעטרָאּפער ,שזַאּפ
 | ,יקסלָאּפָאגָאב .א ןוא יבסעלע ּפ'א ןוא ןעמ

 -עַּפס ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג וויטַאיציניא ןַײז ףיוא זיא 1921 ךרעב
 -עגַאט , גנוטַײצ רעשיסקַאדָאטרָא רעד ןיא טַײז-רעטַאעט עלעיצ
 -לעוו רַאֿפ ןוא ,רעטלַאװרַאֿפ רעד ןעוועג זיא .ס רעכלעוו ןוֿפ ,"טַאלב

 -געצער ןוא ןעלקיטרַא ,סעַײנ-רעטַאעט יד ןבירשעג טָאה רע רעכ
 ןוֿפ טָאה רע ּוו ,"לַאנרושז ןעגרָאמ , ןיא רעבירַא רעטעּפש .סעיז
 ,רעטַאעט ןגעוו ןטעברַא ענַײז טצעזעגרָאֿפ טַײצ וצ טַײצ

 עשיטסירטעלעב ךס ַא טקורדעג .ב טָאה 1910-1920 ןרָאי יד ןיא
 רע טָאה -- 1932 ,סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןטעברַא
 ,ןקורדנייא-עזייר ענַײז טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא דנַאלסור-טעווָאס טכוזַאב
 יל .ש

 רעטשרע ,1956 ,קרָאי וינ ,"רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל
 . 999 .ז ,דנַאב

 לדוי ,רעזלעב

 | קַאוויּפס }

 ,ענִיַארקוא ,וועשטידרעב ןיא ןריובעג
 יסינ ןזח רעטמירַאב-טלעו רעד --- רעטָאֿפ

 -עגמורַא ןענַײזס ןכלעוו ןגעוו רעזלעב
 רעביא סעדנעגעל ענעדײשרַאֿפ ןעגנַאג

 ןַײז ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא תולהק עשידִיי
 2 12 זיא רעכלעוו) ,רעטלַא ,ןוז רערעטלע
 טימ טָאה ,(ןסינ ַײב ררושמ ַא ןעוועג רָאי
 -רעזייק יד טקידנעעג גנונעכייצסיוא ןַא
 גרוברעטעּפ ןיא עירָאטַאװרעסנָאק עכעל

 .ןברָאטשעג גנוי זיא ןוא |

 ,עלעדִיי , זַא ,תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט סירָאב
 לסיֿפ ןייא .דניק לדייא רעייז ַא ןעוועג זיא ,ןוז רעטסגנִיי סנסינ 'ר
 ."רעמורק ַא ןעוועג םיא ַײב זיא

 :טבײרש רעטומלרעּפ םולש

 ןֿפַאע םַײב רעטָאֿפ ןַײז ןֿפלָאהעגטימ ךס ַא רעיײז טָאה עלעדַײי

 ןיא קלח ןסירג ַא רָאג טַאהעג רע טָאה טרֿפב .סעיציזָאּפמַאק יד
 ןרעטנוא טנַײה זיב ךָאנ ןעיײג ייז םגה ,ןעגנוֿפַאש עטצעל סיסינ

 ,ןטײקיעֿפ עשירָאטיזָאּפמָאק ענעריובעגנייא יד ץוח ַא .ןעמָאנ סרעטָאֿפ
 ךיױױא רע טָאה ,רעטָאֿפ ןסױרג ןַײז ןוֿפ טנשריעג טָאה עלעדִיי סָאװ
 טָאה רע סָאװ ,ןשינעטנעק עשירָאטיזָאּפמָאק עקיטיינ יד טגָאמרַאֿפ

2889 

 ןופ ןָאסיססעל

 עירָאטַאוװרעסנַאק רעכעלגינעק-רעזייק ירעניוו רעד ןוֿפ ןברָאוורעד ךיז
 רעטסיימ-עיציזָאּפמָאק ןטמירַאב םעד ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא
 -ליב עשילַאקיזװמ עכיוה יד טָא .סקוֿפ קומָאּפענ ןַאהָאי רָאסעֿפָארּפ
 סעיצידַארט ענעמונעגרעביא ןוא טנַאלַאט ןטנשריעג םעד טימ גנוד
 -לָאֿפכָאנ ןקידריוו ןקיצנייא םעד רַאֿפ ןעלעדִיי ןכַאמ רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ
 ."רעזלעב יסינ ןטמירַאב ןוֿפ רעג

 -ַאמָאט סירָאב ןעוו ןוא ,רעטַאעט םוצ ןגיוצעג קידנעטש טָאה .ב
 ןַײז װעשטידרַאב ןיא ןבירשעגנָא לגנַיי סלַא ךָאנ טָאה יקסוועש

 ןֿפױא "טריֿפעגֿפױא , יז ןוא "םיחצור רעװעשטידרַאב , עסעיּפ עטשרע
 ןעמוקעג .טקילײטַאב ריא ןיא ךיז .ב טָאה ,זיוה סיסינ 'ר ןוֿפ םעדיוב
 ייוצ יד וצ קיטַײצכַײלג טעמדיוועג ךיז .ב טָאה ,עקירעמַא ןיא

 .רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןוא לוש רעד וצ -- ןעמערטסקע

 :רעטומלרעּפ םולש טבַײרש םעד ןגעוו
 טָאה סעיציזָאּפמָאק-דומע עכעלסעגרַאפמוא םיסינ ןוֿפ ליֿפ רעייז,

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןגָארטעגרעביא עלעדִיי
 רָאזזניוװג םעד ןוֿפ טנעגיריד רעד ןרָאװעג זיא ןוא עקירעמַא ןיא
 -לעב יסינ ןוֿפ סעיציזָאּפמָאק עסיוועג ןעניֿפעג ןעמ ליוו .ײרעטַאעט
 -רעטַאעט עשידִיי ןוֿפ ןויכרַא-קיזומ יד ןיא ןרעטעלב ןעמ ףרַאד ,רעז
 היה ךכוג ,"הדובע םיסינ זַא ,טשינ סיוו סע רעװ .ןרוטיטרַאּפ
 ,ידוד תיב  עטערעּפָא סעציוורוה רָאסעֿפָארּפ ןיא ךיז טניֿפעג ײרמוא
 רעד ךיוא זיא ױזַא .ןעניֿפעג טשינ ץעגרע ןיא "הדובע יד טעװ רעד
 טָאה עלעדִיי עכלעוו ,סעיציזָאּפמָאק ערעדנַא ךס ַא םיסינ טימ לַאֿפ
 ץרא, סעיּפ יעשירָאטסיה, עקילָאמַא יד ןיא טלעטשעגנַײרַא
 ,"ראות תֿפיֵא ,"םיחא לו ןועמש ,"הבית סחנג ,"עביל-לארׂשי
 רעד ןיא ."תונברק עשינַאּפש יד , ,ײךלמה היקזחי ,"עושרה םעלב.
 ןעגנוזעגסיוא רעגַאדּפ עניגער ענָאדַאמירּפ יד טָאה "הסדה; עסעיפ
 רעייז טָאה עלעדַיי סָאװ ,ײוניאטח ינּפמו} עיציזָאּפמָאק עצנַאג םיסינ

 עקיזָאד יד .עניב רעשידִיי רעד רַאֿפ טרירטסעקרָא ןוא טעברַאַאב ןייֿפ
 -וּפָאּפ ןֿפלָאהעג ךס ַא ןוא םשור !סיורג ַא טכַאמעג טָאה עיציזָאּפמָאק

 ."הסדה, עסעיפ יד ןריזירַאל

 :טרעקרַאֿפ רָאג סיוא ךיז טקירד יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ןייק טָאה רע .קיחמ ןעשיגרוטיל} טַאהעג טניײֿפ טָאה עלעדִייי

 ערַאברעדנּוװ סנטַאט ןַײז ןוֿפ סעפע ןעגניזכָאנ טריבורפ טשינ לָאמ
 זיא רע .רעקיזמ רעטבַאגַאב ַא טנַײה זיא עלעדִיי .סעיציזַאּפמָאק
 רָאטיזָאּפמָאק סלַא רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג גנַאל-ןדָאי
 יד .תונזח וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ןרָאי עטצעל יד .טנעגיריד ןוא
 עקיצרַאה סרעזלעב עלעדִיי רעכיז ךָאנ ןעקנעדעג רעזעל ערעטלע

 .ײרעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ ןבירשעג טָאה רע סָאוװ ,קיזומ

 זיא קרָאי-וינ ןיא "רעטַאעט רָאזדניװ,, ןוֿפ ןינב רעד יוװ םעדכָאנ

 רע ּוװ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טצעזַאב ךיז .ב טָאה ,ןרָאװעג ןסירעגּפָארַא

 ןקיטרָאד ןיא רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד רעד ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא

 וצ ערעדנַא ןשיוצ ,קיזומ ןבירשעג ןוא ,"רעטַאעט טירטס שטרַא

 ַא, ,"לכש טימ דיומ ַא, ,"עביל עטשרע ריא , ןסעיּפ סרָאש לעשנַא

 ןפיוא , ןוא ,(1910) "ױרֿפ ַא ןוֿפ ןבעל סָאד , ,"טלעוו רענעי ןוֿפ דיומ

 ,(להָאוװ ןוא רעטומלרעּפ ,.ב ןוֿפ קיזומ) רָאש השמ ןוֿפ "געוו ןטכעלש |
 רעקרָאי וינ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא 1916 ינוי 1 םעד זיא סָאװ

 .?רעטַאעט לַאנָאשעג ,-
 -לרעּפ םולש טיול --- ןבירשעג טָאה .ב סָאװ ,עטערעּפָא עטצעל ידי

 ,"ייוודָארב ףיוא קירדנעמש , עטערעּפָא יד ןעוועג זיא -- רעטומ

 שטרַא , רעיֿפלעדַאליֿפ ןיא טריֿפעגֿפױא טָאה לטסעמ ֿבקעי עכלעוו

 | ."רעטַאעט טירטס
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 רע טַאע סט ןשידיי
 הא מייה  שדייחאחישר יי

 ּוװ ,יטיס קיטנַאלטַא ןייק ןגָארטעגרעבירַא רעטעּפש ךיז טָאה .ב

 זיא סָאװ ,"טניָאּפנייּפ , לעטָאה ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ןרָאװעג זיא רע
 -ָאּפמָאק ,ןטנעגיריד ,םינזח רַאֿפ טקנוּפ-סגנולמַאזרַאֿפ רעד ןרָאװעג

 | ,רעלטסניק עשידִיי ןוא סרָאטיז
 ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא ןברָאטשעג .ב זיא 1958 רַאונַאי 26 םעד

 .ובנ רה ןֿפױא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןעמוקעג ןוא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעטומלרעּפ םולש

 טימ סעיציזָאּפמָאק עשידִיי ןֿפַאשעג טָאה רעזלעב עלעדִיי

 ןוֿפ קוסּפ ןפיוא דומלּת ןיא רמאמ ןוֿפ טסּוװעג טָאה רע... .השודק
 הליגמ) טשטייטעגסיוא טרעוו'ס ּווװ ,"ךיקוח יל ויה תורימז; םיליהת
 דומלת טנרעל רעדָא |ךײנּת| לביב יד טנעייל סָאװ רעד זַא ,(ביל

 זיא ,"טנרעל רע סָאװ ,םעד ןוֿפ ענייש סָאד סױרַא טמענ  ןוגינָא ןָא
 ןוא סעידָאלעמ יד ,קיװמ עקידהמשנ ןַײז .טייקילייה ַא סיא ַײב קיזומ
 -נעצ םעד סיוא ןקירד.. דומע םַײב יו רעטַאעט ןיא ןויטַאטישטער
 טעיציזָאּפמָאק ענַײז .החילס רעדָא הליֿפּת ,טויפ ןוֿפ קנַאדעג ןלַארט

 ןַײז רעבָא ,רעטקַארַאכ ןלענָאיצידַארט רעייז ַײב בוריס ךיז ןטלַאה
 ןוא ןזח רעד ַײס ּוו ,םיטויפ יד ןיא עלעדִיי סױרַא טזייוו טייקסיורג
 עיצידַארט רעד וצ ףַאלקש ןייק ןַײז טשינ ףרַאד רָאטיזָאּפמָאק רעד ַײס

 ."ןזייל וא דײרֿפ סנשטנעמ םעד ןקירדסיוא ײרֿפ ןענָאק ייז ןוא

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ ינדרי .מ

 ןיא רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט רעשידִיי רעקיטכיו רעטשרע רעדי
 ןיא ןעוועג זיא ,ןגָאלשעגנָא ָאד ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא עקירעמַא
 ַא ,רעזלעב עלעדוי ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ײרעטַאעט טירטס שטרַא; םעד
 .רעזלעב יסינ ןדִיי ַײב ןזח ןטמירַאב-טלעוו ןוֿפ ןוז

 רעד ןוֿפ רעטרַױדַארג ַא ןוא לודג-ןגנמ ַא דִי ַא ןעוועג זיא סָאד
 טָאוו ,םכח-דימלּת ַא ,עירָאטַאוװרעסנַאק "רעכעלגינעק-רעזייק  רעניוו
 ןענווַאד םיארונ םימי טגעלֿפ ןוא ,םיקסופ ןוא סיש טנרעלעג טָאה
 טימ ןילַא טגעלֿפ רע סָאװ ,רָאכ ןסיורג ַא ןוֿפ טײלגַאב ,דומע ןרַאֿפ

 ןיא ַײס ןעזעג לָאמ ךס ַא םיא בָאה ךיא .ןריֿפנָא ןוא ןרידוטשנייא םיא
 ןוא רעטסעקרָא ןטימ ןריֿפנָא ןוא ןייטש ײרעטַאעט טירטס שטרַאג
 ןקיזָאד םעד ןוֿפ גנַאצ רעטסנרע דעד .דומע םַײב ןזח ַא יװ ַײס

 ...טֿפושיכרַאֿפ ךימ טָאה ענַײז "תוכאלמ,, עדייב וצ ןשטנעמ

 יצ :רעסעב טליֿפעג ךיז טָאה רעזלעב עלעדוי ּוװ ןגָאז וצ רעווש
 רעטסעקרָא ןטימ טריגיריד ןוא רעטַאעט ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןעװ
 ךיוא זיא סע ?טנווַאדעג ןוא דומע םַײב ןענַאטשעג זיא רע ןעוו רעדָא

 תעשב יצ :רעסעב טליֿפעג ךיז טָאה רע ןעוו ןֿפערט וצ גנירג טינ
 -רַאֿפ טָאה רע תעשב רעדָא רעטַאעט ןרַאֿפ קיומ ןבירשעג טָאה רע

 | ?תוליֿפּת עקידמיארונ םימי יד רַאֿפ קיחמ טסַאֿפ

 זיא ןטַאט ןטמירַאב ןַײז ןוֿפ חסונ רעד :רעכיז רעבָא זיא סנייא
 ינּפמו סנטַאט םעד ןוֿפ רענעט .קיזומ םינימ עדייב ףיוא ןסָאגעגסיױא
 רעקידרוּפּכ-םוי רעד ןוֿפ "רמוא היה ךכו, רעדָא "סהלעי, ,"וניאטח
 סעיציזָאּפמָאק סנטַאט םעד ןוֿפ ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוֿפ ןוא ײ"הדוכעי

 ,רענַײז עטערעּפָא ןייא ןיא טינ ןרעהסורַא טנָאקעג גנירג ןעמ טָאה
 טנעלַאט סנטַאט םעד .רעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ

 ןלָאװקעגסױרַא זױלב טינ טָאה קיחמ ןיא רעטרעוו ןזיײלקנָא וֿפ
 רעקירעװעג רעד טימ ,טנעלַאט סנוז םעד ךרוד זיא רָאנ ,ןוז םעד ןוֿפ
 ַײנ ץנַאג ןיא -- ןוקיּת ַא וצ ןעמוקעג ,עיצידורע רעשימעדַאקַא
 -רעדָאמ ַא ףיוא עיצַארטסעקרָא ןוא גנַאזעג ןוֿפ ןעמרָאפ עטעברַאַאב
 ןליֿפַא םעד ןגעוו טָאה רענַײז עטַאט רעסיורג רעד סָאװ ,ןֿפא םענ

 ...טמולחעג טינ
 רעטנוא ַײס ןוא קיחװמ ןַײז ַײס ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא

 ןבָאװ ,רעטסעקרָא סענוֿפ רעליפש יד ךיױא יו טֿפַאשטנעגיריד ןַײז
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 ךעלנייועגרעסיוא ןעוועג זיא רע .ןבעל גנירג ןייק טַאהעג טינ םיא ַײב

 ."רָאג זיב טסנרע ןוא ןעמעלַא וצ גנערטש
 | | ,ינדֹרי יכדרמ ןוֿפ ןוא דלעֿפנייש הילדג ןוֿפ .ע .ש

 ,1935 ,װָאנ 28 ,29 ,.י .ג ,/ ווראֿפ , ,ךוב סנעבעל ןַײמ --- יקסװעשַאמָאט סירָאב
 ,42743 .וז ,1937 ,קרָאי וינ ,"עטכישעג-סנעבעל ןַײמ , --- יקסװעשַאמָאט סירָאב
 וינ ,/ סרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידִיי , --- רעטומלרעּפ םולש

 ,338-241 ,זז ,1952 ,קרָאי
 -לֵא ףוקיא , ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידִיי םַײב סרָאטיזָאּפמָאק -- ינדרי .מ

 ,314-315 .זז ,1967 ,קרָאי וינ ," ךַאנַאמ

 .לואפ ,ןַאמיל

 | שטיווַאבייל }

 ,ױקַאב ןיא 1920 רעבמעווָאנ 22 ןריובעג
 -לטימ ַא טקידנערַאֿפ 1949 ןיא .עינעמור

 -ַאקוב םעד טרַיודַארג רעטעּפש ןוא לוש
 ןוא רעטַאעט רַאֿפ טוטיטסניא רעטשער
 -ערקעס רעשירַארעטיל ןרָאװעג ןוא ָאניק

 ,ץַאלַאג ןיא רעטַאעט-הכולמ ןוֿפ רַאט

 ןשידִיי ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא 1953 ןיא

 רע ּוװ ,טשערַאקוב ןוֿפ רעטַאעט-הכולמ

 ןוֿפ ןוא ,1957 זיב 1955 ןוֿפ טרַױטקַא
 -םיוא טָאה רע ּוװ ,סָאי ןיא 1962 זיב 1

 ןוא "רעקנַארק רעטעדליבעגנייא רעד, ןיא ןלָאר ייר ַא טריֿפעג
 -עדנעמ ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד יד ,רעילָאמ ןוֿפ *ןעדנַאד שזרָאשז;
 -םולש ןוֿפ "סניוועג עסיורג סָאד , ,"רעטירד רעד ןימינב , סעל

 "דלַאװנירג החּפשמ יד , ןוא ץרּפ .ל .י ןוֿפ גנוריזיטַאמַארד ַא ,םכילע

 | .ןייטשקורב ןוֿפ

 ,אליַארב ןיא רעטַאעט ןיא ןסעיּפ ייווצ טריסישזער ךיוא טָאה .ל

 טָאה ,עסעיּפ-רעדניק ַא (ונָאבַאנוד .נ טימ ןעמַאזוצ) ןבירשעג ןוא
 רעשינעמור רעד ןיא סעיזנעצערירעטַאעט ייר ַא טכעלטנֿפערַאֿפ
 -עמור םענוֿפ עיגרוטַאמַארד רעד ,סעידוטס-רעטַאעט ןגעוו עסערּפ
 סווָאװברַא ןיא ןּפיט-ןעױרֿפ ןגעוו ןוא ָאגנַאערק ןַאי רקיסַאלק ןשינ
 ,עיגָאלָארטַאעט ןוֿפ טיבעג ןֿפױא טעברַא .ל .רעטַאעט
 ,ןַאמָאר ס"ש ןוֿפ .ע .ש

 ַאויא ,ףרעש

 -ַאקוב ,ץיווָאנרעשט ןיא 1913 ןריובעג
 ןטנַאקַאב םַײב יירעלָאמ טרידוטש .עניוו

 1924 טניז .לַאדנעװעל גרָאעג רעלָאמ

 ןוֿפ ןעגנולעטשסיוא ייר ַא טריֿפעגכרוד

 ,ןעײרעלָאמ ענַײז

 עיֿפַארגָאנעצס יד ןֿפַאשעג טָאה .ש

 לבמַאסנַא-סנוקניילק רעציווָאנרעשט ןרַאֿפ

 ,ץרַאװש החמׂש ןוֿפ טריֿפעגנָא) "ןָאעלעמַאק ,

 "זַא ןיא 1941 ןברָאטשעג ,קַארַאב רנבא
 זיא ,ש .(סיקרוס םלושמ ןוא ,ןַאטסיקעב

 "ולמ ןשידִיי ןוֿפ ףַארגָאנעצס טּפיױוה רעד ןעוועג 1963 זיב 1950 ןוֿפ
  סעיצַארָאקעד ןֿפַאשעג טָאה רע ּוװ ,עינעמור ,סַאי ןיא רעטַאעט-הכ
 -לימ רעד היֿבוט , ,יוװ ,ןסעיּפ רעקילדנעצ רַאֿפ סעיצקורטסנָאק ןוא
 ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , ,"ישילשה ןימינב , ,200,000 ,"רעקיכ
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 פרי ישא == יח הישות +

 -ָאמ ,"ֿבוט-םוי זיא דימּת טשינ , סיקסווָארטסָא ,"ןירעכַאמֿפושכ ,
 "ַאנילעדנַארימ , סינָאדלָאג ,"ןליוו ןַײז ןגעק רעטקָאד ַא , סרעיל

 -ַאמַארד עשיעּפָאריײא ןוא עוויטעיווָאס עקיטַײצטנַײה ןוֿפ ןסעיּפ ןוא
 -ַאקוב ןרַאֿפ ןוא ערעּפָא רעסַאי רעד ןיא סנטצעל טעברַא .ש ,ןגרוט

 .(וָאכעשט ןוא םכילע-םולש) רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעטשער

 -רעטַאעט ןַײז ןוֿפ טריריּפסניא ןענַײז ןטעברַא עשיֿפַארג סי.ש
 -ידיי רעד ןוֿפ ןטלַאטשעג ןעלדנַאהַאב ייז ןוֿפ ייר עצנַאג ַא .טעברַא

 עדנעשזדנָאלב , ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה) עיגרוטַאמַארד רעש

 יו (עלעדנעמ ןוא ץרּפ ,םכילע-םולש ןוֿפ ןשזַאנָאסרעּפ ,"ןרעטש

 ,רָאלקלָאֿפ ןשידַיי ןוֿפ ןוויטָאמ ךיוא

 | -ַאקוב םענוֿפ לַאז ןיא טלעטשעגסיוא ןענַײז ןטעברַא עטצעל ענַײז

 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעטשער

 .ןַאמָאר ס"ש ןוֿפ .ע .ש
 ,1966 יַאמ 28 ,9 ,עשרַאװ ,/ עמיטשסקלָאֿפ , -- .ק .י

 טידע ,ןַאמרעבלױז-ץיװָארָאה
 ןיא 1921 רעבמעווָאנ 10 ןריובעג

 -ָארּפ -- רעטָאֿפ .עניוװָאקוב ,ץיוװָאנרעשט
 .שיכירג ןֹוא ןײטַאל ,שטַײד ןוֿפ רָאסעֿפ
 .שיזױצנַארֿפ ןוא שטַײד ףיוא ןגיוצרעד
 טלעטש יז ןעוו ןוא ,ךַאװש רעייז --- שידִיי
 סלַא ןעמַאזקע םוצ 1945 רעמוז ןיא ךיז

 ןטעדנירגעג-טלָאמעד םעד ןיא דילגטימ

 -רעד ,"ףוקיא רעטַאעט טסנוק רעשידִיי,
 רעליּפשיוש ןטימ עסימָאק יד ריא טביול

 שטַײד ףיוא ןריטיצער וצ ,ףרָאדסנַאמ ֿבקעי

 דיל-טעבעג סעקליר ןוא ("טנָאמגע , ןוֿפ "ןעכרעלק סָאד , סעטעג
 ריא טריֿפרעד עיצַאטיצער ריא ןוֿפ ןֿפוא רעד ."עגַאלק-ןענָאנ ,

 יז זַא ,גנידַאב ןטימ ױעבָא ,ןלָאר-טּפױה עקינייא ןגירק וצ דלַאב

 טֿפָא ןָא טבייה יז .שידִיי ןדייר רעסעב ןענרעל ןעמענ ךיז לָאז
 ץנַאג ןוא ?ןײרַאֿפ-לוש ןשידִיי, ןוֿפ ןעגנומענרעטנוא יד ןכוזַאב

 טנרעל ןוא ,ןיוועל ובייל ןוֿפ ןטנוװָא-עיצַאטיצער יד סרעדנוזַאב |
 .שידִיי ןטוג ַא סיוא לענש ךיז

 לָאר-טּפיױה יד טרַיוטקַא יז ּוװ ,"ףוקיא,, ןיא 1945 ןוֿפ טליּפש .ה

 ?לדָאה , ןוא "הוח , ,"בעל ךיא , סיקסוװעשטניּפ השמ ןיא "םירמ ,

 "טנערב'ס; סצרּפ ןיא "עזיור הנח; ,"רעקיכלימ רעד ;יֿבוט, ןיא

 ירד , ןיא "עטתנתוחמ יד, ןוא ,"הרובק ךָאנ , ןיא "הנמלא יד , ןוא

 -הבולמ ןשידִיי רעטשערַאקוב ןיא רעביא יז טייג 1948 ןיא ."לרעּפ

 -מערֿפ , סװָאנָאמיס ןיא "אנילַאג , ןלָאר יד טליּפש יז ּוװ ,רעטַאעט

 "ץזיאול , ,"רצוא רעד , סמכילע-םולש ןיא "רּתסא , ,"ןטש רעד

 םעד קיטַײצכַײלג טקידנערַאֿפ .ה ."עביל ןוא עלַאבַאק , סרעליש ןיא

 ייציל ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ טרעוו ןוא טעטיזרעווינוא ןיא סרוק-עיגָאלָאליֿפ

 .שילגנע ןוא שטַײד רַאֿפ

 ,ןטָארטעגֿפױא יז זיא 1966 ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא 1965 רַאורבעֿפ ןיא
 -עיצַאטיצער ַא טימ "שזַארוק , רעטַאעט ןיא ןיוו ןיא ,שידִיי ןיא
 ןוֿפ רעדיל ,רעגנַאמ ןוֿפ ןדַאלַאב ,גרַאבנייטש ןוֿפ טילשמ ןוֿפ טנוװָא

 סָאד ."רַאי יבַאב , עמעָאּפ יד ןוא רעדילגיוו לקיצ ַא ,ץנעט ,יקצול

 "וטס רעד ןיא ,ןילרעב ןיא ןבעגעג ךיוא יז טָאה םַארגָארּפ עבלעז
 עמערַאװ ןֿפורעגסױרַא ןוא ,טעטיזרעווינוא רעטסנימ ןוֿפ עניב-עיד
 ץרעמ 19 ,ןיוו ,?טַאלב סקלָאֿפ ,) עסערּפ רעשטַײד רעד ןיא ןֿפורּפָא
 ,"ךיירטסע סעיונ,, ,1965 ץרעמ 24 ,"ןטכירכַאנ רעגרובצלַאס , ,5
 ,(1965 ץרעמ 24 ,"רעירוק , ,1965 ץרעמ 0
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 ןופ ןָאקסיססעל

 יז ּוװ ,דנַאלשטַײד-ֿברעמ ,ףרָאדלעסיד ןיא טציא טבעל .ה

 ןגַאלרַאֿפ עשטַײד רַאֿפ עזָארּפ עשינעמור טצעזרעביא
 .ץראווש ןַאילוי ןוֿפ .ע .ש ןוא ץיװָארָאה טידע ןוֿפ .ע .מ

 ףסוי ,קיטער

 ןיא 1927 רעבמעטּפעס 28 ןריובעג
 .רעדיינש ַא -- רעטָאֿפ ,ןליוּפ ,שטשָאמַאז
 "יסור ןוא עשילוּפ ,עשידִיי ןיא טנרעלעג

 .ןיא טקידנעעג 1952 ןיא ןוא ןלוש עש
 סלַא טעטלוקַאֿפ ןשידירוי םעד ווַאלצָארװ

 .רעטסיגַאמ
 רעטַאעט ןשידִיי םוצ טנעמיטנעס ןַײז

 -גרעה ,ןרָאי-רעדניק ענַײז ןוֿפ ךָאנ טמַאטש
 ןוֿפ .רעדיל-ןדַאֿפדלָאג יד רעטומ ןַײז קיד

 "מַארד ןיא טליּפשעג ןרָאי עטסגנוי יד

 יד םיא ןבָאה ךַאֿפ-רעטַאעט ןיא ןטערטוצנַײרַא טקריוװַאב .ןזיירק

 ןבָאה עכלעוו ,ךילייווש השמ ןוא גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי ןרָאיטקַא

 טָאה רע ּוװ ,ןזײרקמַארד עשיטנעדוטס יד ןיא ןליּפש ןעעזעג םיא

 ,גנונעכייצסיוא עטסכעה יד ןעמוקַאב 1949 ןיא

 ּוו ,ןלױּפ ןוֿפ רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי ןיא דילגטימ 1952 טניז

 "עלעּפָאק, ןוֿפ ןלָאר יד איצ ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טָאה רע

 "רעמורק רעד עקשיֿפ , ,םכילע-םולש ןוֿפ "סניוועג עסיורג סָאד , ןיא

 ןוא םיגד .י ןוֿפ עלעדנעמ טול ,"קסנַאצבַאק ןוֿפ רעמיורט ַא, ןיא

 ןוא 'רעקיכלימ רעד היֿבוט , ןיא "לדנעמ םחנמ , ,ךילייווש .מ

 ןיא ןוא ,םכילע-םולש ןוֿפ "דיי ַא ןַײז וצ רעווש , ןיא "שקמָאיס ,

 יץרַאװש ינעגוועי ןוֿפ "רעטָאנרעּפיּפ רעד , עסעיּפ רעד

 -ליֿפ עשילױּפ יד ןיא ,שיליוּפ ןיא ,טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ר

 ןיא "ןַאמלגיּפש, ,"רעמיצ ןעמַאזניימעג ןיא רעטקָאד רעד, ןעמ

 ןלָאר ךיוא יװ ,"ןטנַאידעמָאק , ןיא "רעדיינש רעד , ,"סעקלַאיל יד,

 "ינעצסניא ךיוא טָאה רע .קיטַאמעט-עיצַאּפוקָא רעד ןיא ןדִיי ןוֿפ

 .ןעמַארגָארּפ-טסנוקניילק טריסישזער ןוא טריז

 עקָארק ןיא ןעמַאזקע-ןרעטסקע ןַא ןטלַאהעגּפָא .ר טָאה 1954 ןיא
 | .רעליּפשיוש סלַא םָאלּפיד ַא ןעמוקַאב ןוא

 -עג טָאה ,ָאנַאיּפ ןוא עירָאעט :קיזומ טרידוטש ךיוא טָאה .ר
 טימ ןרָאװעג טקורדענּפָא ןענַײז רעדיל לייט .קיזומ טימ רעדיל ןבירש

 .ןרָאכ ןוא ןטסילָאס ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג ןוא ןטָאנ יד

 יצ .ש

 דוד ,ןיורב

 ן1945 .טּפעס 6 -- .טשעג -- 1876 .טּפעס 7 .בעג)

 .ןלױּפ ,שזדָאל ַײב ,ווָאקרָאזָא ןיא 1967 רעבמעטּפעס 7 ןריובעג

 ןבַײרש טווורּפעג .שיסור ןוא שטַײד ןענעייל טנרעלעגסיוא ןיילַא ךיז
 טימ ךעלדיל שידִיי ףיוא טסַאֿפרַאֿפ רָאי 15 וצ .שטַײד ןיא רעדיל

 טייהרעגנוי .לטעטש ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענַײז סָאװ ,סעידָאלעמ
 .רעבעוו סלַא טעברַאעג

 סלַא טעברַאעג טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג -- 2

 -ידִיי רעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ 1905 טניז .ןָאסרעטעּפ ןיא רעבעוו
 ןוֿפ רעדליב ןוא ןעגנולייצרעד לָאצ עסיורג ַא קידָאירעּפ רעש
 ןבעגעגסױרַא ייז ןוֿפ לייט ַא 1922 ןיא ןוא ןבעל-ןטנַארגימיא עשידיי
 ,*ץרַאה ןוא גיוא טימ; נ'א ןָאסרעטעּפ ןיא
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 .רעטַאעט ןשידיי
 = =ןידייה יא = הילוה = = עוו טיש יז ליולי += יי ןייקילוהיוריזייט* = == טי 1554 = = ה-:4' = יח: = .יששררוהפ הילל = החי

 "עג (4 לירּפַא 4 ,ץרעמ 28) *עמיטש רעטײברַא עײרֿפ, ןיא

 ,(טקַא ןייא ןיא ַאמַארד) "הטיונ ןיא, ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַײז טקורד
 - ,זואר ןיעשזד ןוֿפ שילגנע

 .ןברָאטשעג .ב זיא 5 רעבמעטּפעס 6 םעד

 רעטשרע ,1956 ,קרָאיויג ,/רוטארעטיל רעשידִיי רעַײג רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל ,
 | ,453 .ז ,דנַאב

 װַאטסוג ,רענרעב

 | רעגרעבמעל ןושרג }
 |1958 .טקָא 18 .טשעג --- 1910 .בעג}

 -סגנִיי יד ןוֿפ .ןרעטלע עמורֿפ-שיטַאבעלַאב
 ,גנַאזעג וצ גנוגיינ ַא טליֿפעג ןרָאי עט

 ,הניגנ-סקלָאֿפ רעשידִיי וצ ךעלכַאזּפיוה

 ןוֿפ רָאכ-סקלָאֿפ ןטמירַאב ןיא ןעגנוזעג
 ענַײז ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא רואינש .מ

 ,ןטרעצנָאק עסיורג
 ןכרוד רעטַאעט םוצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ

 גנוריֿפֿפױא סנַאמרעה דוד ןיא ןריטויבעד
 ףיוא ןבילברַאֿפ ןיוש ןוא *קרַאמ ןטלַא ןֿפױא טכַאנַײב, סצרּפ ןופ
 רעטנורעד ,סעּפורט ענעדיײשרַאֿפ ןיא קידנליּפש ,עניב רעשידִיי רעד
 ,סרעטַאעט-טסנוקניילק עשידִיי יד ןיא ךיוא

 -קורב ןיא ףיוא טערט רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1927 ןיא
 -ַאב ןוא (סבָאקיעשזד-גרעבדלָאג .ריד) רעטַאעט-"יעווקרַאּפ , רעניל
 ןוא רעליּפשיוש רעטריטנעלַאט-טסכעה ַא יװ ןעמָאנ ַא לענש טמוק

 .רעגניז

 ;טבַיײרש ןַאמשײלֿפ .ע
 טרעוו ,רענרעל ןטבילרַאֿפ ,ןעגנוי ןוֿפ לָאר יד עגונ זיא סָאװ

 ַא ןוֿפ טליּפשעג יז
 -סיוא רעקוקוצ סלוע סַײב רע טָאה .רעגרעב ווַאטסוג (עּפָאריײא ןוֿפ
 ךיז ןטלַאה ןַײז טימ ַײס ,טלַאטשעג רענייש ןַײז טימ ַײס ןעמונעג

 -רַאֿפ רעטַאעט רעד ןוא ,ןעגניז םענַײֿפ ןַײז טימ ַײס ,עניב רעד ףיוא
 ןַײז ןוֿפ דילגטימ םעַײנ םעד טימ ןרעװ וצ טרילוטַארג טניד
 | | ,"לבמַאסנַא

 ןעוועג טינ ךָאנ זיא רע םגה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןייק ןעוועג לח טינ םיא ףיוא זיא'ס ןוא רעגריב רענַאקירעמַא ןייק
 -ַאב וצ ײמרַא רעד ןיא ןַײרַא קיליװײרֿפ רע זיא ,טסניד-רעטילימ

 ןיא ןעמונעג לײטנָא ןוא ,ןרעלטיה ןגעק ףמַאק ןיא ךיז ןקילײט

 המחלמ רעד ךָאנ ,ןטנָארֿפ ערעדנַא ףיוא ןוא עילַאטיא ןיא ןטכַאלש

 ןטימ ןעמַאזוצ ,זיא החּפשמ עצנַאג ןַײז זַא ,טסּוװרעד ךיז רע טָאה
 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,םוטנדִיי ןשילוּפ לייט ןטסעדג

 ףיוא ןעמָאנ ןַײז ןטינשעג ָאד טָאה רעכלעוו ,.ב זיא 1945 טניז
 טסנוק שידִיי, סצרַאװש סירָאמ טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ,רעגרעב
 סרעטַאעט םעד ןיא ןלָאר-טּפױה טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,"רעטַאעט

 טגעלֿפ ,ןסָאלשעג ךיז טָאה רעטַאעט סָאד יװ םעדכָאנ .רַאוטרעּפער

 רעדָא סעּפורט ענעדײשרַאֿפ טימ ןדניברַאפ ךיז טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רע -
 טימ ןעמַאזוצ ,טוװּורּפעג וליֿפַא טָאה רע .ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטֿפױא
 -עשזדנַא סָאל ןיא לדנַארָאטסער ןיילק ַא טימ ןריֿפנָא ,ןיוועל לשרעה

 ןכָאנ .טיציֿפעד ןסיורג ַא טימ טקידנערַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,סעל
 ךיז ןטייהנגעלעג טַאהעג רעדיוו רע טָאה ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקקירוצ
 .ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי עשידַארַאּפס ןיא ןקילײטַאב וצ

 ליב רעד סלַא טרישזַאגנַא ןעוועג .ב זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ""ףורושי ינב, רעד ַײב טנעמטרַאּפעד-טנגוי ןוֿפ רָאטקערידיסגנוד

2895 

 / יב ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1910 ןריובעג

 גנַאל טינ טשרע) רעגניז ןוא רעליפשיוש םעַײנ

 ;וװ .א .א טָאלֿפ ,עירעלַאוַאק

 ַא ןוֿפ לקניוו ַא ןיא

 הקיידילסליייר" ידיו ששי יא | ווו

 ,קרָאי-וינ ,טירטס עט-89 טסעװ 270 ףיוא רעטנעס ןוא עגָאגַאניס
 טרָאד .רעריֿפ רעקיטסַײג רעד ןעוועג זיא ןײטשדלָאג לארׂשי .רד ּווװ

 ןוֿפ רָאנ ,טלַאהניא ןשידִיי ןוֿפ ןעמַארגָארּפ ןבעגעג רָאנ טינ רע טָאה

 ןיא .שידִיי ןיא ןרעמונ עסיוועג טריֿפעגכרוד ךיוא טַײצ וצ טַײצ
 ןיא סעּפורט-רעטַאעט טימ טריֿפעגנָא רע טָאה םישדח-רעמוז יד
 1958 רעמוז ןיא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי ןוֿפ סֿפמעק ענעדײשרַאֿפ
 ."קירעביוב , ּפמעק ןיא רעטַאעט ןטימ טריפעגנָא רעדיוו רע טָאה

 רעבָא ןעמליֿפ עשידיי עקינייא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ב
 שטנעמ ,טָאג , סנידרָאג ןיא ןעקנעדעג ןזָאל ךיז רע טעװ ןטסעבמַא

 ,"קיזמ לאירוא , סלַא "לווייט ןוא

 ,ַאניבור ַארָאד ,רעטסעוװש ריא ןוא ,אניבור אינַאֿפ ,ױרֿפ ס'.ב
 ןעוועג זיא ,ןיבור ץרעה ,רעדורב רעייז ,רעליּפשיױש עשידִיי ןענַײז
 | ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידִיי ַא

 ןוֿפ סרעדנוזַאב ,רענעײלרָאֿפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא .ב
 -םולש ןייא רָאנ ןבעגוצסױרַא ןזיווַאב טָאה רֶע .ןמכילע-םולש
 ַא טָאה ןירג .רמ , ,"שטַײד רעד} :טלַאהטנַא סָאװ ,דרָאקער םכילע

 ."ןראהנירג ַא טימ הׂשעמ ַא, ןוא "בַאשזד

 גנולעטשרָאֿפ ַא וצ עיציטעּפער ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ב
 עטסטנָאנ יד ןיא טֿפרַאדעג ןוא ,ןָאשנעװנָאק-"סַאיַאה , רעד רַאֿפ
 ערעדנַא ןוא קרָאי-וינ ןיא ןטדעצנָאק ייר ַא ףיוא ןטערטֿפױא ןכָאװ
 טָאה'מ ןוא ,טליֿפרעד טכעלש ךיז רע טָאה ,קידנעמוקמייהַא .טעטש
 ןעוועג זיא זָאנגַאיד רעטשרע רעד ווו ,לָאטיּפש ןיא טריֿפעגּפָא םיא

 18 םֶעד ,סנגרָאמוצ .רעטסנרע ןייק טינ זיא דנַאטשוצ ןַײז זַא

 -עג זיא ןוא ,עקַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב רע טָאה ,1958 רעבָאטקָא
 םלוע תיב ןֿפױא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןעמוקעג זיא רע .ןברָאטש
 ,גניר רעטעברַא ןוֿפ

 :טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 ,ןלָאד ךס ַא ןיא ןעזעג ךיא בָאה רעגרעב-רעגרעבמעל ווַאטסוג;
 ןַא יװ טעמּכ ,קידתוינע רעייז ,טָאה רע ןעוו ,בײהנָא ןַײז ַײב ַײס
 -עג ץרא-ךרד םענעבירטעגרעביא ןוא דײרֿפ סיורג טימ ,רָאטַאמַא
 רָאיטקַא ץָאלטנעלַאט ןוא י"םענטָאמָארגזעבא ןדעי ףױא טקוק
 -ןיוש ןַײז טימ ןליפשוצרעטנוא ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע ןכלעוו טימ
 עקידעכַאל ענַײז ןעוו טלָאמעד ַײס ,טגעלַאט ןקידנצָארּפש טלָאמעד

 -כערפ ,סלופמיא רעשירָאיטקַא ,טנעמַארעּפמעט רעקידנזיורב ,ןגיוא
 ןוֿפ טצנַאלגעגסױרַא ןוא טנײשַאב ןבָאה ץנַאגעלע ןוא םיטש עקיט
 ערעווש יד זיב ,סרעטַאעט-טסנוקניילק יד ןיא ןלָאר "ךעלעציפ יד

 רימ טָאה יאדוא ןוא ,עטערעּפָא רעשידִיי-טכע רעד ןיא סרעבָאהביל
 יו ,"קעטוג; סָאװ ,שרַאמ-סױרָאֿפ םעד ןעז וצ ןלָאװקעג ץרַאה ןַײמ
 רעטינעג רעד רעטנוא טכַאמעג טָאה ,ןפורעג םיא ןבָאה ענעגייא רימ
 טָאה רעגרעב ּוװ ,ײרעטַאעט-טסנוק, ןיא ןצרַאווש סירָאמ ןוֿפ טנַאה

 ,עירעטנַאֿפניא :סעירָאגעטַאק "עשירעטילימ עלַא ןיא טרישרַאמ
 -רעטָאֿפ ,טנַאגירטניא ,רעבָאהביל

 טָאה לָאמנייק רעבָא .רעקימָאק-רעטקַארַאכ ,רעטקַארַאכ ,טסילָאר

 ךיא סָאװ ,לָאר יד יו טקריוועג טינ ױזַא רימ ףיוא ענַײז לָאר ןייק
 ןייק ףיוא ןעוועג טִינ זיא סע .סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןעזעג םיא בָאה
 רָאנ ,םויטסָאק ןלעיצעפס ןייק ןיא טינ ,םירג ןייק ןיא טינ ,עניב

 ןעוועג זיא סע .גוצנָא ןכעלנייוועג ןַײז רעביא ךוטרַאֿפ ַא ןיא זיולב
 ןוא ,טָאטש לייט ןטשרעטנוא ןיא סַאג רעסיוועג

 םעד טימ תוֿפתוועב ןטלַאהעג טרָאד טָאה רעגרעב .טכַאנַײב טעּפש
 -עטניא ךעלנייױועגרעסיוא ךיוא רעבָא ,ןזעוורענ ךעלנייוועגרעסיוא
 קיליב טֿפױקרַאֿפ ןבָאה ײז ּוװ ,ץַאלּפ ַא ןיועל לשרעה ןטנעגיל

 םינוק ערעייז ןוא ,טנעס 15 רַאֿפ ןכַאמ ןגעלֿפ יז סָאװ ,סעשטיוודנעס
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 טימ יז ןלָאצ לָאמַא סָאװ ,יד ןוֿפ ןענַאטשַאב לייטנטסרעמ ןענייז
 טינ ןעמ זיא לָאמנייק .רעסעמ ַא טימ לָאמַא ןוא עבטמ סמעס לקנָא
 קעטוג רעבָא ,םולשב ןעמוקמייהַא טעוװ קעטוג יצ רעכיז ןעוועג
 סָאד זַא ,ביילג ךיא .ןציוו ןגָאז ןּוא ןַײז הבהאב לבקמ ץלַא טגעלֿפי

 ןיא טליּפשעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,לָאר עטסרעווש יד ןעוועג זיא
 טָאה רע ןעוו החמׂש ןַײז רימ ךיז טקנעדעג רעדיוו ןוא .ןבעל ןַײז
 ןטימ טרעכיזעג רע זיא ךעלדנע זַא ,טגָאזעגנָא קרָאידינ ןיא רימי
 ךיא רעבָא ,לוש ַא ןוֿפ רָאנ ,ערעזדנוא ןוֿפ טיִנ תמא ,טיורב לקיטש
 סָאד ;ײטרָאװ-שידִיי ַא ןעגנערבוצנַײרַא טייקכעלגעמ ַא טרָאד בָאה
 טינ ןלָאר ,עלָאר עטסקיטכיװ ןוא עטסערג עטייווצ ןַײז ןעוועג זיא

 ."טכערעג ץלַא ךָאנ זיא ריפסקעש .ןבעל ןיא רָאנ ,עניב רעד ףיוא

 | | הי ;טבַײרש |ינדרי} יחוּפּת .מ
 .רֿבח ַא יװ א עגעלָאק ַא יו טַאהעג ביל םיא ןבָאה עלַא-.

 "ישח טימ... רעליפשיוש רעשידִיי ַא ןעוועג זיא רעגרעב ווַאטסוג...!

 סָאד .ללּכב ןבעל ןרַאפ ןוא גנַאלק ןשיזִיי ,טרָאוװ ןשידִיי ןרַאֿפ תוב

 רע .רענַײז ץכעוט רעדעי ןיא טלעװקעגסױרַא םיא ןוֿפ טָאה ןבעל

 ,ןטָאדקענַא ,תושעמ עשידִיי צו עשידיי טימ טלדורּפשעג טָאה

 ַא וא לכיימש ןביל ַא װֿפ טײלגַאב ןעוועג קידנעטש ןענַײז סָאװ

 ,טײקמערַאװ .טימ ןגָאלשעג םיא ןוֿפ טָאה סע .רעטכעלעג ןקיצרַאה

 . ."טייקשידרע רעטעֿפ ןוא טייקכעלשטנעמ-

 ;טבַײרש ןילדרעווס .נ .רד

 עיצַארענעג רערעגנַיי רעד וצ טרעהעג טָאה רעגרעב ווַאטסוגי

 -ליב רעמ טימ ןױש רעליפשיוש ןוֿפ רוד ַא ,ןרָאיטקַא עשידִי ןוֿפ

 טנָאקעג ןוא טנעייללעג ךס ַא טָאה רעגרעב .ץנעגילעטניא-ןוא גנוד

 ןטלַאהעג רע טָאה ןרָאי עטצעל יד .טנַאה רעד ןיא ןעּפ ַא ןטלַאה ךיוא

 יּפָא לָאז סָאװ ;גרוטַאמַארד ןשידִיי ַא ןוֿפ עסעיפ ַא ןכוז ןייא ןיא

 יֿפױא יז קעוװצ ןטימ עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןעלגיּפש

 עטוג טציא ךָאנ ןבָאה רימ זַא ,ןסיוו םלוע רעד לָאז ,אברדא .ןריֿפוצ

 עכלעוו ףיױא ןלָאר ענַײז ןעמענ רעגרעב טגעלֿפ טסנרע רעייז ...ןסעיפ

 טימ טַאי ַא ןעוועג זיא רע .ןרילָאּפ רדסּכ ןוא ןטעברַא טגעלֿפ רע

 ."רעלוּפָאּפ ןרעוו ןוא ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,טנעלַאט

 ;טבַײרש |שטיוװָאניבַאר} .ר .י

 -ניא ןוא עטסניײֿפ יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רעגרעב ווַאטסוג,

 "ןרָאי טָאה רע .עניב רעשידִיי רעד ןוֿפ רעליפשיוש עטסטנעגילעט

 טסנוק ןשידִיי סצרַאווש סירָאמ ןיא ןלָאר עקיטכיוו טליּפשעג גנַאל

 טנעקעג ,ןעגניז םוצ עמיטש עטוג ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע .רעטַאעט

 טעידָאלעמ ןסַאֿפרַאֿפ וליפַא טגעלֿפ ןוא ןטָאנ ןבַײרש ןוא ןענעייל

 רע יו ןֿפוא םעד ןיא שידעֿפעש קידתמא ןעוועג זיא רע :רעדיל וצ

 ןוֿפ הדירי יד סָאװ טקוקעג טינ .ןעמַארגָארּפ ענַײז ןטיירגוצ טגעלֿפ

 ןעמענ ךיז ןעגנּוװצעג םיא טָאה ,ןרָאי עטצעל יד רעטַאעט ןשידִיי

 -נוֿפ ךיז רע טָאה ,ןגנולַײװװרַאֿפ} "גניניעטרעטנע, ןוֿפ דלעֿפ םוצ

 רע .קַאמשעג ןקיליב םוצ טזָאלעגּפָארַא טינ לָאמנייק ןגעווטסעד

 ,טייקיליב זיִא סע רעכלעוו ןוֿפ ןייר ןעוועג תוהמ ןצנַאג ןַײז ןיא זיא

 .טעטירַאגלּוװ ןוֿפ ןדייר וצ טינ ןױש

 ףױא .עּפָארײא ןוֿפ שזַאטס ַא טימ רָאיטקַא ןַא ןעוועג זיא רע

 ןַײז רעטנוא טסּוװַאב ןעוועג רע זיא ןלױּפ ןיא עניב רעשידִיי רעד

 טָאה רע ּווו ,עקירעמַא ןיא ָאד ןעוועג זיאיס .רעגרעבמעל ןעמָאנ ןתמא

 ."רעגרעב, ןזָאלעגרעביא ןוא "מעל, םעד ןטינשעגּפָא ןעמָאנ ןַיז ןוֿפ

 ןוֿפ הצע רעד ףיוא ןָאטעג סָאד רע טָאה ,טלייצרעד רימ טָאה רע יװ

 רעקיצנַאװצ יד ןיא טקעדטנַא םיא טָאה רעכלעוו ,ץרַאווש סירָאמ

 טרעדָאֿפעגסױרַא םיא ןוא עשרַאװ ןיא ךוזַאב ַא םענַײז תעב ןרָאי

 ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא רע סָאֹוו ,טַײצ רעד רַאֿפ .קרָאי-דינ ןייק ךיז וצ
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 ןופ ןָאקיססעל

 לָאצ ַא טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז רע טָאה ,רעטַאעט-טסנוק ןטימ
 רוטַאנ ןַײז ןיא ןגעלעג זיא ץנַאגעלע .פיט ןטנַאגעלע ןוֿפ ןלַאר
 ַײב ךיז טָאה ךירטש רעקיזָאד רעד שטָאכ ,תוהמ ןצנַאג ןַײז ןיא ןוא
 יֿפײטשרַאֿפ זיא סע רעכלעוו ןיא טקירדעגסױא טינ לָאמנייק םיא
 -עגוצ ךעלנייועגרעסיוא ןעוועג זיא רע ,טרעקרַאֿפ .גנוטלַאה רעט
 יע, ןֿפור רענַאקירעמַא יד סָאװ ןעוועג זיא רע .שירעדורבטוג ,ןזָאל
 רעיירטעג ַא טיבעג ןלעיצעפס ןַײז ןיא ןעוועג זיא רע... .ײיַאג טיערג
 | ."רוטלוק ךעשידִיי רעד ןוֿפ רעניד רעטֿפַאהנסיוװעג ןוא

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ךיירנערהע םייח

 זיא רע .רָאיטקַא רעקיטֿפערק ַא ןעוועג זיא רעגרעב ווַאטסוג;
 זיא רע .םירבא חימר עלַא ןוא םישוח עלַא טימ רָאיטקַא ןַא ןעוועג
 ןוא ןלָאר עסיוועג ןוֿפ טינ -- רעקיטַײזלַא ןַא רעלטסניק ַא ןעוועג
 ןלָאר-רעבָאהביל ןליּפש טנָאקעג טָאה רע .רענעט עבלַאה ןוֿפ טינ
 ןזא רענעמ ערעטלע ןוא עקירָאי-לטימ ןוֿפ ןלָאר ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ןוא
 יז ןענַײז ,עלַא ןוא ,סעקישטנַאמעגנוי ןוא םירוחב עגנוי ןוֿפ ןלָאר
 -נערַאֿפ ןוא טקידנורעגסיוא ןוא קיטולבלוֿפ ןעמוקעגסױרַא םיא ַײב
 -עג יד ןוא ,שטנעמ רעקיטנַאק-ַײרד ַא ןעוועג זיא ןיילַא רע .טקיד
 ,קידזװשממ ,טכע ןעוועג ןענַײז ,ֿפַאשעג טָאה רע סָאװ ,ןטלַאטש
 | | ,קיטנַאק-ַײרד

 ףיא .טכיזניה רעדעי ןיא טכע ןעוועג זיא רעגרעב ווָאטסוג
 עניב רעד ןוֿפ טַײז רעד ףיוא .רָאיטקַא ןעוועג רע זיא עניב רעד
 -עטנעמ-טושּפ ,ןזָאלעגוצ ,ךַאֿפנײא ,ײרעדורב רעטוג ןעוועג רע זיא
 -ַאעט רעד ןוֿפ רעטכעלעג רעד ןוא רָאמוה רעד ןעוועג זיא רע .ךעל
 ןעועג קידנעטש זיא עּפַאק ןיא לשיט ןַײז ַײב .עינרַאצעביק-רעט
 - ...ךָאד ןוא ,טקַאּפעג

 ענַײז .קילױװַײב טינ ,עגעלָאק ַא טדערַאב טינ לָאמנייק טָאה רע
 יייב טינ לָאמנייק ,רָאמוה טגָאמרַאֿפ ןבָאה ןגעלָאק ןגעוו ןטָאדקענַא
 ...עריטַאס רעדָא טייקיס

 טלַא ,רֿבח סלַא ,רעלטסניק סלַא ןעוועג רע זיא שטנעמ רעצנַאג ַא
 / ...ןַאמ-עילימַאֿפ

 ןיא .ענעגנַאגעגקעווַא ןגעוו סטוג רָאנ ןגָאז וצ טניווועג זיא ןעמ
 ןוא תולעמ יו טוג ױזַא תונורסח ןענָאמרעד ןעמ געמ גנוצַאשּפָא ןַא
 ווַאטסוג זַא ,רָאֿפ רימ לעטש ךיא .תמ ַא ןגעוו וליֿפַא ,תוֿבוט תודימ
 יו ,יַלש ןהב ,רעבָא .ןרעלעֿפ ךיוא טַאהעג ,עלַא רימ יו ,טָאה רעגרעב
 ןָא ןענָאמרעד טינ ךימ ךיא ןָאק ,ןעגנערטשנָא טשינ ךיז לָאז ךיא

 ַא ךיז רַאֿפ םיא עז ךיא .טייקכעלנעזרעּפ ןַײז ןוֿפ טיײקנטָאש רעד

 ענַײז זיא ,עז ךיא סָאװ ,ץלַא ןוא ,ןקידשממ לעוּפב ַא ,ןקידעבעל
 עקידלנימש עכעלטנַײרֿפ ענַײז פיל עכעלגעווַאב עקידלכיימש
 יד עז ךיא .קורד-טנַאה ןַײז ןוֿפ טײקמערַאװ יד ליֿפ ךיא ןוא ,ןגיוא

 -סַאּפ רעד, ןיא יו ןסעיפ ענעדייזשרַאֿפ יד ןיא ןלָאר יד ןוֿפ ײרעלַאג
 -- "ןוז ןוא רעטָאֿפ , ,ײרעילָאּפָארטסָא עלעשרעה  ןיא ,"גינעק ךוט
 -ערַאֿפ עטלבַארַאֿפ ענַײז ןוא -- ןטלַאטשעג עטנכייצעג רָאלק ,עטלוב
 -נייּפ טרעוו ,טנַײרֿפ יד ןוֿפ ןדעי טגָאנ סָאװ ,רעיױרט רעד ןוא ,רער
 ןטילעג טָאה רעטַאעט רעשידִיי רעד .רערעטצניֿפ ,רערעווש ,רעכעל
 יִד .רעליּפשיוש ןטרילָאק ַא ,ןלוֿפטכַארּפ ַא ;טסולרַאֿפ ןרעווש ַא

 -עג טָאה סָאװ ,רעלטסניק ַא ןרָאלרַאֿפ טָאה טלעוו רוטלוק עשידִיי

 .טרָאװ ןשידִיי ןרַאֿפ ץרא-ךרד ןוא ףורַאב ןַײז וצ גנויצַאב טַאה

 רעד ןוֿפ טַײז עקיטכיל יד ןוא ךײרֿפ יד ןעוועג זיא רעגרעב ווַאטסוג

 סָאוװ ,טייקלדייא יד טרעּפרעקרַאֿפ ךיז ןיא טָאה רע .עניב רעשידִיי

 / .ײרעלטסניק-עניב ַא ןוֿפ ןטרַאװרעד רימ

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש
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 רעט ַאעט ןשידיי

 יעװקרַאּפ ןיא רעגרעב װַאטסוג ןוֿפ טירטֿפױא רעטשרע -- ןַאמשײלֿפ .ע
 ,1938 .טקָא 28 ,.י .ג ,'גָאט רעד , ,"עביל רענַאיצילַאג , ןיא רעטַאעט

 ,. װראֿפ , ,רָאי 48 וצ טוט ,רעליּפשיוש רעטנַאקַאב ,רעגרעב װַאטסוג -- --)
 | ,1958 .טקָא 19 ,י .ג

 20 ,לַאערטנַאמ ," רָצלדַא רעדענעק , ,ןעגרָאמ טוג -- {שטיװָאניבַאר| .ר .י
 ,1958 .טקָא

 ,1958 .טקָא 26 ,.י .נ ,/שזאמיגָאט , ,גנַאהרַאֿפ םַײב --- ןילדרעוװס .נ .רד
 ,טקָא 31 ,.י .נ ,/טַאלבנכָאװ רעקרָאיײוינ , ,רעטַאעט ןוא קיזומ -- יחוּפת .מ

= 1958, | 
 1958,  ,ָאנ 14 .י .נ ,/ ווראֿפ , ,רעגרעב װַאטסוג --- ךיירנערהע םייח
 8 ,ָאנ 20 1 ,"גָאט, ,רעגרעב װַאטסוג -- ןירגרעב ֿבקעי

 ןָאטַאלּפ ,ווָאנורב

 {1924 ילוי 11 .טשעג -- 1859 ַײמ 10 .בעג)

 ,דַארגטעװַאסילעי ןיא 1859 ַײמ 10 ,בעג |
 ,קיטנעק ,ןענַײז ןרעטלע ענַײז .ענִיַארקוא
 ןבָאה ייז לַײװ ,ןשטנעמ-רוטלוק ןעוועג

 ןוז רעייז
 ןוֿפ דימלּת ַא ,ףָאזָאליֿפ ןשיכירג ןסיורג
 ענַײז ןוֿפ סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא ,סעטַארקָאס

 ןבעגעג םיא ןעמ טָאה ןָא ןרָאי-רעדניק
 -רַאו טקידנעעג .גנויצרעד עשילַאקיזומ ַא
 -ַאװרעסנָאק רעגרוברעטעּפ ןוא רעוועש

 -רעטעּפ ןיא רערעל ענַײז ןשיווצ .סעירָאט

 רָאטיזָאּפמָאק ןוא טסינַאיּפ רעטמירַאב רעד ןעוועג ןענַײז גרוב

 .וָאקַאסרָאק-יקסמיר ןואג-קיזומ רעשיסור רעד ןוא ,ןייטשניבור ןָאטנַא

 "לעגנַא, עטַאטנַאק ןַײז טימ ןטָארטעגסױרַא ָאד ןיוש זיא רע

 יוװ ,טלָאװ .ב ןעוו זַא ,ןַײז ןָאק'ס ןוא ,ףיוה ןכעלרעזייק ןרַאֿפ (ךאלמ)

 -רעד רע טלָאװ ,טדמשעג ךיז ,רעלטסניק עשיסור-שידִיי ערעדנַא יד

 טָאה רע יוװ ױזַא רעבָא ,דנַאלסור ןיא הגרדמ רעכיוה ַא וצ טכיירג

 -רעסנָאק עכעלרעזייק יד ןקידנע ןכָאנ ,רע זיא ,ןָאט טלָאװעג טינ סע

 "ור ןָאטנַא ןוֿפ סעיצַאדנעמָאקער טימ ,קעװַא ,1891 ןיא ,עירָאטַאװ

 יגלע עקרַאטש ןייק קידנבָאה טינ רעבָא .עקירעמַא ןייק ,ןייטשניב

 ןשיסור ַא קרָאיײוינ ןיא ןריזינַאגרָא וצ ןזיװַאב רָאנ רע טָאה ,סנגיוב

 טימ ןטרעצנָאק עשיסַאלק ןבעגעג ןרָאי ייר ַא טָאה סָאװ ,רעטסעקרָא

 רעשיסור ַא טימ טריֿפעגנָא ךיוא טָאה רע .קַאמשעג ןוא ןָאט ןטוג ַא

 ןריזינַאגּרָא וצ ןווּורּפ עקינייא טכַאמעג ןוא טֿפַאשלעזעג רעלַארָאכ

 םיא זיא .ןבעגעגנייא טינ רעבָא םיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאכ עשידַיי

 - ,סעיצקעל-קיזומ ןבעג ןוֿפ ,ןטרעצנָאק ןוֿפ טעברַא עניילק יד ןבילבעג

 זיא רע .ןטנעמורטסניא ערעדנַא ןוא לדיֿפ ,ָאנַאיּפ ןוֿפ םידומל

 וצ סעידָאלעמ ןוֿפ רעֿפַאש רעטשרע רעד עקירעמַא ןיא ןעוועג

 ,שאוהי יװ ,רעטכיד עשידִיי רענַאקירעמַא ןוֿפ רעדיל עשידִיי ךס ַא
 ןוא "ףַאלקש-ןיול :רעד , סיקסוועשטניוו וצ ,טַאלבנעזיױר .ה ,ןיסעיל
 -ןרענָאיּפ ענַײז ןוֿפ ענייא ."ךעלעמיוב ענירג יד רעטנוא; סקילַאיב וצ

 -סקלָאֿפ עשידִיי ןעלמַאז ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןעוועג ךיוא ןענַײז ןטעברַא

 ךרעב ייז ןוֿפ ןבילקעגּפָא ןוא ןבילקעגנעמַאזוצ טָאה רע ;סעידָאלעמ

 ריפ רעדיל-סקלָאֿפ עשידוי , ןעמָאנ ןרעטנוא ןבעגעגסיױרַא ייז ןוא 0

 ןוא טריזינָאמרַאה ,טנעמינַאּפמָאקַא ָאנַאיּפ דנוא עמיטש-לעטימ

 גַאלרַאֿפ .ןיא 1911 ןיא סױרַא זיא ךוב סָאד .".ב- .ּפ ןוֿפ טרישזנַארַא

 ןוֿפ .ןָאקיסקעל , ןַײז ןיא ןעזייר ןמלז .י .נ ,סירעה .ק זלרַאשט ןוֿפ

 יב .2 :גנולמַאז רעד ןגעו טבַײרש *"רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 .ןעגנערבוצנַײרַא ווּורּפ רעטשרע רעד .ךָאד.. תונורסח עסיורג עלַא

 ."זיוה ןשינַאקירעמַא ןשידִיי םעד ןיא דילסקלָאֿפ עשידַיי סָאד
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 ןכָאנ ןָאטַאלּפ ןבעגעג ןעמָאנ ַא

 ןטעוואואוהווקאפעפיטעעאטקעטאטעגוומוווייט| =

 ,"רעדעיל סקלָאֿפ עשידוי , ךוב ןֿפױא קיטירק ןַײז ןיא יקסנעליוו .ל
 | ;טבַײרש

 .-כָאנַא רעדיל יד טָאה רע זַא ,זדנוא טלייצרעד ףָאנורב 'ה..,
 ,זומא עקַאט זיא סָאד .קרָאירינ ןוֿפ טַײז חרזמ רעד ףיֹוא "טרוזעג
 ,טכוזעגכָאנ רע טָאה רעדיל יד טינ ןטכירַאֿפ םיא ןליו רימ רֹעבָא
 טָאה ,טסקעט םעד ,ןיילַא רעדיל יד .רעדיל .יד ןצ סעידָאלעמ יד רָאנ
 -מַאז רעדילסקלָאֿפ יד| רעטנַאמרעד רעד ןוֿפ טקורדעגרעביא רע
 ןבָאה רעדיל 60 יד ןשיווצ... .גנולמַאז ןקערַאמ ןוא גרובזניג ןוֿפ גנול
 ַײב ןענוֿפעג ךיוא טינ ךיז לָאז סָאװ ,עקיצנייא ןייק ןענוֿפעג טינ רימ
 ,הלילח ןטנַאירַאוװ ןייק |גנולמַאז ס'.ב ןיא} טינ ןענַײז סָאד ןוא ,מ'ג
 זװא ,טרָאװ ַײב טרָאו טקורדעגרעביא ,רעדיל עבלעז יד זושּפ רָאנ
 -רעד יד ןָא רָאנ ,סנכייצ-סגנוקרעמנָא עלַא טימ וליֿפַא ןֹוא ,תואב
 .ןעגנוקרעמַאב עדנרעלק

 ןרָאװעג רענעלק טינ ןֿפוא םושב טלָאװ טסנידרַאּפ סֿפַאנורב יה.
 טלמַאזעג זיולב טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןֿפָא ןוא ךעלרע טלָאװ רע ןעוו
 -רַאֿפ ןַײז .רעדילסקלָאֿפ סקערַאמ ןוא סגרובזניג וצ סעידָאלעמ יד
 .עקיזָאד יד טלָאװ רע ןעוו ןעוועג רעסערג ליֿפ ךָאנ טלָאװ טסניד
 רעייז ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ רעִירֿפ רָאנ ,טעברַאַאב טינ סעידָאלעמ
 .קלָאֿפ םעֿפ ןעגנוזעג ןרעוו יז יװ ױזַא ,םערָאֿפ רעקידהליחתכל
 -ָאלעמ יד ןוֿפ ןעגנוטעברַאַאב ענַײז ןצַאשֹּפָא טינ רעדייל ןענָאק רימ
 -טקלָאֿפ סעּפע ןבילבעג ייז ןיא ךָאנ זיא סע בוא טינ ןסייוו רימ .סעיד
 .טרישזנַארַא ןוא טריזינָאמרַאה ייז טָאה רע יוװ םעדכָאנ סעכעלמיט
 .ײקיזמ-סקלָאֿפ רעשידִיי רעד ןוֿפ רענעק םעד רעביא רימ ןזָאל סָאד

 גנוגעוװַאב-קיזומ עשידִיי יד , טַארעֿפער ןַײז ןיא ,רעדניב .וו .א
 ץרעמ 20 םעד ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עיצקעל ַא ,"עקירעמַא ןיא
 טָאה ,םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא רעשיערבעה רעד ןיא 2
 ;טגָאזעג

 רָאי 10 עטשרע יד תעב ,קרָאירינ ןוֿפ דייס טסיא רעד ףיוא,
 ַא ןסַאג יד רעביא טריצַאּפשעמורַא טָאה טרעדנוהרָאי ןקיטנַײה ןופ
 ַא קידנגָארט ,רָאה עגנַאל טימ ,טדילקעג שיטייל ,ַאמ רעכױה
 ןעוועג זיא סָאד .טוה ןכיוה ַא ןוא טרעבלַא ץנירּפ ַא ,עדניב-רָאזדניוו
 ןוא ווָאקַאסרָאק-יקסמיר ןוֿפ רעליש רענעזעוועג ַא ,ווָאנורב ןָאטַאלּפ
 יד ןוֿפ רענייא סלַא ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד רע .ןץייטשניבור ןָאטנַא
 .קרָאירינ ןיא קיחמ רעשידִיי ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןרענָאיּפ עטשרע
 טָאה'מ ןעוו קיזמ-סקלָאֿפ רעשידִיי ןעעוו טרושטקעלעג טָאה רע
 ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא ןוא ,טרעהעג טינ סעיצקעל עכלעזַא ןגעוו ךָאנ
 -טרעצנָאק ענַײז ןיא קיזמ-סקלָאֿפ עשידִיי ןעמענוצנַײרַא עטשרע יד
 גנַאזעג ןויצ-ילעופ יד טריזינַאגרָא רע טָאה 1911 ןיא .ןעמַארגָארּפ
 1911 ןיא ןֹוא ,טַײצ רָאי 2 טריֿפעגנָא טָאה רע עכלעוו ,יטעייסָאס
 -טקלָאֿפ עשידִיַי ןוֿפ גנולמַאז עטשרע יד טריקילבוּפ ךיוא רע טָאה
 זַא ,שיטסירעטקַארַאכ ךיא זיא'ס .גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ טימ רעדיל
 ןיא ."ןויצ תביש, ןעמָאנ סעד טגָארט סעינַאֿפמיס 4 ענייז ןוֿפ ענייא
 -רעטניא ןַא טימ רעקיזמ ַא ןעוועג ללכב זיא אנורב סָאוװ ,טַײצ רעד
 ףױא ןלעטשּפָא ךיז סרעדנוזַאב ןעמ ףרַאד ,סערעטניא ןלַאנַאיצַאנ
 ןיא קיחמ רעֹשידִיי רעד רַאֿפ געוװ ַא ןרעטסַאלֿפסױא ןיא לָאר ןַײז
 .ןוֿפ טנעגיריד סלַא ןרָאװעג ןטָארטרַאֿפ רעטעּפש זיא רע .עקירעמַא
 ."רַאפ ַא ,שטיווָאקֿפעל ירנעה ךרוד יטעייסַאס גנַאזעג ןויצ-ילעוּפ רעד

 ."קיזומ עשידַיי ןוֿפ רעגעל

 ןיול םענוֿפ דיל, .טרידרָאקער .ןענַײז סעיציזָאּפמָאק ס'.ב ןוֿפ
 -המלש ןוא ךעלהשמ , ,ָאנורב קיזומ ,יקסוועשטניוו .מ ןוֿפ "ףַאלקש -

 - וצ, ,ָאנורב קיזומ ,קילַאיב ןוֿפ (ךעלעמיוב .עקנינירג רעטנוא) "ךעל

 ,טיוועל .מ ןוֿפ ?ַאזעילעסרַאמ עשידַיי יד , ;הֿפי ןוֿפ "קלָאֿפ ןַײמ
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 טי יי שרי ששי ר =

 .{טבַײרש ןילייב .ב .י

 ,ןטסעמרַאֿפ-סטעברַא ןוֿפ לטעצ ןגנַאל ַא טַאהעג טָאה ווָאנורב;

 לָאמ ןייא ןענַײז רימ ןעוו .ןכעלקרױורַאֿפ וצ סעטָא ןצרוק ַא רעבָא

 ;טרעכיזרַאֿפ רימ רע טָאה... ,1919 םורַא ,ריצַאפש ַא ףיוא ןעגנַאגעג

 ןעַארעביא ןלעוו סָאװ ,קרעוו רימ ןוֿפ ןעז ךָאנ טעוװ ריא ,ןילייב;

 ןבעל-רענַאידניא ןגעוו ערעּפָא ןַא ףיוא טציא טעברַא ךיא ...עקירעמַא

 רָאנ ךיז לעװ ךיא .טכַאנַײב ןוא גָאטַײב ריא טימ רעביֿפ ךיא ןוא ,ָאד

 ,יַאנַאמָאר, ןֿפורעגנָא טָאה רע סָאװ ,ערעּפָא יד ..."ןעורּפָא לסיב ַא

 -ערעּפָא יד ַײב טָאה יז רעבָא ,טקידנערַאפ רעטעּפש עקַאט רע טָאה

 טריֿפעגֿפױא טינ טציא זיב ךָאנ זיא ןוא ןעמונעגסיוא טינ רעקיטירק

 עקינייא טיול ,ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא טַאהעג ָאי ןענַײז סע ,ןרָאוועג

 -עַּפָא ןיא יןעדרַאג רעיעלּפ; וא "שזדעליוו ןעישטָאר, ןַײז ,תועידי

 | .רעטַאעט ןטער

 ןוא רעשידִיי ,רעשיסור ןיא טנַאה ַא ןעמונעג ךיוא טָאה ןָאטַאלּפ..

 ןַא טימ ןעגנולייצרעד ןביושעג טָאה רע .רוטַארעטיל רעשילגנע

 ןוֿפ ןבילבעג זיא סָאװ ,גנולמַאז עקיצנייא יד .רָאמוה ןוֿפ ךיוהנָא

 יז טָאה ,רעבָא ,רעבַײרש רעז .עשילגנע יד זיא ,טיבעג סעד ףיוא םיא

 ןענוֿפעג טינ

 ןיא ללוּכ זיא קיזמ ןוֿפ טסנוק יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ווָאװרב

 -פלוקס ןוא ײרעלָאמ ,רוטַארעטיל ,רוטקעטיכרַא -- ןטסנוק עלַא ךיז

 סלַא יטטרעוװרָאֿפ, ןיא טעברַאעגטימ טַײצ עסיוועג ַא טָאה רע .רוט

 .בַא רָאטקַאדער סעד רעבָא ןענַײז סקיטירק ענַײז .רעקיטירק-קיזומ

 -טינשכרוד ןרַאֿפ רעווש וצ ןעוועג ןענַײז יז .ןלעֿפעג טינ ןענַאהַאק

 .רענעייל ןשידִיי על

 טכַאמעג רע טָאה ,יָאנַאמָאר, ערעּפַא ןַײז טימ לַאֿפכרוד םעד ךָאנ
 רעבָא יז טָאה רע ."עניטסעלַאּפ; ערעּפָא רעשידִיי ַא ףיוא וורּפ ַא

 טסיא רעד ףיוא טלעֿפרַאֿפ ךיז טָאה סע .טקידנערַאֿפ טינ לָאמנייק

 ןברָאטשעג זיא רע ןעוו ּפָאק-ןבייל ןטימ רוגיֿפ עטנַאזָאּפמיא ןַײז דייס

 ,*1914 ןיא רעמַאזנייא ןַא

 ,3557359 .זז ,1913 ,ענליװ ,"סקנּפ , ןיא} רעדילסקלָאֿפ עשידִיי -- יקסנעליװ .ל

 "יזומ ןוא קיזומ רעשידיא ןוֿפ רענָאיּפ רעד ,ףָאנורב ןָאטַאלּפ -- םינָאלס לאוי

 ,1924 ילוי 19 .י .ג ,/ גָאט רעד , ,דייס"טסיא רעד ןוֿפ גנוהיצרע רעשילַאק

 ףיוא רענָאיּפ קיזומ רעשיסור-ש"ידיא ַא --- וָאנורב ןָאטַאלּפ -- ןילייב .ב .י

 ,1958 לירּפַא 23 ,,י .ג ,'ֿפ'מ , ,דיאס-טסיא רעקרָאי-וינ רעד

 ףסוי ,ָאקסעדנַארב |

 | קינלָאמס }

 ייַארקוא ,ועיַאלָאקינ ןיא 1883 ןריובעג

 ןביוהעגנָא רָאי 10 ןוֿפ רעטיע ןיא ןיוש .ענ

 ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,יירעקורד ַא ןיא ןטעברַא

 -ױזַא ןוא ,ןשיֿפַא-רעטַאעט טקורדעג ךיוא

 -רעטַאעט טימ טקַאטנָאק ןיא רע טמוק ךָאנ

 קרַאטש רָאג ךיז טדנַײרֿפַאב רע .טַײל
 -גרעב רעזייל ןוֿפ רערימויטסָאק ןטימ

 ,1897 ןיא ,קעװַא טרָאֿפ ןוא עּפורט סנייטש

 "ורט רעד טימ ,ןרעטלע ענַײז ןוֿפ ןסיוו ןָא

 רַאֿפ רעליּפש ןוא רָאטיזיװקער סלַא עּפ
 ,לבור 12 רַאֿפ --- םישדח 3 ךָאנ ןוא ,שדוח ַא לבור 8 ןוֿפ טלַאהעג ַא

 .ןשיֿפַא ןבעלק ןיוש ךיוא רע ףרַאד רַאֿפרעד רעבָא

 עּפורט סטַארושימ ןיא זַא ,ךיז רע טסיוורעד רעטעּפש רָאי ַא

 ףיוא ןַײרַא טרָאד טערט רע ןוא ,רָאיטקַא ןעגנוי ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד

 :עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא טבַײרש רע יװ ןוא ,"סעקרַאמ,
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 ןופ ןַָאסיסס על

 ַא טֿפױקעג דלַאב ךיז ךיא בָאה ןטסנידרַאֿפ עטשרע ענַײמ ןוֿפ
 ַא .ךַײלג ןטַײל טימ טַײל ַא ןרָאוװעג ןיב ןוא ךיש רָאּפ ַא ןוא ַאטלַאפ

 ןײזעטָאר ןעלהעשי} רעסישזער ןוא טסיטרַא טפיוה רעזדנוא :לַאֿפוצ
 טמָארּפסקע י"ג ךיא .ײאֿבכוּכ רבא טײג טכַאנַײב .קנַארק טרעװ

 ןטייווצ ןֿפױא .גלָאֿפרעד טימ ,טגָאזימ .טרָא ןַײז ףיוא ײסוּפַאּפ, ןליפש

 ןענײשטָאר רעטַײװ טײברַאֿפ ךיא ,"םילשורי ןברוחג טײג גָאט
 טַארועימ רָאטקעריד רעד .ךַײרגלָאפרעד ךיוא ,ײליַאמזיא ליּפש
 ךיז ַײב טכַארט ךיא ןקילג עלַא וצ רימ טגָאז רע .ךיז וצ ךימ טמענ
 ןייא ןיא ןטלַאה ךיז לעװ ךיא זַא ,ךיא ןיב טסיטרַא ןַא רַאֿפ סָאװ;
 .ןָאזעיֿפ ןסהרֿבַא} רָאטקעריד םוצ ןָא םוק ךיא ,רוציקב ."עפורט
 ערעדנַא ןַא וצ רעבירַא יג ןוא טַײצ עצרוק ַא ךיא טעברַא טרָאד
 טימ "שטנעמ רענעגייא ןַא ךָאד זיא ןָאזשיֿפ םהרֿבַא ...רָאנ ,עּפורט
 ןטימעגסיוא טָאה .ב| ריטרעזעד ַא ךָאד ןיב ךיא ןוא ,ייצילָאּפ רעד

 -נָארב , ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא טָאה ןָאזשיֿפ ןוא טסניד-רעטילימ
 ןטיברַאֿפ םיא בָאה ךיא סָאװ ,הׂשעמ יד םיא טסירדרַאֿפ | ײַאקסעד

 ןוא ,לובלב ַא סעפע רימ ףיוא רע טכַאמ ,רָאטקעריד ןטייווצ ַא ףיוא

 ָאּפו ךימ ןעמ טגנערב ,ןיױװע חמ ,ריטרעזעד ַא קידנעייז ,ךיא
 זחי ןיא ןַײא ךימ טצעז ןעמ ןוא קירוצ {ךַאװ ַא רעטנוא} ײוּפַאטע
 טכירעג, :רעצרוק ַא ןעוועג זיא ךערּפשעג רעזדנוא .(עמרוט) ײאידג

 ןטיױוצ םעד טליױועג בָאה ךיא .ײרעטַאעט ןליפש רעדָא הסיֿפּת ןוא

 ,טלעטשעגרָאֿפ טינ ךיז ךיא בָאה ןבעל ןייק ,ןליפש ןָא לַײװ ,געוו
 ןָאזשיֿפ םהרֿבַא ַײב טליּפשעגּפָא עקשטילָאװַאּפ ךיא בָאה ױזַא ןוא

 - | .ײרָאי 8
 רעסישזער ןוא רָאיטקַא סלַא רעבירַא קירוצ ךָאנרעד טייג .ב

 ןטימ ךיז טנגעגַאב רע ּוװ ,ןילבול ןיא ןייטשנרעב ןוֿפ עּפורט רעד ןיא
 עּפורט רעד ןיא םיא טעברַאֿפ רעכלעוו ,ןַאמסייו לשרעה רָאיטקַא
 ."רעוויה'ד ןעדרַאשז , רעװעשרַאװ ןיא ַאקסנימַאק לחרי-רּתסא טימ

 רָאג ַא טימ ,טרָאד טָאה .ב זַא ,רעביא טיג ןײטשנייֿפ רָאיטקַא רעד

 ,ןלָאר-רעבָאהביל טליּפשעג ,גלָאֿפרעד ןסיורג

 "תרֿפא עלערימ , ןיא "עלעסָאי, לָאר יד רע טליּפש 1907 ןיא
 .עשרַאװ ןיא ַאקסנימָאק .ר .א טימ

 לחרירּתסא טימ ,"עּפורט עטקינײארַאֿפ, יד ןעוו ,1908 ןיא

 עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,טרָאֿפ ,ץיּפש רעד ןיא ַאקסנימַאק
 ,גרוברעטעּפ ןיא רעטַאעט שידִיי ןליּפש ןפָא ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ
 "עינָאד; ןלָאר יד טרָאד טליּפש רע .עּפורט רעד ןיא דילגטימ ַא .ב זיא
 ?ַאילָאט , ,"הטיחש יד , ןיא "לסָאי לאומש , ,"תרֿפא עלערימ , ןיא
 ,"המותי יד עיסַאכ , ןיא "רימידַאלװ, ,"רעטנַאקַאבמוא רעד , ןיא
 ."טֿפַארק עתמא יד, ןיא "קרַאמ , ןוא "רעטומ יד , ןיא "עשימ,

 -רעטַאעט רעטמירַאב רעד זַא ,ןָא .ב טיג עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא
 ןַא זיא ָאקסעדנַארב , ףבירשעג םיא ןגעוו טָאה לעגוק רעקיטירק
 .ןַאזָאּפַאיד ןכעלטֿפַאשנדיײל ןוא ןלענָאיצָאמע ןסיורג ַא טימ טסיטרַא

 ײ.עזעימָאק ךיוא רָאנ ,ןלָאר עשיגַארט רָאנ טשינ ךיז ןיא טמענרַאֿפ רע

 יד טָאה ,גלָאֿפרעד |ןכעלניױועגרעסיא םעד} ףױא קידנקוק טשינ

 ןקיטכענ ןרָאֿפ גנולעטשרָאֿפ רעדעי ךָאנ טֿפרַאדעג עּפורט עצנַאג
 טעינ רימ ןבָאה ,אֿפוג טָאטש ןיא טכערניווו ןייק לַײװו ,לַאזקָאוו ןֿפױא
 ."טָאהעג

 -סנימַאק לחר-רּתסא טימ ןדנוברַאֿפ .ב טבַיײלב 1913 זיב 1908 ןוֿפ
 טימ טרעדנַאװעגמורַא רע טָאה 1917 זיב 1913 ןוֿפ .עּפורט סַאק
 .ענִיַארקוא ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא רעטַאעט שידִיי

 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי רענַאשזדיב-ָאריב ןופ רָאיטקַא רעד
 ךָארבסיוא ןכָאנ ,1914 ןיא זַא ,תונורכז ענַײז ןיא רעביא טיג ,ןַאמדירֿפ
 (םירק) קסעשטינעג ןיא טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ
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 רע ט ַאע סט ןשיריי

 "רַאֿפ יז טָאה ,.ב ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא עּפורט עשידִיי ַא טליּפשעג

 תעב .ַאקסנימַאק לחרירּתסא ןעגנולעטשרָאֿפ 6 ףיוא ךיז וצ ןטעב

 -עברַא ןַא גוטשנעמערק ןיא .ב טֿפַאש עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד

 ַאזַא .רָאי 3 ,ןסיירעביא עניילק טימ ,טריטסיזקע עכלעוו ,ָאידוטס-רעט

 ןיא ךיוא ,וקַאב ןיא ךיוא רע טֿפַאש רעטַאעט-רעבָאהביל-רעטעברַא

 ַא ףיונוצ רע טלעטש 1922 ןיא .1920-1922 ןרָאי יד ןיא סילֿפיט
 -ַארגָאיבָאטיױא ןַײז ןיא טנכײצרַאֿפ .ב יו ןוא ,עװקסָאמ רַאֿפ עּפורט

 -ישזער רעטמירַאב רעד טכוזַאב לָאמ עקינייא טרָאד ייז טָאה ,עיֿפ

 ןגעו ןֿפורעגּפָא םערַאװ רעייז ךיז טָאה רע ןוא דלָאכרעײמ רעס

 סיוא ךיז רע טקירד ךעלנעזרעּפ רימ ןגעוו , ןוא ,טעֿברַא רעזדנוא

 ײַאטסָאקַא לאירוא רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןטכענ קידנעעזרעד' :ױזַא

 -ַארעּפמעט רעייז זיא רע זַא ,ןיא ןיֿפעג ,ָאקסעדנַארב טסיטרַא םעד

 טליּפש 1923724 ןרָאי יד ןיא .ײקיטרַאנגייא רעייז זיא ןוא לוֿפטנעמ

 ןָא ךיוא רע טריֿפ קיטַײצנכַײלג ּווװ ,קסנימ ןיא טַײצ ערעגנעל ַא .ב

 ןיא ןַײרַא רע טערט ךָאנרעד .רעסָארג ןעמָאנ ןֿפױא בולק ַא טימ

  -ָאס רעשינַיַארקוא רעד ןוֿפ רעטַאעט ןכעלגעװַאב ןשהכולמ ןשידִיי

 ,קילבוּפער רעשיטעוו
 ןקיזוג וצ ןעמוקעגנָא 1924 ןיא .ב זיא ןַאמסָארג ַאשירג טיול

 ןעמענ סנעדייב ףיוא עּפורט רעד טימ ןרָאפעגמורַא 1927 זיב ןוא

 -נינעל ןיא ןָאזעס ַא ןוא ַאװקסָאמ ןיא ןָאזעס ַא טליּפשעג רעטנורעד)

 ,וָארַאטקעּפס טימ ןעמַאזוצ עּפורט ַא טעדנירגעג רעטעּפש ,(דָארג

 -ַאה רעטיור רעד , רעטַאעט-הכולמ ןיא טקילײטַאב ךיז 1931 ןיא

 .ןַאמדירֿפ ןוֿפ א"א "רעמ

 .טנַאקַאבמוא לרוג רעקידרעטַײוװ
 .ןַאמסָארג עשירג ןוא ןײטשנײֿפ ,ץייר דוד ןוֿפ .ע .מ ןוא .ע .ש

 ,312*310 .זז ,1940 ,עװקסָאמ ,' רעטַאעט רעשידיי,, -- רעדנעלסיוא .נ

 שרעה ,ןַאטסיײװ
 {1943 רעטניװ ףוס .טשעג --- 1887 .בעג}

 ,וָאקרעצָאלעיב ןיא 1887 ןריובעג

 -- רעטָאֿפ .ןרעטלע עמערָא ַײב ,ענַיַארקוא

 רַאֿפ ליפעג ַא טַאהעג .לימ ַא ןיא טעברַאעג
 ַײב ןעגנוזעג לגנַיי קירָאי 9 סלַא .הניגנ

 ןיא .רעדיינש ַא ןרָאװעג רעטעּפש .ןזח ַא
 -עגנוי טימ ןרָאֿפעגמורַא רָאי 17 ןוֿפ רעטלע

 ךיז ןוא, ךעלטעטש עניילק רעביא טַײל
 ."רעטַאעט ןיא טליּפשעג

 ךָאנ .וו טָאה ,רעדנעלסיוא םוחנ טיול

 ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עקינייא ןעז וצ ןזיװַאב

 רעטלע ןיא טרָאד טָאה ןוא ווָאקרעצָאלעיב ןיא עּפורט סנדַאֿפדלָאג

 טָאברַאֿפ רעד סױרַא זיא ףיורעד רעבָא ,רָאכ ןיא ןעגנוזעג רָאי 11 ןוֿפ

 .רעטַאעט שידִיי ףיוא

 ױזַא יו תונורכז עריא ןיא טלייצרעד לעּפַאר עניז עסירעטקַא יד

 :רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןעמוקעגוצ זיא .וו

 טָאה סָאװ ,רעדיינש ַא ,ןַאמרעגנוי ַא ווָאקרעצָאלעב ןיא ןעוועגי
 -עגנוי ךס ַא ווָאקרעצַאלעב ןיא ןעוועג .ןַאמסַײװ בייל-שרעה ןסייהעג
 ןוֿפ שרעדנַא ןעוועג זיא בייל-שרעה רעבָא ,רעדיינוע ךס ַא וא טַײל

 ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןעמוקעג ןענַײז ערעדנַא בױא לַײװ ,ייז
 עשימרוטש ערעייז טימ גנורעטסַײגַאב ןוא האנה רעייז ןזיוועגסיֹורַא
 ןטערטּפָא טלָאװעג טשינרָאג בייל-שרעה רעדיינש רעד טָאה ,ןזָאלּפַא
 ןענַײז רימ זיב זדנוא ףיוא טרַאוועג טָאה רע ;רעטַאעט ןשידִי ןוֿפ
 טכוזעג ךיז טָאה רע .רעטַאעט ןוֿפ סױרַא גתלעטשרָאֿפ רעד ךָאנ
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 ןטוטשייאטשססיאי ןיטייקושופ יי יא סיי 5 = יעטאטלארשי .י -.א טסאמתוטנפרא

 -עג רע טָאה ךעלדנע ןוא ,זדנוא רַאֿפ ןכַאמ וצ ךעלצונ סעּפע טימ

 -עג טלָאװ רע ןוא םיטש ענייש ַא טָאה רע זַא ,ןָאט וצ גָאז ַא טגָאװ

 ןבָאה סע .ןרעהסיוא םיא לָאז ןסוקפיצ ֿבקעי) עטַאט רעד זַא ,טלָאװ

 -עגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקינדונ ןייק טלעֿפעג טשינ טלָאמעד ןיוש

 ןבָאה רימ ןוא ,סעכלעזַא ןוא סנױזַא ןיַיז טנָאקעג ןטלָאוװ ייז זַא ,טדער

 רעד טָאה .ןגעווטסעדנוֿפ ,עכלעזַא ןוֿפ סַאּפש ךס ַא טַאהעג טֿפָא ץנַאג

 -ַאב ןוא היטרַאווק רעזדנוא ףיא םייהַא ןעמוק ןסייהעג םיא עטַאט

 ןעגנוזעגרעביא טָאה רע ;ןזיוַאב טָאה רע ןוא ןעק רע סָאװ ץזייו

 ,ןייפ ױזַא ןעגנוזעג יז טָאה רע ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעדיל עלַא

 רימ זַא ,ליֿפעג ןוא ץרַאה ליֿפױזַא טימ ןוא םיטש רענייש ַאזַא טימ

 -עגרָאֿפ דלַאב םיא טָאה עטַאט רעד ןוא טרידָאלּפָא סיא ןבָאה עלַא

 .זדנוא טימ ןוא זדנוא ןוֿפ רענייא טבַײלב רע זַא ,טגָאזעג ןוא טלעטש

 ןיוש טָאה בייל-שרעה זַא ,טסּוװװרעד ךָאנרעד טשרע ךיז ןכָאה רימ

 ןביױלרעד סיא לָאז יז ןטעבעגּפָא ריא ַײב ךיז טָאה רע ןוא בַײװַא

 סָאװ ,טירטֿפױא ןטשרע ןַײז ךָאנ רעבָא ,ןטערטֿפױא לָאמ ןייא שטָאכ

 רע זיא ,גלָאֿפרעד ןסױרג רָאג ַא טימ טריֿפעגכרוד טָאה טָאה רע

 ןגעוו טכַארטעג טשינרָאג ןיוש טָאה רע זַא ,טרעטסַײגַאב ױזַא ןעוועג

 ערעזדנוא ףיוא ןרָאֿפעגטימ זדנוא טימ זיא רע ןוא זדנוא ץזָאלרַאֿפ

 | .ןעגנורעדנַאו עקידרעטייוו

 ןַײז ַײב ןטעבעגסיוא םיק ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמסַײװ בייל-שרעה ..

 רע ןוא עניב רעד ףױא ןטערטֿפױא לָאמ ןייא שינעביולרעד ַא בַײװ

 טעטש רעביא זדנוא טימ ןרָאֿפעג ןוא זדנוא טימ ןבילבעג ןיוש זיא

 טָאה יז .בַײװ ןַײז ןֿפ וירב ןעמוקַאב רדסּכ טָאה ,ךעלטעטש ןוא

 ַא ןרעוװ ןוא ןעמוקמיײהַא קירוצ לָאז רע זַא ,טרעדָאֿפעגֿפױא םיא

 ,רעטַאעט סָאד טַאהעג ביל קרַאטש וצ רעבָא טָאה ןַאמסַײװ .שטנעמ

 םוצ ןייגקירוצ ןוא ץזָאלרעביא טכַײל ױזַא ןענָאק סע לָאז רע זַא

 ןעמוק לָאז יז זַא ,בַײװ ןַײז וצ ןבירשעג טשרעוצ רע טָאה ,יירעדיינש

 רע זיב ,רעהַא ןוא ןיהַא וירב ןעגנַאגעג ןענַײז גנַאל ױזַא ןוא ,םיא וצ

 ױזַא טרעיױדעג טָאה סע ןוא ,בַײרש טרעהעגֿפױא ןצנַאגניא טָאה

 ."טג ַא טקישעגוצ ַאקדָארגינעווז ןופ ריא רע טָאה ךעלדנע זיב ,גנַאל

 ַאניז טלייצרעד געװ:-רעדנַאװ רעייז ןיא ןדָאזיּפע ערעדנַא ןשיווצ

 -"ולכ רעד ףיוא "תימלוש , לטעטש ןיילק ַא ןיא קידנליּפש יו ,לעּפַאר

 ,גנולעטשרָאֿפ-עטעירַאװ עשיסור ַא ןבעג וצ שינעביולרעד רעטשרמ

 עכלעוו ,יז ןוא ,וװַאטסירּפ ַא ןזיװַאב ץַאלּפ-ליּפש ןיא גנילצולּפ ךיז טָאה

 עזולב ַא ןגָארטעג םויטסָאק-"תימלוש , ריא רעטניה קידנעטש טָאה
 טלדנַאװרַאֿפ לענש ףיוא טזומעג טָאה ,עטרעױּפ עשיסורָאלַאמ ַא יו

 ושטָאכַאז , לדיל סָאד שיסור ףיוא ןעגניז ןוא עטרעױּפ רעד ןיא ןרעוו

 טָאה ,"םולשבא ,, סלַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,.וו ןוא ."וילבוילָאּפ
 סלַא ךָאנרעד ןעמוקסורַא ןוא םויטסָאק ןַײז ןֿפרַאװּוצּפָארַא ןזיװַאב
 .ןרמוש-רעיוט ַא}| קינרָאװד ַא סלַא לדיל שיסור ַא ןעגניז ןוא ּפַאצַאק

 -עג טֿפָא ץנַאג טָאה רעכלעוו ,עדַאּפעלַאּפ ןויצנב רָאיטקַא רעד
 ןדָאזיּפע ךס ַא טָאה ,דָאירעּפ ןקיזָאד ןיא .וו טימ ןעמַאזוצ טליּפש
 :"תונורכז , ךוב ןַײז ןיא םיא ןגעוו

 |רענייא ךָאנ ןוא יקצעווָאּפיל } ייווצ ןוֿפ עּפורט יד רָאנ יו רעבָאג
 .עפורט עצנַאג ַא (ןזיווַאב) טעווַאיעג לטעטש ןיא ךיז טָאה ,קעוװוַא זיא
 ,ױרֿפ ןַײז טימ דלָאג ,ױרֿפ ןַײז טימ טַארושימ ןעוועג זיא עּפורט יד
 -טגנַאזעג םעד טליּפשעג טלָאמעד טָאה רע) ןַאמסייוו בייל-שרעה
 -רעלעק רעסעדָא ןַא ,ךרָאּפ ריאמ ןעוועג ךיוא זיא סע .(רעבָאהביל
 ױזַא ץיז ךיא ,גָאטַײב תבש ַא ,לָאמ ןייא... .יקסוועלוגָאמ ןוא רעגניז
 |רָאטקעריד-רָאיטקַא ןַא ,רעגניז ַא| ןלַאטנעמולב ַײב שימייה ןנַאג
 ןיוסש ךיא בָאה יז ןוֿפ םענייא .ןרָאיטקַא עשידִיי יױוצ ןַײרַא ןעמוק
 -נַא רעד .ַאמסַײװ ןעוועג זיא סָאד ,עפורט סטַארושימ ןוֿפ טנעקעג
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 ןגָארטעג טָאה ןַאמסַײװ .ןייטשניורב רָאיטקַא ןַא ןעוועג זיא רערעז
 ךיז טָאה סע.. ןלָאר-רעבָאהביל טליּפשעג טָאה רע לַײװ ,סעצנָאװ
 ןַאמסייוו זַא ,ןענַאטשרַאֿפ בָאה ךיא ןכלעוו ןוֿפ סעומש ַא בױהעגנָא

 -קעריד םַײב ןטעברַא ייז .תורצ עסיורג ףיוא ןענַײז ןייטשניורב ןוא
 ןליֿפַא ןטכַארט ייז ןוא עפורט עניילק וצ ַא ןענַײז ייז... סוקפיצ רָאט
 ךָאנרעד ןוא ןבַײלברַאֿפ ָאד געט עכעלטע זיולב ,ןליּפש וצ ָאד טשינ
 -טּפיוה יד זַא ,טסּוװװרעד ךיז ןעמ טָאה ָאד ןוא ...רָאנ ...ןרָאֿפ רעטַײװ

 וצ רעטַײװ תואצוה ףיא טלעג ןייק טשינ ןבָאה יז סָאװ ,זיא הרצ
 טגירק רע .עּפורט רעד ןיא ןעמונעגנַײרַא טרעוו זודַאּפעלַאּפ | .ןרָאֿפ

 זיא גנוטיילגַאב-קיזומ ןייק רעבָא | ײתימלוש ןיא "בדניבא , לָאר יד |
 -לוש ןעוו זַא ,ןעמוקעגסיוא ָאד סע זיא קיזומ רעד ןָא ...ןוא ,ָאטשינ
 ריא טרעֿפטנע ,ײסנ ןַײד עשז זַײװַאב  :עניב רעד ףױא טגניז תימ

 ,ָאא, ָאכע סלַא ןָאט ןטיירב ןַײז טימ ןסילוק יד רעטניה ןוֿפ ןַאמסַײװ

 ,ָאי , :רעדיוו ,ָאכע סלַא ןַאמסַײוװ ןוא ,ײָאד רעטַײװ יז טגניז .יִאי ,ָאי
 ,יֵאי ,ָאי ,ָאי; :רעדיוװ רע ןוא ,ײטשרָאד רַאפ ךימ זָאל, יז .יִאי ,ָאי
 ןָאטעגנָא ,ןַאמסַײװ בייל-שרעה |:טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןוא| .וא.א

 סָאװ ,לטנַאמ ןטױר ַא ןוא ּפָאק ןֿפױא קעדָאּפס םענעריּפַאּפ ַא טימ
 ן"עניבג רעד ףיא| סורַא ךיז טיירד ,טּפעלשעגכָאנ םיא ךיז טָאה

 ...גנונעדרָא ןיא זיא יז יצ םיטש ןַײז סיוא רדסּכ טוװרּפ ןוא

 "אקווָאדישז , סבירקס עּפורט-סוקּפיצ יד טליּפש ןַאשטירב ןיא }
 | |"רזעילא , לָארטּפױה יד טליּפש .וװ ןוא

 יד רע טֿפערט קינלעשטעשט ןיא יו טרעדליש עדַאּפעלַאּפ

 רענייק רעבָא ,ױרֿפ ןַײז טימ טליּפש .וו ּוװ ,שטיוָאניבַאר ןוֿפ עּפורט
 ,עּפורט יד ןזָאלרַאֿפ ױרֿפ ןַײז טימ .וו ןוא "עסַאק , רעד וצ טינ טמוק

 -ַאּפמָאק .א רָאטקעריד רעד טָאה ,רעביא טיג רעגיצּפייל .מ יו

 ,ןטײקיעֿפ עסיורג ענַײז קידנעעז ןוא ןַאמוא ןיא .וו טנגעגַאב ץעענ
 ןלענָאיסעֿפָארּפ סלַא וועיק ןיא עּפורט ןַײז ןיא ןַײרַא םיא רע טמענ

 "טעטש ןוא טעטש רעביא םורַא .וו טרעדנַאװ טלָאמעד טניז .רָאיטקַא
 ,גלָאֿפרעד סיורג טָאה רע ּוװ ךעל

 עּפורט רעד ןיא טליּפשעג ַאנילָאמרעי ױרֿפ ןַײז טימ ךיוא טָאה .וו
 .עזיורק .ש ןוֿפ

 לחרירּתסא ןירעליּפשיוש רעד טימ ךיז רע טנגעגַאב 1903 ןיא
 ןקידרעטַײװ ןַײז ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טָאה עכלעוו ,ַאקסנימַאק
 | .לרוג-רעטַאעט

 דָאירעּפ -עניב ןטשרפ םעד ױזַא טרעדליש רעדנעלסיוא םוחנ

 וו ןוֿפ

 -רַאֿפ ןכָאנ} ןענַיז עּפורט רעשינדַאֿפדלַאג רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא יד,
 טיירפשעצ ןוא טיזעצ ןרָאװעג |רעטַאעט שידִיי ןליּפש וצ טָאב
 עדַאיל ַא ןיא ןֿפערט טנָאקעג ייז טָאה ןעמ .דנַאל ןרָאג םעד רעבריא
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא טלגָאװעג טָאה סָאװ ,עפורט-רעדנַאו
 םענעזעוועג ַא ןענעקרעד טגעלֿפ ןעמ זַא ,ֿפערט טגעלֿפ לָאמוצ ןוא
 טָאה סָאוו ,רעכַאמכַאלײרֿפ םעד ,ץל םעד ןיא רָאיטקַא ןשינדַאֿפדלָאג
 ,םענייא ַאזַא טימ .קנעש-רעלעק ַא ץעגרע ןיא סלוע סעד טלַײװרַאֿפ
 ,עּפורט רעשינדַאֿפדלָאג רעד ןוֿפ רָאיטקַא סענעזעוועג ַא ,ץל-רעלעק ַא
 .לרוג ןַײז ןדנוברַאֿפ טנגוי רעִירֿפ ןַײז ןיא רָאג ךָאנ ןַאמסייװ טָאה

 יד ןיא רעִירֿפ ןטָארטעגֿפױא ,טרעדנַאװעג םענייאניא טָאה ןעמ
 ןעמוקעגנָא ךעלדנע ןוא ווָאקרעצָאלעיב םורַא טעטש ערענעלק
 | .סעדָא ןיא

 רוגיֿפ ענעעזעגנָא ןַא ןױש ןַאמסַײהו זיא טלַא רָאי ןצכעז םיױק
 ףױא רע טערט סלייטנטסרעמ .רעגניז-רעלעק רעסעדָא יד ןשיווצ
 ַא ןיא ?ײטנָא ןעמענ סיוא םיא טמוק סנליױװװצ רעבָא ,גנַאזעג טימ
 "עבױט ַײרד יד טליּפש ןעמ ,טֿפערט סע .ײליּפשג רערעסערג
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 ןופ ןָאטיססעל

 לָאמ שרעדנַא ןַא -- "רעגניזרעדָארב יד ןוֿפ רַאוטרעּפער םענֿפ
 .ילגנִיי ןשיליוּפ , סיקצעיניל ןוֿפ רעקיטש עטריזיגַאלַאיד ןעמ טליּפש
 לָאמַא רעבָא ,ײליּפש עכעליײרֿפ ַא; טליּפש ןעמ זַא ,סע טסייה טלָאמעד
 -עג יד לשמל יװ טָא .ײליּפשש עכעלײרֿפ-טינא ַא ךױא ןעמ טליּפש
 ןגעוו ,ןרעּפלַאה עסָאי-ֿבקעי ריבג רעוועשטידרעב םעד ןגעוו עטכיש
 עשילרעטסיוא יד ןגעוו ,טריסַאּפ םיא טימ ןבָאה סָאװ ,ןקילגמוא יד

 רעד ןיא ַײס ליײטנָא טמענ ןַאמסַײוו .רעדניק ענַײז טימ ןעגנוריסַאּפ

 ץל-רעלעק ַא .ליּפש "רעכעלײרֿפ-טינג רעד ןיא ַײס "רעכעליירפ;
 רעקינייװ ךָאנ ןוא ,ַאולּפמַא ןַא סעּפע ןגעוו סָאוװ קינייװ ךיז טגרָאז

 .סנַאמסַײװ יװ רעטלע ַאזַא ןיא ןכַאז עכלעזַא טעוװ ךיז ןעמ טגרָאז
 -- ַאולּפמַא ןטמיטשַאב ַא סעּפע ןגעוו קנַאדעג םוש ןָא -- ױזַא טָא ןוא
 רע .עניב ײרעתמא רעד ףיוא סױרַא לָאמ ןטשרע םוצ ןַאמסִיוו טערט

 דילגטימ ַא טלָאמעד ןיוש רע זיא ןזיא ןוא ,רָאי 17 טלַא טלָאמעד זיא
 רע80 ףוס זיא'ס ,ןַאמוא ןיא טליפש סָאװ ,עפורט סטַארושימ ןוֿפ
 טבייה טָאברַאֿפ-רעטַאעט םעד ןוֿפ טֿפַארק עקידנעטכינרַאֿפ יד .ןרָאי
 טקניז טֿפַאשנרָאיטקַא עשידִיי יד .רעמ ןוא רעמ ץלַא ןליֿפ ןזָאל ךיז ןָא
 -נידַאב ערַאטנעמעלע יד ןלעֿפ סע .גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא טכַאמנוא ןיא
 רעצנַאג ַא טרעױד ױזַא ןוא ,טעברַא רעשירעלטסניק רַאֿפ ןעגוג
 ןוֿפ קילדנעצרַאי רעטייוצ רעד ןָא ןיוש ךיז טבייה סע .קילדנעצרָאי
 טָאה רע סָאװ ,עקיצנייא סָאד .טייקיטעט רעשירָאיטקַא סנַאמסַײװ
 םעד זיא סָאד -- ןרעטײרברַאֿפ וצ קרַאטש ןזיווַאב טַײצ רעד רַאֿפ
 טייצ רעד רַאֿפ ןיוש טָאה רע .ןשינעלגָאװ ענַײז ןוֿפ חטש ןשיֿפַארגָאעג

 ןשיֿפַארגַאעג םעד זיא -- סָאד ןרעטיירברַאפ וצ קרַאטש ןזיווַאב
 וצ ןזיווַאב טַײצ רעד רַאֿפ ןיווע טָאה רע ,ןשינעלגָאװ ענַײז ןוֿפ חטש

 ןיוש טָאה רע .עינעמור ןיא יא ;לָאּפַאניטנַאטסנָאק ןיא יא ןיז
 ןיא טליּפשעגּפָא ןיוש טָאה רע .דירי םעד ףיוא ינשזינ ןיא טליּפשעג
 ןיא ןלױפ ןוא עניַארקוא ןוֿפ טעטש ערענעלק ןוא ערעסערג עלַא
 ַא ךיז ןֿפַאש וצ ןזיוַאב ןַאמסַײװװ טָאה ןרָאי יד ָא-טָא ןוֿפ גנַאג
 ןַײז ןױש טָאה רע .רָאיטקַא ןטבַאגַאב-קרַאטש ַא ןוֿפ עיצַאטופער
 דָארג רעבָא -- .רעקימָאק ַא זיא רע -- ַאולּפמַא ןטמיטשַאב-טסעֿפ
 ןטייקירעוװע יד ןדנוברַאפ ןטסנײממַא ןענַײז ַאולּפמַא םעד טָא טימ

 ןַאמסַיוו .טירט ןוא טירש ףױא ךיז טנגעגַאב ןַאמסַיײװ עכלעוו טימ
 עקיטלָאמעד יד ןשיווצ טלַאטשעג שילרעטסיוא ץנַאג ַא ןעוועג זיא

 ןצנַאג ןַײז טיול יַײס ,טייקכעלרעסיוא ןַײז טיול ַײס .רעקימָאק עשידִיי

 -ָאיצידַארט יד ןכָארּפשטנַא קיניײװ רעייז ןַאמסַײװ טָאה ,ןליּפשע טרא
 רעשידִיי רעד ףױא .רעקימָאק ןשידִיי ַא ןגעוו ןעגנולעטשרָאֿפ עלענ

 זיא ,ץנעט ןוא סעקּפָאה ןוֿפ טגיוועג ךיז קידנעטש טָאה סָאװ ,עניב
 ןוא שעקּפַאה יד טָא ןיא קלח ןטסערג סעד זַא ,ןעמונעגנָא ןעוועג
 ןעוועג זיא ,רעקימָאק רעד ,רע .רעקימָאק רעד ןבָאה ףרַאד ץנעט
 םיא ןיא ןעִיצנַײרַא ,ץנַאט סעד ןרישזנַארַא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןֿפורַאב
 -טעּפמיא וצ קשח טימ יז ןקעטשנָא ,רעמענלייטנָא עקירעביא יד
 טֿפרַאדעג רעקימָאק רעד טָאה קעווצ סעד בילוצ .ןעגנוגעווַאב עלוֿפ
 -ַאב ןענָאק לָאז סָאװ ,רעּפרעק ןטריסערדעגסיוא טוג ַא ןגָאמרַאֿפ
 -עווַאב ךס ַא ןגָאמרַאֿפ טֿפרַאדעג טָאה רע ,ןצנוק ענעדײשרַאֿפ ןזַײװ
 סָאד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג עקַאט זיא סָאד ןוא ,טסול-סגנוג
 ןטַײצ ענעי ןיא רעקימָאק עשידִיי בור

 -סױרַא לָאז רע זַא ,ןגָאז טנָאקעג טינ ןעמ טָאה ןענַאמסַײװו ןגעוו

 -רעק ןטריסערדעגסיוא סרעדנוזַאב ןייק .טסולסגנוגעווַאב ַאזַא ןזַײװ

 -ןלצנעט קידנעטש ַא ןיא עניב רעד רעביא ןקור ךיז לָאז סָאװ ,רעּפ

 ךיוא ןַאמסַײװ טָאה -- רעקימָאק ערעדנַא ַײב יו טָא -- גנַאג ןקיד

 ףױא :ענדָאמ ױזַא ןעוועג עקַאט סע זיא רַאֿפרעד .טגָאמרַאֿפ טינ

 ןרָאװעג טניוװעג זיא רעקימָאק רעד ּוװ ,עניב רעקיטלָאמעד רעד
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 רע ט ַאע ט ןטשירדיי
 אטאקע טיר א עטיק יי ריי יי יו יי עטיק

 ,ןעגנוגעווַאב עשירטנעצסקע ענַיײז טימ ץלַא רַאֿפ רעמ ןעמענוצסיוא
 טינ ללּכב טָאה סָאװ ,ַאזַא טָא ןוא ,ןַאמסַײװ יו רָאיטקַא ַאזַא טמוק
 ליוו רָאיטקַא ַאזַא טָא ןוא ,גנוגעווַאב עקירעביא ןַא ןכַאמ וצ קשח ןייק

 ןיא רעקימָאק ַא ןַײז וצ טרעשַאב זיא םיא זַא ,ףיורעד ןייטשַאב סע
 -סיוא ןעזעגסיוא סע טָאה ןטַײצ עקיטלָאמעד ןיא .רעטַאעט ןשידִיי

 .שילרעט

 טָאװ ,טֿפַאשנגייא ןַא ענייא ךָאנ ליפש סנַאמסַײװ ןיא זיא ןעוועג
 רעקימָאק ַא רָאיטקַא ןַא ןייז .שילרעטסיוא ןעזעגסיוא טלָאמעד טָאה
 "ױזַא םעד ןוֿפ טסילַאיצעּפס ַא ןַײז וצ ןסייהעג טַײצ רענעי ןיא טָאה

 "ץיוו ןשידִיי ןשיֿפיצעּפס םעד טָא ןוֿפ .ץיוו ןשידִיי םענעֿפורעג
 רעד .קיטירק-רעטַאעט עכעלרעגריב יד ןטלַאהעג קרַאטש רעייז טָאה
 -רעגויב יד טקיווקעג ױזַא ךיז טָאה סע ןכלעוו טימ "ץיוו רעשידִייי
 .רָאלקלָאֿפ םוצ תוכיש עּפַאנק ַא רעייז טַאהעג טָאה ,קיטירק עכעל
 -סקלָאֿפ רעתמא רעד ןוֿפ קיניױו רעיײז ךיז ןיא טַאהעג טָאה רע
 ןוא טברַאֿפַאב לַאקירעלק ןעוועג ליײטנטסרעמ זיא רע .טֿפַאשגולק
 רעשיתיבה-לעב-ךעלשידִיי עטרעגעלרַאֿפ -טלַא טימ טעוועקיּפשעגנָא
 .תונלטב רענעכָארּפשעגסױא ןָא זיב ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,יהמכח,
 .טזָאלעג טיײקצענערגַאב עקיזָאד יד ךיז טָאה ליּפש סנַאמסַײװ ןיא..
 טזָאלעג טינ ָאד ךיז טָאה סע יוװ ױזַא טקנוּפ ,רעקינײוװ ךס ַא קֿפ

 ןיא קיטנעק ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאט רעלַאקירעלק רעד ךיוא ןרעה

 ,רעקימָאק עשידִיי בור סָאד .רעקימָאק עשידִיי ךס ַא ןוֿפ ליּפש רעד

 טינ ךָאד ןבָאה ,ןלעטשנָא עשימעהָאב ערעייז עלַא ףיוא טקוקעג טינ

 -שוזמה תיב רעד טימ ןעגנודניברַאֿפ ערעייז ןסיירוצרעביא טגַאוועג

 יד עניב רעד ףױא טָארטרעבירַא טֿפָא רעייז ןגעלפ ייז ןוא הֿביֿבס

 .קינזילק םעד ,ּפָאקיירד םעד ןוֿפ תויועה ןוא ןלַאֿפנייא עשיֿפיצעּפס

 -סטלַאהניא ,עטסוּפ ליֿפױזַא ןעוועג םזימָאק רעייז ןיא זיא רַאֿפרעד

 ,רענעקורט ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה םזימָאק רעד .ײךעלציפש עזָאל

 ןעוועג טיא ןיא זיא עלענָאיצַאמע סָאד .ײטעברַא-ּפָאק , רעזָאלטכורֿפ

 ןעוועג זיא טנעמעלע-סגנורעדליש-רעד ,עשירעלָאמ סָאד ,טקיטשרעד

 ,םערָא רָאג זיב

 ןוֿפ ,לַאוװק רעדנַא ןַא ןוֿפ רָאג ןעגנַאגעג זיא םזימָאק סנַאמסַײװ

 ןֿפרָאװעג קרַאטש ױזַא ךיז טָאה רַאֿפרעד .לַאװקסקלָאֿפ ןתמא םעד

 עששידִיי ערעדנַא יז ןוא םיא ןשיווצ דייערעטנוא רעד ןגיוא יד ןיא

 -רעביא ןוא עגולק יד ךָאנ טגָאיעג טינ ךיז טָאה ןַאמסייוו .רעקימָאק

 רעיושוצ ןרַאֿפ ןלעטשרָאֿפ טלָאוועג טינ ךיז טָאה רע .ךעלציפש עגולק

 רעקרַאטש ַא טליֿפעג ךיז טָאה ליפש ןַײז ןיא .ּפָאקיירד ַא ,הירב ַא יװ

 -ליש טעד ,טייקשירעלָאמ רעד ךַײש סָאװ ןוא ,םָארטש רעלענָאיצָאמע

 ,עטסקיטכיוו סָאד םעד ןיא ןעזעג ןַאמסַײוװ טָאה ,טנעמעלע-סגנורעד

 קידנדייזטרעטנוא רעבָא .עניב רעד ףיוא ןבעג וצ ןֿפורַאב זיא רע סָאװ

 ןָאמסַײװװ זיא ,רעקימָאק עשידִיי עקירעביא יד ןוֿפ קרַאטש יוזַא ךיז

 ,ץלַא .דיײערעטנוא ןקיזָאד םעד ןקיניזַאב וצ דנַאטשמוא ןשוועג טינ

 טוטקניטסניא ןימ ַא ןוֿפ רעמ טמַאטשעג טָאה ,ָאטעג טָאה רע סָאװ

 -ענַאב .עיצַאטנעירָא רענעכָארּפשעגסיױא-רָאלק ַא ןופ רעדייא גנַארד

 ןעוועג טינ ןַאמסַײוו זיא ,טוט רע סָאװ ,םעד ןוֿפ ןליצ ערעטיײוו יד ןעמ

 ּפַאטע ןטוערע סעד ןיא טייקיטעט סנַאמסייו זיא רַאֿפרעד .דנַאטשמוא

 זיא רַאֿפרעד .לַאֿפכרוד ןוא ןגַאזגיז טימ לוֿפ גנולקיווטנַא ןַײז ןֿפ

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא טגנערב רע סָאװ ,עַײנ סָאד ךיױא טלָאמעד

 םעד טגָארט סע ןוא ךייה רעלעיפיצנירּפ ַא ףיוא ןבױהעגֿפױא טינ

 ,ײךַאז רענעגנולעג קילעֿפוצ ַא ןוֿפ רעטקַארַאכ

 "לחר-רתסא עמַאמ יד , עיֿפַארגָאיב רעשיטסירטעלעב ןַײז ןיא
 יד , סנידרָאג ןוֿפ עבָארּפ ַא גרעבדורגיווָאקרוט קחצי טרעדליש

 עסעיּפ יד טכַארבעג טָאה רעכלעוו ,רעלדַא סוילוי ןעוו ןוא ,"הטיחש
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 -ַאטערּפרעטניא ס'.וו ןגעוו טקרעמַאב ,יז טריסישזער ןוא עקירעמַא ןוֿפ

 "עג טָאה שטיוװָאקשָאמ סירָאמ עכלעוו ,"הנקלא , לָאר רעד ןוֿפ עיצ

 ," ,,,ױזַא טכַאמעג סע טָאה שטיוװָאקשָאמ סירָאמ , :קרָאי-וינ ןיא טליּפש
 ןַאמסַײװ שרעה ןוא , :ַאקסנימַאק לחרירּתסא ףיורעד םיא טרעֿפטנע
 .ץ"יוו טימרעד קידנטומרעד ,"רעגייטש ןַײז ףיוא ןכַאמ סע טעוו

 ,ערעירַאק-רעטַאעט ןַײז ןיא ּפַאטע ןטסקיטכיװ ,ןטייווצ ןגעוו
 ,רעדנעלסיוא םוחנ טבַײרש ,עּפורט סיקסנימַאק ןוֿפ דָאירעּפ ןיא
 לביירטש עיטָאמ,, -- .וו ןוֿפ עלָאר ןייא רָאנ רעבָא קידנעלדנַאהַאב

 | | :"המותי יד עיסַאכ , סנידרָאג ןיא

 ןֿפַאש סנַאמסַײװו ןיא רָאֿפ טמוק ךָארברעביא רעכעלטנורג ַא;
 ,ר .א טימ ןטעברַאנעמַאזוצ ןָא טבייה רע ןעוו ,1905 םורַא ןרָאי יד ןיא
 טימ ןעגנוֿפערטנעמַאװצ עששידָאזיּפע עטשרע סנַאמסַײוו .יקסנימַאק

 רעד ףיוא ןעוו טַײצ רענעי וצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ַאקסנימַאק .ר-.א
 ןוֿפ ןסעיפ עטשרע יד ץזיװַאב טשרָאקַא ךיז ןבָאה עניב רעשידִיי
 סנידרָאג רַאֿפ ןַאמסַײװ טָאה ,רעקימָאק ַא רָאיטקַא ןַא .ןידרָאג ֿבקעי
 ןייק ,דנַאלסור ןיא ןעגנורדעגנַײרַא ןענַײז סָאװ ;סעסעיפ עטשרע
 ,ןענַײז ןלָאר עשימָאק יד .ןקיֿפ טנָאקעג טינ גנורעטסיײגַאב עסיורג
 יז ןשיווצ.. ןענידרָאג ַײב טרָא עטסכַאווש סָאד ןעוועג ,טסּוװַאב יו
 ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא טלָאמעד ןענַײז סָאװ ,ןסעיּפ עשינידרָאג
 טָאה רעקימָאק רעד ּוװ ,ענייא זיולב ןעוועג זיא ,רעטַאעט ןשידִיי
 סָאד -- לַאירעטַאמ רַאבקנַאד רעקיניױו רעמ ַא ןעניֿפעג טנָאקעג
 עיטָאמ ןוֿפ טלַאטשעג םעד ןיא ,"המותי יד עיסַאכג ןעוועג זיא

 ,ױא; רעטרעװ יד טימ עניב רעד ףױא ףױרַא טמוק סָאװ ,לכיירטש
 -ךעלײרֿפ םעד טָאטשנָא טוװרּפעג ןידרָאג .י טָאה ,"תולד ,תולד

 ,רוגיֿפ עלַאיצָאס עטערקנָאק ַא ןלעטשקעװַא ןעקענַאמ ןקידנכַאמ
 טימ ןױשרַאּפ ןשימָאק םעד ןוֿפ טירטֿפױא םעד ןדניברַאֿפ טווורּפעג

 -תולד רעד ,עמעט רעלַאיצָאס רעטמיטשַאב ַא ןוֿפ גנולקיווטנַא רעד
 זַא ,ַײנ קידנשַאררעביא ױזַא ןעוועג טַײצ רענעי וצ זיא סָאד .עמעט
 ןָאטעג זָאל ַא לָאמ ַא טימ ךיז ןבָאה לכיירטש עיטָאמ לָאר רעד וצ
 עניב רעשידִיי רעד ףױא טגעווַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקימָאק עלַא
 עמַאס יד ןליֿפַא זַא ,קורדנייא ַאזַא טכַאמעג טָאה סע .דנַאלסור ןיא
 -רַאֿפ ןצנַאגניא טעמּכ ןוש ןענַײז סָאװ ,יד ,ייז ןוֿפ עטסנברָאדרַאֿפ

 "ןרעטייל , ךיז ןליוו ייז וליֿפַא ,ײרענַאגַאלַאב ןוֿפ ּפמוז םעד ןיא ןעקנוז
 ."המותי יד עיסַאכג עסעיפ סנידרָאג ןיא טירטֿפױא רעייז טימ

 ,ןביילג וצ טיירג ןעוועג זיא קיטירק-רעטַאעט עכעלרעגריב יד.

 ַא טרעוו לכיירטש עיטָאמ טלַאטשעג םעד ןוֿפ םוקֿפיױא םעד טימ זַא

 ףיוא קעלֿפ-דנַאש ַא יו ןגעלעג זיא סָאװ ,ײעוװטצַאיַאּפ ג רעד וצ ףוס

 יד זיא ַײברעד רעבָא .רעקימָאק עקיטלָאמעד יד ןוֿפ טייקיטעט רעד

 רעד ףיוא ןענַאטשעג לָאמ עלַא יװ קיטירק-רעטַאעט עכעלרעגריב

 םענוֿפ ליּפש יד זַא ,ןזָאלרעד טלָאוװעג טינ ןֿפוא םושב טָאה יז .ײךַאוו

 רענעטסָאמרַאֿפ-טיירב ןיא ןעלדנַאוורַאֿפ ךיז לָאז רעקימָאק ןשידִיי

 .קיטירק-טֿפַאשלעזעג

 עכעלרעגריב יד טָאה --- ןטיבעג ייווצ ןיא ןגיל ןָאק עשימָאק סָאד;
 סע טגיל -- רָאיטקַא ןשידִיי ןטימ טלענקעג |ײגעוו רעד,} קיטירק

 ,רעדנעקירד ַא ,םזימָאק רעד זיא ,ןטכעלש ,ןסואמ ןיא ,וויטַאגענ ןיא
 -כעלעג ןטסערג םעד ןֿפורסױרַא ןָאק רע .רעלעקנוט ַא ,רערעווש ַא
 ַא סעפע וצ ןצרַאה ןיא רעיױשוצ םַײב רעביא טזָאל רע רעבָא ,רעט
 טגיל עשימָאק סָאד ןעוו ,טרעקרַאֿפ .רוּפשש ןעמענעגנָא-טינ ,ןרעטיב
 טזימָאק רעד זיא -- םענייש ןוֿפ ,ןטוג ןוֿפ ,ןוויטיזָאּפ ןוֿפ טיבעג ןיא
 -סיוא ןצנַאגניא ָאד טרעוו עריטַאס יד... ."רעקיטכיל ַא ,רעטכייל ַא
 םעד טקעוו סָאװ ,רעטכעלעג רעוויטקַא רעד .ךיורבעג ןוֿפ ןסָאלשעג
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 טא
 ןוזתסש

 ,עקיטכערטרעדינ ןוא עסואמ סָאד טריקסַאמעד ,ןַײזטסּוווַאב ןלַאיצָאס
 בייהנָא רעד ןיוש ךיז רַאֿפ ןיילַא זיא ןוא סעד ןגעק ףמַאק םוצ טֿפור

 -ּפָא ןצנַאגניא טרעוו רעטכעלעג רעוויטקַא רעד טָא -- ףמַאק ןוֿפ
 םעד טָאטשנַא .ײרעלעקנוט ,רערעווע ,רעקידנקירד}; סלַא ןֿפרָאוועג
 -עג רעקידנליײװרַאֿפ ךעלטימעג ,רעויסַאּפ רעד טקידערּפעג טרעוו

 יד ןדנעווּפָא ,ךעלטנגייא ,ףרַאד סָאװ ,רעטכעלעג ַאזַא .רעטכעל
 טינ ללּכ וא טייקכעלקריוו רעקימורַא רעד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא
 -סַײװװ רָאיטקַא רעד.. טייקכעלקריוו רעקיזָאד רעד ןיא ןרעדנע סעּפע

 ,ןלעה םעד ןוֿפ רעגערט, רעד ןעוועג טַײצ עסיוועג ַא ךיוא זיא ןַאמ
 עקיוָאד יד ךָאד טָאה 1905 רָאי ןיא רעבָא.. "םזימָאק ןקיצרַאהטוג

 טָאה טסנידרַאֿפ ןטסערג םעד .ןצַאלּפ ןביוהעגנָא "עילידיא עקיבייא
 ןוֿפ ןעוועג זיא ןַאמסַײװ ... .ַאקסנימַאק .ר .א טַאהעג טכיזניה רעד ןיא
 .ר .א טצַאשעגּפָא קיטכיר ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידִיי עטשרע יד
 ןגעק ףמַאק ריא ןיא ןסָאלשעגנייא ךיז ןבָאה ןוא וטֿפױא סַאקסנימַאק

 -סַײװ ןיא ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה סָאד .ײעילידיא רעקיביײא רעד
 ןטששרע םוצ זיא רע ןעוו ,ײהמותי יד עיסַאכ; סנידרָאג ןיא ליּפש סנַאמ
 ןוֿפ לָאר יד קידנליפש .ַאקסנימַאק .ר .א טימ ןטָארטעגֿפױא לָאמ

 -ֿפױא טזומעג טַײצ עצנַאג יד טעמּכ ןַאמסַײװ טָאה ,לכיירטש עיטָאמ

 סָאוו ,רָאיטקַא ןַא רַאֿפ .ַאקסנימַאק .ר .א ןֿפ רענטרַאּפ סלַא ןטערט

 זיא ,"םזימָאק ןקיצרַאהטוג ,ןלעה; םעד ףױא ןגױצרעד ןעוועג ןיא
 לָאז סָאװ ,ןָאט ןקיסַאּפ סעד ןעניֿפעג טינ טעװ רע זַא ,רַאֿפעגַא ןעוועג

 ,ןָאט סַאקסנימַאק .ר .א טימ ןדניברַאֿפ ןֿפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ךיז
 סעקילּפער עשיטסַאקרַאס ענערָאוװעג-טמירַאב עריא טימ סרעדנוזַאב

 זיא סָאװ ,טֿפַארק-סגנורענײמעגלַארַאֿפ עסיורג יד. .ןעיסַאכ ץֿפ

 -סַײװ רַאֿפ טקורעגסױרַא טָאה ליפש סַאקסנימַאק .ר .א ןיא ןעוועג
 יו ץַײװַאב טּפרַאדעג טָאה רע .עבַאגֿפױא ערעווש ץנַאג ַא ןענַאמ
 "יֵלְפעַר סרעסָאֿפ ריא ןיא ּפָא ןעגנילק "סעדַאריט עסייה, סעיסַאכ
 -ןעטכַארט יד ַײב בוטש רעשידיגנ רעד ןיא גנוטלַאה ןַײז יוו ,סעק

 ,ןכעלטֿפַאשנדײל; םעד טימ רעביא םורָא-ץעגרע ךיז טֿפור םגרעב
 רַאֿפ .רעטכָאט ןַײז ןוֿפ *טסעטָארּפ םענעסָאגַאב טייקרעטיב טימ
 ןייק רעבָא ,סָאװ סָאוו .ךַאז עַײנ סיוכרוד ַא ןעוועג סָאד זיא ןענַאמסַיײװ

 טלָאמעד זיב זיא -- ןעניז ןלַאיצַאס ןרעטיירב ַא ןיא -- "טייקרעטיב,
 יא ןריּפָאק ,ַאקסנימַאק .ר-.א ןכַאמכָאנ .ןעוועג טינ ןֿפַאש ןייז ןיא
 ןעניֿפעג טֿפרַאדעג טָאה ןעמ .זָאלקעווצ ןעוועג זיא ,ןָאט ןששיטסַאקרַאפ
 -ָאד םעד טָאה ןַאמסַײװ ןוא ,ןָאט סענעגייא ןַײז רעטָאֿפו סעיסַאכ רַאֿפ
 יז ןיא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע סָאד .ענוֿפעג ןָאט ןקיז

 םזיטַאמַארד רעד זיא סָאד ,לכיירטש עיטָאמ סנַאמסייו ןיא ןגיוא

 ןייק ןעוועג טינ םזיטַאמַארד רעד זיא ַײברעד .רוגיֿפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ

 םעד ןזנובעגנָא דלַאװג טימ ןעוועג טינ זיא רע .,רענעגנּוװצעג

 לכיירטש עיטָאמ ןוֿפ םזיטַאמַארד םעד ןיא .טלַאטשעג ןטרעדלישעג
 ךעלטייד ץנַאג טָאה ןַאמסַײװ לַײװ ,טביילגעג רעױשוצ רעד טָאה

 ַאזַא וצ טלַאטשעג סָאד ןעגנערב סָאװ ,תוביס עלַאיצָאס יד ןזיוועגנָא
 סָאװ ,ןַאמסַײװ 'ה טליפשעג טָאה קידתמא, .עגַאל רעשיטַאמַארד
 ןענעייל -- ןעלכיירטש ןוֿפ לָאר יד טריֿפעגסױא לוֿפטנַאלַאט טָאה
 |"סָאלָאג ינדַאּפַאזרעוװעס,} טנעזנעצער רענליוו ַא םענייא ַײב רימ
 ,ןצבק ַא ןוֿפ טלַאטשעג קידנרירֿפיט ַא ןבעגעג טָאה טסיטרַא רעד --
 רעטכעלעג ןַײז ךרוד .שיגַארט ךעלדנעמוא םזימָאק ןַײז ןיא זיא סָאװ
 ."ןרערט עטנייוועגסיוא-טינ ,ערעטיב ןרעה זזָאלעג ךיז טָאה

 ןיא ןרָאװעג ןָארטעגנַײרַא זיא סָאװ ,טנעצקַא רעשיטַאמַארד רעד

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד -- םעקילפער סלכיירטש עיטָאמ

 טימרעד רעבָא .ליפש סנַאמסַײוו טריזירעטקַארַאכ טָאה סָאװ ,ךירטש

 ןענַאמסַיו ַײב ןעלכיירטש עיטָאמ ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ יד ךָאנ זיא
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 ןופ ןָאטיססעל
 5 יש ןקיוו-ירוה יא זייי. ייווא ייווא יריריטעלילשט

 עיטָאמ טליּפשעג טָאה ןַאמסַײװ 'ה; .טפעשעגסױא ןעועג טינ

 -עגוצ ןיוש זיא סָאוװ ,ןַאמערָא ןַא ,ןדִיי-סֿפרָאד ןטסָארּפ ַא ,לכיירטש

 -- יןקַױרַאב טינ םיא ךרוד טרָאֿפ ךיז ןָאק רָאנ ,תולד סעד וצ טניווװ

 יד ןוֿפ רענייא ליפש סנַאמסַײװ ןוֿפ קורדנייא סעד טנכײצרַאֿפ ױזַא

 -כיר סיוכרוד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,|יןעגְרָאמ טוג,} ןטנעזנעצער

 רַאֿפ ןטלַאהעג טינ לָאמנייק טָאה ןַאמסַײװװ םערָאװ ,טנכײצרַאֿפ קיט

 קירעביא .ןטלַאטשעג-"תולד, יד ןצוּפרַאֿפ וצ סרעדווזַאב קיטיינ

 ָאד רעבָא ןעוועג טינ ןשטנעמ-סקלָאֿפ סנַאמסַײװ ןענַײז טסיירד
 סָאװ ,שטנעמ-סקלָאֿפ רעד טָא זַא ,טנָאמרעד ןַאמסַײװ טָאה טרָאד ןוא

 טינ םיא ךרוד טרָאֿפ ךיז ןָאק ,תולד סעד וצ טניװועגוצ ןיוש זיא;
 -עגכרוד טָאה סָאװ ,ורמוא רענעגרָאברַאֿפ ּפיט רעד טָא ,ײןקַױרַאב
 לַאװק רעד ןעוועג סע זיא סָאד ,טלַאטשעג-סקלָאֿפ סנַאמסיײװ ןעגנורד

 ןליֿפ טזָאלעג טָאה סָאד .טייקרעטנומ ןוא טײקידרעֿפָאה רעייז ןוֿפ

 ,טײקנגָאלשרעד ןוֿפ ןטנעמָאמ עקינייא ףױא טקוקעג טינ ,יז ןיא

 ליוו סָאװ ,רעטנוא טינ טייג סָאװ ,טֿפַארק-סנבעל עטנוזעג ַא סעּפע

 ,לטרעוו ךעליײרֿפ ַא טימ טָא ךיז ןגעוו טנָאמרעד ןוא ןייגרעטנוא טינ

 ןעמוטש ַא טימ רָאג לָאמַא ןוא עיצַאנָאטניא רעכעליירֿפ ַא טימ טָא

 רעַײנ רעקיזָאד רעד ..ןגױא יד טימ קילב ןכעלײרֿפ ךָאד .רעבָא

 -ַאב ךיז ןענַאמסַײװ ןֿפלָאהעג טָאה שטנעמ-סקלָאֿפ םעד וצ גנַאגצ
 ןוֿפ ליפוע רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,ַָאלבַאש םעד ןוֿפ ןעײרֿפ
 ..עניב רעשידִיי רעד ףױא רעקימָאק ערעדנַא

 -לָאמעד רעד ףיוא שטנעמ-סקלָאֿפ םעד וצ גנַאגוצ רעצנַאג רעד
 -סקלָאֿפ רעד סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב זיא עניב רעשידִיי רעקיט
 -- ןעמַאנסױא עטלייצעג טימ זױלב -- לָאמ עלַא ָאד זיא שטנעמ

 עטַאוועמת ךיז טכַאמ סָאװ ,רענייא סלַא רעדָא ןרָאװעג טלָאמעגסיוא
 ליפש סנַאמסַיװו .עטַאװעמת תמאב זיא סָאװ ,רענייא סלַא רעדָא

 "סקלָאֿפ יד ןוֿפ גנולפירקרַאֿפ רעקיזָאד רעד וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה
 טכַאלעג טינ טָאה ןַאמסַײװ .עניב רעשידִיי רעד ףוא ןטלַאטשעג

 רע טָאה לכיירטש עיטָאמ טימ םענייאניא רָאנ ,לכיירטש עיטָאמ ןוֿפ

 -עגמוא סָאד רעכלעוו ןיא עגַאל רעטרעּפמולעגמוא רעד ןוֿפ טכַאלעג

 ןיא ןצבק םעד ,שטנעמיקלָאֿפ םעד קעווַא טלעטש ןבעל עטכער

 זיא שטנעמ-סקלָאֿפ רעד זַא ,ליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה ליּפש סנַאמסַײװ

 וצ עיצַאוטיס רעד ןוֿפ טיײקשימָאק רעד ףױא ןיבמ ַא ךיוא ןיילַא

 -ַאוטיט עקיזָאד יד ןרעדנע רעבָא ,טכַארבעג םיא טָאה עמ רעכלעוו
 ןַארַאֿפ םזימָאק ןַײז ןיא זיא רַאֿפרעד ןוא ,דנַאטשמוא טינ רע זיא עיצ

 רענעי ןַארַאֿפ ָאד ןיא רַאֿפרעד ,ןטנעמַאמ עשיטַאמַארד ליֿפזַא
 .לכײרטש עיטָאמ סנַאמסַײװ ןיא טליֿפעג טָאה עט ןכלעוו ,ורמוא
 ןבָאה ַאקסנימַאק .ר .א ןוא ןַאמסַײהו סָאו ,ךיז טרעלקרעד טימרעד
 ןרעדנַא םעד רענייא טצנַאגרעד יו ױזַא לקַאטקעּפס ןקיזָאד סעד ןיא
 -ידריוקרעמ ַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה רעליּפשטימ עדייב ןעיווצ ..

 ןטלַאװעג ךיז טָאה גנַאלקנייא רעקיזָאד רעד ןוא ,גנַאלקנייא רעק
 ןעוועג זיא סָאד .םזיטַארקַאמעד ןטכע םעד ףיוא :ןדאב ןטנוזעג ַא ףיוא
 עֿפיט ערעיײז ףױא ,רעליפשטימ עדייב רַאֿפ שיטסירעטקַאוַאכ
 .ײעסַאמ-סקלָאֿפ רעד ןיא ןעלצרָאװ

 טליּפשעג .וװ טָאה ,ַאקסנימַאק .ר .א טימ ,ןסעיּפ סנידרָאג ןיא

 יד , ןיא "הנקלא , ,"תרֿפא עלערימ , ןיא "עצמוחנ בר, :ןלָאר יד

 -יירטש עיטָאמ, ,*רעטנַאקַאבמוא רעד, ןיא *ץוה המלש. ,"הטיחש

 רעציירק , ןיא 'רעלדיֿפ םירֿפא  ,"המותי יד עיסַאכ , ןיא "לכ

 "העובש יד, ןיא "לסקַא , ."טֿפַארק עתמא יד , ןיא "יחרז , ,"ַאטַאנָאס

 "רודגיבא , ןוא "דימש רעד לקנעי , סיקסניּפ ןיא "הלגע לעב החמש ,ו

 ."רעצרעה ענעכָארבעג יד , סניביל ןיא
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 רע טַאעט ןשידיי

 :טלַאה גייווצרעבליז ןמלז

 עשימָאק ידי זַא ,טכערעג טינ טולָאסבַא זיא רעדנעלסיוא זַא; !

 ןכָארטשעגרעטנוא) עטסכַאוװש סָאד ןעוועג ,טסּוװַאב יו ,ןענַיז ןלָאר

 ,"ןענידרָאג ַײב טרָא (.ז .ז --

 בור יפ לע ןסעיפ ענַײז טָאה ןידרָאג .טינ ןיטולחל עמיטש סָאד

 יד ןיא ןשזַאנָאסרעּפ עקיטלָאמעד יד ןעניז ןיא קידנבָאה ,ןבירשעג

 ענעֿפורעג ױזַא יד ןבָאה טרָאד ןוא ,עקירעמַא ןיא סעּפורט עשידִיי

 ַאזַא זַא ,טקַאֿפ ַא זיא'ס .טרָא ןעעזעגנָא ץנַאג ַא ןעמונרַאֿפ רעקימָאק

 סנידרָאג ןיא אקוד טָאה ָאקסעלוגָאמ טנומגיז יו טנעלַאט רעסיורג

 טנעלַאט ןתמאב ןַײז ןיױװצסױרַא טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ןסעיפ

 ?סיז ,ץוה המלש ,לכיירטש עיטָאמ יו ןפיט *עשימָאק, יד ןפַאש םַײב

 ןטימ ןעוועג ןיא עבלעז סָאד ןוא ,טוהרעגניֿפ סַאיטַאמ ,סעניורק

 .גרעבנרָאט .ס רעקימָאק

 טעד ןריניֿפעד ןַײז טימ יונעג ץנַאג טינ ךיא זיא רעדנעלסיוא

 םעד ךרוד טמוק ןוא עניב רעשידִיי רעד ףיוא ײרעקימָאק, ןוֿפ רנאשז

 סָאוו ,ײעיצולָאװער רעד ןגעוו ןסולשַאב עקיטכיר-טינ עסיוועג וצ

 .רנאשז םעד ןיא עניב רעשידִיי רעד ףױא טריֿפעגכרוד טָאה .װ

 -ףובא ןוֿפ ןרנַאשז ערעדנוזַאב יױוצ יד ףױנוצ טשימ רעדנעלסיוא

 ןענַײז סרעקימָאק ףוב יד .ײרעקימָאק-רעטקַארַאכג ןוא ײרעקימָאק

 םזימָאק ךרוד ןעוועג זיא ליצ רעקיצנייא רעייז סָאװ ,סנוָאלק ןעוועג

 םעד ןהיחװמַא ,ןלײוורַאֿפ וצ ,ערשכ-טינ ןוא ערשכ ,ןעלטימ עלַא טימ

 -עג ,רעדנעלסיױא סָאװ סָאד ןעגנערבסױרַא ןוא ,םלוע-רעטַאעט

 ,רעטכייל  ןָא טֿפור ,ןטנעזנעצער-רעטַאעט עסיוועג ףױא טציטש

 -רָאֿפ ןֿפרַאד רעקימָאק-רעטקַארַאכ יד תעב ,ײםזימָאק רעקיטכיל

 תויועה ,ןעגנוגיינ עסיוועג טימ ןפיט ,ןטלַאטשעג ,ןרעטקַארַאכ ןלעטש

 א ,ןקורדסיא עשימָאק ךיז ןיא ןבָאה סָאװ ,םינֿפוא-דייר ןוא

 ,ןבירשעגנָא ײז רַאֿפ ןבָאה םירבחמ יד סָאװ ,גנולדנַאה רעד ךרוד

 ןטסקינײװמַא רעדָא רעטכעלעג בור יפ לע סױרַא ןֿפור ןוא ייז ןֿפרַאד

 -רעקרַאֿפ יד זיא ןלַאֿפ יד ןיא וליֿפַא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .לכיימש ַא

 רעדָא טלַאטשעג ,ּפיט םעד ןוֿפ עיצַאטערּפרעטניא יד ןוא גנורעפ--

 רע ױזַא יװ ,רָאיטקַא םעד ןוֿפ טנעלַאט ןוֿפ קיגנעהּפָא רעטקַארַאכ

 | ןעגנערבוצסיורַא סע קיעֿפ רעדָא חכב זיא

 ,קֿפס םוש ןָא ,זיא ,ןליּפש ןַײז ןוֿפ קנעדעג ךיא לֿפיװ ףיוא ,װ
 יו .רעקימָאק רעדָא רעליּפש-רעטקַארַאכ רעטריטנעלַאט ַא ןעוועג
 עניב רעד ןוֿפ טָאה ,ןבעל ןיא ןעוועג זיא רע ענטעמַאה ןוא טסָארּפ
 םעד ןוא ,ןח רעמענעגנָא ,רעכעלמיטסקלָאֿפ ַא םיא ןוֿפ טניײשעגּפָארַא
 ןֿפוא ,ןוויטיוטניא ,ןשירעלטסניק-טכע ןַא ףוא רע טָאה ןח ןקיזָאד
 סָאװ ןוא טליפשעג טָאה רע עכלעוו ןלָאר יד ןיא טכַארבעגסױרַא
 ."ןרעדנַא םוצ רענייא ךעלנע ןעוועג טינ ןענַײז

 ינודקומ .רד טרעדליש גנורעטסייגַאב רעקיניוו ךס ַא טימ

 | ;ןליּפש ס',וו

 -עטיל,} עּפורט רעד ןיא רעקימָאק רעד ןעוועג זיא ןַאמסַײװ
 ירעשירַארעטיל רעַײנ רעד ןעוועג סע זיא רע .|ײעּפורט עשירָאר
 טזימָאק ןבָארג םעד טלדייאעג טשרמולכ ןיושש טָאה רע ;רעקימָאק
 רָאֿפ ןטלָאגעג ןוא טבילַאב ןעוועג זיא רע .רעטַאעט ןשידִיי םעד ןֿפ
 .רעקימָאק םענייֿפ סעד

 -נַאֿפעלע ,רעקיבייל-רעווש ,רענעסָאגעגנָא רעקיזָאד רעד יױזַא יו
 טנױרקעג זיא שטנעמ רענעֿפָאלשרַאֿפ וא רעכעלגעווַאבמוא-זגיט
 ןקיטנַײה זיב ךיא ײטשרַאֿפ ,רעקימָאק ןשידִיי ןטסעב ןרַאֿפ ןרָאוועג
 זיא ,טכע לסיב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עלָאר עקיצנייא יד .טינ גָאט
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 ןעוועג ןילַא זיא רע לַײוו ,סהרוֿבד-הנח יצמוחנ ןוֿפ עלָאר יד ןעוועג
 | ."יצמוחנ ַא

 "רּתסא טימ .וו טליּפש (1907) עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד זיב

 יו טערט עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ ןוא ַאקסנימַאק לחר
 -עגֿפיױנוצ ,ןוויטקעלָאק עוויטַארעּפָאָאקק ענעדײשרַאֿפ ןיא ןַײרַא

 1919 ,דנַאלסור ןיא ןײרַאֿפ-ןטסיטרַא ןשידִיי ןטשרע ןוֿפ טלעטש |

 רעטעּפש ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעװעיק ןיא טקילײטַאב רע זיא
 ןכעלגעװַאב , ןיא ךָאנרעד ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעסעדָא ןיא
 ַא ךָאנ ןרָאא עטצעל יד ןיא ."ענִיַארקוא ןוֿפ רעטַאעט-הכולמ
 טָאה רע ּווװ ,סילֿפיט ןיא טצעזַאב ךיז .וו טָאה ,טיהקנַארק רערעווש
 -ידַיי) "דעבמאקוועי , רעטַאעט-רעטעברַא ןשידִיי ןטימ טריֿפעגנָא

 ,(טײקמערָא רַאֿפ טעטימָאק רעש

 -סיװעשלָאב רעד ךָאנ יו רעביא טיג עדַאּפעלַאּפ רָאיטקַא רעד
 ןייק , ןוא ,וועיק ןיא ןרָאֿפעגנַײרַא רע זיא עיצולָאװער רעשיט

 רעבָא ,טליּפשעג טשינ טלָאמעד וועיק ןיא טָאה רעטַאעט שידִיי
 ןשיווצ ןוא ,גונעג טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא עזָאלסטעברַא
 ןַײז טימ ןַאמסַײװ שרעה ,טרעביל ֿבקעי ןענוֿפעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז
 עדַאּפעלַאּפ ךיז טרעק ,ןעגנורעדנַאװ ךָאנ ,רעטעּפש לסיב ַא ..."ױרֿפ

 ןליּפש ,רעביא טיג רע יװ ,רע טֿפערט טרָאד ןוא וועַיק ןיא קירוצ

 | ."לקניוו רעזדנוא , ןיא .וו

 ןשיצַאנ םעד בילוצ ,עיצַאוקַאװע יד ןעגנַאגעגנָא זיא'ס תעב
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא .וו זיא ,דנַאברַאֿפנטעװָאס ףיוא ףירגנָא
 ןוֿפ עיצַאמרָאֿפניא רעד טיול .רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעװקסָאמ
 ,טנעקשַאט ןיא 1943 רעטניוו ףוס ןברָאטשעג .וו זיא סלעאכימ המלש

 -עּפש ,ױרֿפ רעטַאװירּפ ַא טימ רעִירֿפ טַארײהרַאֿפ ןעוועג זיא וו
 .ַאקסנימַאק ַאניגער טימ ךָאנרעד ןוא ןַאמסייוו ַאנילָאמרעי טימ רעט

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעדנעלסיוא םוחנ

 סָאוװ ,רָאי ייווצ יד ןיא טכַאמעגכרוד טָאה געוו ןטנַאסערעטניא ןַא;
 רָאיטקַא רעד ,יעּפורט עשירַארעטילג יד טריטסיזקע טָאה סע
 ןרָאװעג ןֿפַאשַאב רָאי ייוצ יד רַאֿפ זיא ןעמונעג ךומ ןיא .ןַאמסיײװ
 טעברַא רעצנַאג סנַאמסַײװ ןיא סלוֿפטרעוז ןַארַאֿפ זיא סָאװ ,ץלַא
 טָאה ןַאמסַײוװ עכלעוו ,טלַאטשעג לָאצ יד .עניב רעשידִיי רעד ףיוא

 רעבָא זיא'ס .סיורג ץנַאג ןעוועג זיא ,ןֿפַאשַאב ןרָאי עקיזָאד יד ןיא

 סנַאמסַײװ ןוֿפ קילברעביא ןקיֿפיױאנביױא עמַאס םעד ןכַאמ וצ גונעג

 -עג טימ ןָאט וצ ָאד רימ ןבָאה לייטנטסרעמ זַא ,ןעז וצ ידכ ןלָאר |

 עיטָאמ ןוֿפ גתרעדליש יד רעטַײװ ןעלקיוטנַא סָאװ ,ןטלַאטש
 .רָאי 1905 ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא ןַאמסַײװ ןכלעוו טימ ,לכיירטש

 ןיא טליפשעג טָאה ןַאמסַײװ ןעמעװ ,הלגע-לעב החמׂש יא
 קרַאמ ןיא ןושרג רעטעברַא רעד יא ,ײדימש רעד לקנַאי סיקסניפ
 -רָאג ןוֿפ ץוה המלש רעדיינש רעד יא ,ײדיל עקיבייא , סנײטשנרַא
 -יירק, ןוֿפ רעלדיֿפ םירֿפא רעמזעלק רעד יא ,יןטנַאקַאבמוא  סניד

 ,טָאג, סנידרָאג ןוֿפ עמכַארד לקצַאכ רעבעוו רעד יא ,יַאטַאנָאס רעצ
 סנידרָאג ןוֿפ גנוי-דרעֿפ רעד לסקַא וליֿפַא ןוא "לווייט ןוא שטנעמ
 -עג טָאה ןַאמסַײװ סָאװ ,טלַאטשעג עקיזָאד יד עלַא -- "העובש.
 טול זיולב טינ סעמַאזניימעג ךס ַא ךיז ןיא טַאהעג ןבָאה ,טרעדליש
 ןשיגָאלָאכיסּפ-לַאיצָאס ןצנַאג רעייז טיול ךיוא רָאנ ,גנומַאטשּפָא רעייז

 .ןזעוו
 .ןסעצָארּפ-טעברַא ןייק טרעדלישעג טינ לָאמנייק טָאה ןַאמסַײװ

 עלענָאיסעֿפָארּפ יד עניב רעד ףױא טקעריד ץזיווַאב טינ טָאה רע
 קידנעטש רעבָא ךיז טָאה סע .ןענױװשרַאּפ ענַײז ןוֿפ גנוקיטֿפעשַאב
 ןבעל ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןענַײז סָאד זַא ,טליֿפעג
 ערעייז יא ,ןדייל ערעייז יא סָאװ ,ןשטנעמ ,עינַאװערָאה רערעווש ןוֿפ
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 ןענַאװ ןוֿפ הֿביֿבס רענשַאפערָאה רעד רַאֿפ שיּפיט ןעֶנייז ןזיײרֿפ

 -עגּפָא טינ ךיז טָאה ןַאמסַײװ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .ןעמַאטש ייז

 -ליש רעד טימ ןָאט וצ טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,לָאר ַאזַא ןוֿפ ךיוא טגָאז

 ןעמוקעג זיא םעדכָאנ דלַאב רעבָא ,קינשַאּפערָאה םעד ןוֿפ גנורעד

 רענשַאּפָארָאה רעד וצ טרעקעגמוא ךיז רעדיוו טָאה ןַאמסַײװ ּוװ לָארַא

 וע טליֿפ ָאד זַא ,ןרָאװעג רערָאלק ךָאנ סע זיא טלָאמעד ןוא ,הֿביֿבס

 ךיוא ןוא ןברַאֿפ טימ רעכַײר ליּפש ןַײז זיא ַאד .רעשימייה ךס ַא ךיז

 .טנכייצ רע סָאװ ,ןטלַאטשעג יד וצ עביל טימ

 ןעמ טָאה "דימש רעד ,לקנַאי ןיא טירטֿפױא סנַאמסַײװ טעוו

 -עג ןַאמסַײװ 'ה טָאה טוג, :|ײףַארגעלעט יקסנעווָאק,} ןבירשעג

 טינרָאג .שטנעמ רעקיטומטוג ַא ,הלגעה-לעב סענוֿפ לָאר יד טליּפש

 עששילַארָאמ סקעדָאק םענעגייא ןַײז רעבָא טָאה רע .טינ רע טסײװ

 רעדיװטעי ןטעוװ ןגָאז טנָאקעג ןעמ טָאה עבלעז סָאד .יןצעזעג

 :טרעדלישעג טָאה ןַאמסיײװ עכלעוו ,ןטלַאטשעג-סקלָאֿפ יד ןוֿפ סענייא

 ."ןצעזעג עשילַארָאמ סקעדָאק סענעגייא , רעייז טַאהעג ייז ןבָאה עלַא

 -טיוט ,עטקַארטסבַא ןוֿפ ןענַאטשַאב טינ זיא סקעדָאק רעקיזָאד רעד

 עששירענָאזער ןייק ןעוועג טינ ןענַײז סָאד .ןטָאבעג עטרעווילגרַאֿפ

 ןיא ןגָארטעג טָאה סע סָאװ ,יןצעזעג עשילַארָאמ , יד .סעיצנעטנעס

 ,ןלַאער ןיא ןקנוטעגנייא ןעוועג ןענַײז ,שטנעמ-סקלָאֿפ סנַאמסַײװ ךיז

 רעביא ךיז טכעלֿפ עשימָאק סָאד ּוװ ןבעל ַא ,ןבעל ןכעלגעטיגָאט

 ןַאמסַײוװ סע טָאה ןבעל םעד ןוֿפ טָא ןוא ,םזיטַאמַארד ןֿפיט ַאזַא טימ

 .ליּפש ןשירָאיטקַא ןַײז רַאֿפ לַאירעטַאמ םעד טפעשעג

 -עג ענַײז ןוֿפ "ןצעזעג עשילַארָאמ סקעדָאק  םעד קידנזיױוַאב

 רעקימָאק עשידִיי יד ןשיווצ רעטשרע רעד ,ןַאמסַײװ טָאה ,ןטלָאטש

 ךַאלֿפרעבױא רעד רעביא ןשטילג ךיז טרעהעגֿפױא ,טַײצ רענעיוֿפ

 עזעידִיי עקיטלָאמעד יד ןשיווצ .גנורעדליש רעשיגָאלָאכיסּפ רעד ןוֿפ

 ,טרָאד זַא ,לײטרוארָאֿפ רעד טײרּפשרַאֿפ רעייז ןעוועג זיא רעקימָאק

 זמ ,גנורעדליש עשיגָאלַאכיספ עטֿפיטרַאֿפ יד ןָא ךיז טבייה סע ּוװ

 לײטרוארָאֿפ רעקיזָאד רעד טָאה טמַאטשעג .םזימָאק םוצ ףוס ַא ןעמענ

 טעמּכ ןעוועג זיא עניב רעשידִיי רעד ףיוא םזימָאק רעד סָאוו ,ןוֿפרעד

 -יס ןוֿפ םזימָאק רעד -- ןעמַאנסיוא עניילק רָאג טימ -- קידנעטש

 רעד זיא ,ןרעטקַארַאכ ןוֿפ םזימָאק ןרעֿפיט םעד ןזַײװַאב .סעיצַאוט

 טימ רעבירעד טָאה ןוא ,דנַאטשמיא ןעוועג טינ רעקימָאק רעשידִיי

 ןבױהעגנָא טָאה ןַאמסַײװו .ײעיגָאלָאכיסּפ, יד טכַאמעגקעווַא לוטיב

 ןטֿפיטרַאֿפ םעד סעיצַאוטיס ןוֿפ םזימָאק ןכעלרעסיוא טָאטשנַא ןבעג

 ,קֿפס םוש ןָא ,זיא סָאד ןוא ,ןרעטקַארַאכ ןוֿפ םזימָאק ןכַײרסטלַאהניא

 .עניב רעשידִיי רעד רַאֿפ טסנידרַאֿפ רעסיורג ןייז

 -נגייא עשיטסירעטקַארַאכ ןייא ךָאנ ןענעכייצרַאֿפ וצ קיטיינ זיא'ס

 ךיז טֿפָא סרעדנוזַאב טגעלֿפ עכלעוו ,םזימָאק סנַאמסַײװ ןוֿפ טֿפַאש

 ןַאמסַײװ .ןטלַאטשעג-סקלָאֿפ יד ןוֿפ גנורעדליש ןַײז ןיא ןזַײװסױרַא

 ,ןטלַאטשעג-סקלָאֿפ יד ןריזיטעָאּפ וצ גנוגיינ עסיוועג ַא טַאהעג טַאה

 טגעלֿפ (ײַאטַאנָאס רעציירק  סנידרָאג ןיא) רעלדיֿפ םירֿפא ןַײז ןעוו

 טרעטסײגַאב זיא סָאװ ,טנַאקיװמ-סקלָאֿפ ַא זיא סָאד זַא ,ןבַײרש ןעמ

 רעלדיֿפ םירֿפא זיא עיצַאטערּפרעטניא סנידרָאג ןיא .טנעלַאט ןַײז טימ

 -ןַײלק ַא יװ טלָאמעגסױא ןענידרָאג ַײב זיא םירֿפא .ַאזַא טינ רָאג

 -סעּפע ןוֿפ טייקיעֿפ םוש ןָא ןוא טנעלַאט םוש ןָא ,האירב עקידלּפעק

 זיא טלַאטשעג-רעמזעלק סנַאמסַײװװ ןרעו וצ טרעטסײגַאב סָאװ

 ןטריזיטעָאּפ םעד ,וינעפמעטס סמכילע-סולש וצ רעטנענ ןעוועג רעבָא

 -עָאּפ ןוֿפ ןטנעמעלע עכלעזַא ןוא .רעלטסניק-סקלָאֿפ ַא ןוֿפ טלַאטשעג
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 ןופ ןָאסיסקעל

 ןוֿפ גורעדליש רעד ןיא ךיוא ןגָארטנַײרַא ןַאמסַײװ טגעלֿפ עיצַאזיט

 ןקיטרַאנגייא ןַײז טַאהעג ַײברעד טָאה רע .ןטלַאטשעג-סקלָאֿפ ערעדנַא

 סנַאמסַײװװ יװ ןענעכייצַאב ןגעלֿפ ןטנעזנעצער יד ןכלעוו ,ָאט

 ןגעוו טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ָאד ךיז טָאה טלדנַאהעג .ײטייקמערַאו;

 -םַײװ .סרעקיטכיו סעּפע ןָא ןעגנַאגעג זיא'ס .םתס "טייקמערַאוו

 ףיױא טכַארבעג טָאה סָאוו ,רעקימָאק רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןַאמ

 ,עטנעמ-סקלָאֿפ םוצ גנויצַאב עשמכילע-םולש יד עניב רעשידִיי רעד

 ,ןטנעמעלע עשיריל ענעי ךיוא טכַארבעג טימרעד דנַאנַאב רע טָאה

 -סקלָאֿפ יד ןוֿפ גנורעדליש סמכילע-םולש טריזירעטקַארַאכ ןבָאה סָאװ

 טרעכיירַאב קרַאטש ןבָאה ןטנעמעלע עועירי 2 עקיזָאד יד ,ןטלַאטשעג

 ךיוא זיא סָאד ןוא ,רעקימָאק םעד ,רָאי טקַא ןשידִיי םענוֿפ ליפש יד

 .טסנידרַאֿפ ַא סנַאמסַײװ ןעוועג

 -ַאב ןיש ןסיױו רימ יוװ ,זיא ליפש סנַאמסַײװ ןוֿפ טרַאנגייא יד

 ץנַאג טגעלֿפ ןוא עילידיא ןוֿפ טכייוועג טָאה רע סָאװ ,ןירעד ןענַאטש

 ןעיטַאמַאוד ןקרַאטש ַא ליפש רעשימָאק רעד ןיא ןגָארטנַײרַא טֿפָא

 ןענַאמסַײװ ַײב טקרעמעגנַא ךיז טָאה טֿפַאשנגיײא עקיזָאד יד .טנעצקַא

 -- שטנעמ-סקלָאֿפ םעד ןרעדליש וצ וװרּפ ןטשרע ןַײז ןיא ךָאנ

 יד ןיא ןרָאי עקיזרעטַײװ יד ןוֿפ גנַאג ןיא .לכיירטש עיטָאמ ןיא

 טינ ןיטולחל ליּפש סנַאמסַײװ ןוֿפ טֿפַאשנגײא עקיטכיוו עקיזָאד

 עיטָאמ סלַא טירטֿפױא סנַאמסַײװ ןגעוו בא .ןרָאװעג טרענימעג

 ןיא זיא סָאװ ,ןצבק, ַא זיא סָאד זַא ןבירשעג ןעמ טָאה לכיירטש

 -רעטעּפש יד ןגעוו ךיוא ןעמ טָאה ,ײשיגַארט ךעלדנעמוא םזימָאק ןַײז

 טימ לוֿפ ךָאד ,ךעלרעכעל  :בירשעג סנַאמסַײװ ןטלַאטשעג עקיד

 ,"עגַאידָארב ןששידִיי םעד ,לסקַא טליּפשעג ןַאמסַײװ טָאה סזיגַארט

 .(1912 ,1 '1 ,ײטַאלבנעכָאװ רענליוו;)

 רעמ ץלַא ,טנעלַאט סנַאמסַײהו טלקיוװטנַא ךיז טָאה סע רעמ סָאװ

 םעד ןוֿפ גנוטֿפעהַאב יד ָא-טָא ןרָאװעג זיא שינַאגרָא ןוא ךעלריטַאנ

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,םזיטַאמַארד ןֿפיט םעד טימ טנעמעלע ןשימָאק

 ןסױא טינ זיא םזימָאק סנַאמסַײװ .ליפש סנַאמסַײװ ןיא ןליֿפ טזָאל

 -ַארד סעז ןרימשרַאֿפ וצ ,רעקימָאק עשידִיי ערעדנַא ַײב יו ,ןעוועג

 טקילֿפנָאק ןקיזָאד םעד ןטכױלַאב זיולב טָאה רע .טקילֿפנָאק ןשיטַאמ

 ןַײז עקַאט סע טגע7ֿפ ױזַא ןוא .טַײז ,רעשימָאק רעד ,רענייא ךָאנ ןופ

 ,ר .א סלַא ןטערטֿפױא טגעלֿפ ןַאמסַײװ ןעוו ןעלקַאטקעּפס יד ןיא
 ךעלסילשסיוא ןרעדליש טגעלֿפ ,ַאקסנימַאק ,יז :רענטרַאּפ סַאקסנימַאק

 טגעלֿפ ,ןַאמסַײװ ,רע .טקילֿפנָאק םעד ןיא טנעמָאמ ןשיטַאמַארד םעד

 םיא טגעלֿפ רע .ןדנעווּפָא טינ ךיז טנעמָאמ ןשיטַאמַארד םעד טָא ןוֿפ

 רַאֿפרעד .ןשימָאק םעד :טנעמָאמ ןייא ךָאנ טימ ןצנַאגרעד רעבָא

 טיהרַאֿפ ךָאד ,אקסנימַאק .ר .א ַײב ךיז קידנענרעל ,ןַאמסַײוװ טָאה

 ."טרַאנגייא עעירָאיטקַא ןַײז

 ,גייװצרעבליז ןמלז ןוא רעגיצּפייל .מ ןוֿפ .ע .ש ןוא סלעאכימ המלש ןוֿפ .ַע .מ

 ,229"227 .זו ,1940 ,עװקסָאמ ," רעטַאעט רעשידִיי , --- רעדנעלסיוא .ג

 .זז ,1944 ,סערַײא סָאנעוב ,,רעטַאעט שידיא תורוד ריֿפ , -- רעקוצ הימחנ
2 87, 92, 93, 96, 101, 107'109, 115, 117, 128, 1718, 182, 224, 228, 

 ,4145 ,35 ,33 .וז ,1946 סערַײא סָאנעוב ," תונורכז , -- עדַאּפעלַאּפ ןויצנב
4 60, 72713, 75, 204, 311, 

 ,22 .ז ,1949 ,עקיסקעמ ,"רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט , -- ןַאמשירֿפ דוד

 ,185 .ז ,1953 ,עשרַאװ ,"לחרירּתסא עמַאמ , -- װָאקרוט-גרעבדורג קחצי

 ,186 ,173 ,זז ,1955 ,א" ב ,"שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא , --- ינודקומ .א .רד

 יד , ,רעלטסניק ןוא שטנעמ -- ןיקסוז ןימינב --- גרעבדורגיװָאקרוט {קחצי! ףסוי

 ,181"180 .זז ,1962 ,43 '1 ,ֿביֿבָא-לּת ,"טייק ענעדלָאג !
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ףסוי ,ןַאמשיפ

 ַײב ,ןליױּפ ,םָאדַאר ןיא 1895 ןריובעג
 -רעל ַא ןעוועג .ןרעטלע עשידיסח רעייז
 "רעד ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש רעבָא ,רענ
 -ַאב ,טסנוק וצ טֿפַאשביל עסיורג ַא טליֿפ
 -מַארד ַא ןֿפַאשעג ןוא רעטַאעט וצ סרעדנוז
 -עּפש ,ןלַאֿפעצ רעבָא .ךיז זיא סָאװ ,זיירק

 ןעמונעג רעדיוו זײרקמַארד רעד טָאה רעט
 -עֿפָארּפ עקינייא ןוֿפ ליײטנָא ןטימ ןליּפש
 טרָאד זיא .8 ןוא ,ןרָאיטקַא עלענָאיס

 ,רעלֿפוס ןרָאװעג
 סעּפורט עלענָאיסעֿפָארּפ יד ןיא רעלֿפוס ַא ןרָאװעג .8ֿ זיא 1914 ןיא

 עכלעוו טימ ,א'א ןַאמסקַאװ ,יקסנימַאק ,רעגיטכַאל ,שטיווָאקציא ןוֿפ

 ןוֿפ טעטש ערענעלק ןוא ערעסערג יד רעביא ןרָאֿפעגמורַא זיא רע
 ,ןליופ

 ,טנַאקַאבמוא -- לרוג רעקידרעטַײװ
 .} .ש

 - ריקי-לאומש ,יקסנידנָאל
 {1956 .גיוא 26 .טשעג --- 1889 לירּפַא 8 .בעג)

 -ַאימעס ןיא 1889 לירּפַא 8 ןריובעג

 ןוֿפ לקינייארוא .עטילד קסירב ןבענ ,שטיט

 םַײב רדח ןיא טנרעלעג .בר רעצישזדָאמ
 ,קסנימָאװָאנ ןוֿפ תובישי יד ןיא ,רעטָאֿפ
 ןיא זיולק סעלײמַאר ןיא ןוא עשזמָאל
 ןוֿפ .ליכשמ ַא ןרָאװעג ךָאנרעד .ענליוו

 ןוא ןַאמ-ײטרַאּפ ַא ןרָאװעג ןָא רָאיא 5

 .ַאווענעשז ןוא ןרעב ןיא טרידוטש .טייקיר
 ,רערעל-לושסקלָאֿפ ַא טַײצ ַא ןעוועג

 ,שידִָיי ןיא רעדיל-רעדניק עטשרע ענַײז ןבירשעג 1918 ךרעב
 ןיא ןעמייה:רעדניק עשידִיי עטשרע יד ןיא ןעגנוזעג טָאה'מ עכלעוו
 "טייצ יד, גַאלרַאֿפ םעד עשרַאװ ןיא טעדנירגעג 1920 ןיא .ןלױּפ

 ,קרעוװ עקיטכיוו רעייז עקינייא ןבעגעגסױרַא טָאה רע ןכלעוו ןיא
 טימ ,1924 טניז .רעבַײרש עשידִיי עגנוי ןוֿפ ךיוא רעטנורעד
 רעלַאגעלמוא ןַא טימ טריֿפעגנָא ,זירַאּפ ןיא טבעלעג ,ןסייררעביא
 -רַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1939 רעמוז .לארׂשי רַאֿפ ָארויב-הילע
 :רעטייווצ רעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןתעב סופ וצ ןֿפױלטנַא וצ ןזיװַאב ,עש
 ןכָאנ ,ןכָארבעצ קיטסייג ןוא שיזיֿפ ,רעקנַארק ַא ןוא ,המחלמ-טלעוו

 ןיא 1942 טסוגיוא ןעמוקעגנָא ,רעדנעל קילדנעצ ַא רעביא ןעלגָאװ

 קידנבעגסױרַא ,טיונ ןיא ןוא טנלע טבעלעג טָאה רע ּוװ ,קרָאי-וינ
 ,(1948-1951) "רעטעלב ֿבוט-םוי עטרירטסוליא ,, ןוֿפ ןרעמונ 8

 -ַאב רעטעּפש ךיז רע טָאה ,1907 ןיא ךָאנ ןבַײרש ןביוהעגנָא

 טריטקַאדער ,סעבַאגסױא עשירַארעטיל עקילָאצמוא ןיא טקילײט
 .סיוא) רעכיב עכעלטע ןבעגעגסױרַא ןוא סעבַאגסױא ענעדיײשרַאֿפ
 ןוֿפ ןָאקיסקעל , עז טייקיטעט רעשירַארעטיל ןַײז ןגעוו ךעלריֿפ

 רּתסא , עסעיּפ ןַײז רעטנורעד ("רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד
 -ַאמַארד ןיא קיאַאזָאמ עשירָאטסיה) "תורוד ןוֿפ לגיּפש ןיא הכלמה

 40 ןוא גָאליּפע ןַא טימ רעדליב 22 ,ןלייט ףניֿפ ,ןעמעָאּפ עשיט
 .זז 212 ,1952 ,קרָאי-וינ ,ןעגנוריצַאב עשירעלטסניק
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 -עהעגוצ-יײטרַאּפ ןַײז ןטיבעג טֿפָא רעייז

 ןוא ןלָאמ טימ ןבעגעגּפָא ךיוא ךיז ,ל טָאה ןרָאא עטצעל יד

 קא איי .ןענעכייצ
 ,קרָאייוינ ןיא ןברָאטשעג .ל זיא 1956 טסוגיוא 26 םעד

 ,דנאב רעטרעֿפ ,1961 ,קרָאי וינ ,/ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד .ןוֿפ ןָאקיסקעל ,

 | | ,441"-443 .זז

 | קחצי| קַאויא ,ןַאװסַאק

 ןיא 1909 ץרעמ 12 םעד ןריובעג
 -- רעטָאֿפ .עינעמור ,טאראס ,וקינמער
 רעד ןיא רערעל רעשיערבעה ןרָאי ךס ַא
 ."רואעטס , לוש רעסַאי

 ןיא לושלטימ ןוא סקלָאֿפ טקידנעעג

 -רעסנָאק עשהכולמ יד 1921 ןיא ןוא ,סָאי

 ַא .טסנוק רעשיטָאמַארד רַאֿפ עירָאטַאװ
 לוש רעשידַיי רעד ןיא רערעל ןעוועג טַײצ

 1928 זיב 1924 ןוֿפ ,סַאי ןיא "אעמינושז

 "ור ףיוא ,סעיצַאטיצער טימ ןרָאֿפעגמורַא
 ךיז 1940 ןיא .עניווװָאקוב ןוא עיבַארַאסעב ,ַאװַאדלָאמ רעביא ,שינעמ

 ןשינאווַאדלָאמ ןקיטרָאד ןיא ןטָארטעגנַײרַא ןוא ווענעשעק ןיא טצעזַאב
 -לטימ ןיא טריוקַאוװע ןעוועג 1942 ןוא 1941 ןשיווצ .רעטַאעט-הכולמ

 ַא ףיוא ןרבק ַא ןרָאװעג ,רעגנוה ןוֿפ ןייגוצסיוא טינ ידּכ ןוא ,עיזַא
 ,לביטש-םיתמ ַא ןיא ןֿפָאלשעג ןוא םלוע תיב ןשידִיי

 -עג לָאמ ערערעמ רע טָאה ,עיצַאוקַאװע רעד ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ
 1948 ןופ ןוא וועינעשעק ןיא רעטַאעט ןשינַאװַאדלָאמ ןיא טליּפש
 סלַא עינַאמרַאהליֿפ רעוועינעשעק רעד טימ ןרָאֿפמורַא ןעמונעג

 רעטשערַאקוב ןיא קיטַײצכַײלג טעברַא .ק .שידִיי ףיוא רָאטַאטיצער
 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי

 ,ץרַאװש ןאילוי ןוֿפ .ע .ש

 ןנח ,ןייטשנעװעל

 |1962 גנילירֿפ .טשעג = (?)1902-1897 .בעג}

 "סנעשט , ךוב ןטיול --- 1897 ןריובעג

 -ָאטסנעשט ןיא -- 1902 -- ןדִיי רעווָאכָאט

 -סערָאק ,ליּכשמ ַא --- רעטָאֿפ .ןלױּפ ,ווָאכ

 רעשידַיי רעקיטלָאמעד רעד ןוֿפ טנעדנָאּפ

 .עסערּפ

 -רעװטנַאה ַא .ל טקידנע רָאי 14 וצ

 ןיא טָאה טַײצ רענעי ןיא .,לוש-רעק

 עשידִיי ַא טרילָארטסַאג וָאכָאטסנעשט

 סרעטָאֿפ ןַײז בילוצ .עּפורט עלענָאיסעֿפָארּפ

 -סערָאק-סגנוטַײצ ַא יו ,גנַאגנײרַא ןעײרֿפ

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנולעטש'רָאפ יד טכוזַאב רדסּכ .ל טָאה ,טנעדנָאֿפ

 ןליּפש ןגעוו ןמולח ןעמונעג טָאה רע ןוא העּפשה עסיורג ַא םיא ףיוא

 .רעטַאעט

 ןרָאװעג טקישעגקעװַא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ךָאנ

 -עזעגנָא ךיז טרָאד ,דנַאלשטַײד ןייק טעברַא ףיוא ןשטַײד יד ךרוד

 טימ ךיז טּפַאכעגטימ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןוא ,רעטַאעט טימ טקיט

 רעד ךָאנ ןעמוקעגמיײהַא .זיײרקמַארד ןשידִיי ַא ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ

 רענענַאטשטנַאיַײנ רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ דלַאב ,המחלמ

 "ורב רערעטלע ןַײז יו ױזַא ,,ל טזַײװַאב ןשיווצניא ,ײמרַא רעשיליוּפ
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 ,"לבמַאסנַא ןוא "ףעטרַא , טימ רעטעּפש ןדנוברַאֿפ) לאיחי ,רעד
 עשידִיי רעװָאכָאטסנעשט טימ ןליּפש וצ ,(1965 לירּפַא 29 .טשעג

 ."רעבָאהביל ,

 ןַײרַא .ל טלַאֿפ ,דנַאברַאֿפנטַאר ןוא ןלױּפ ןשיווצ המחלמ רעד תעב

 ַא רעייז זיא םיא וצ גנוִיצַאב יד .טֿפַאשנעגנַאֿפעג רעשיסור ןיא
 ,ןרעגַאל יד ןזָאלרַאֿפ וצ טייקכעלגעמ ַא טמוקַאב רע .עכעלטנַײרֿפ
 ױזַא ןוא ,ןענרעל וצ לוש ַא ןוא ןַײז וצ ווו טרָא ןַא ךיז ןביילקסיוא

 -ַאעט רעשידִיי רעד ןיא דַארגנינעל ןיא ןעמוקוצנָא םיא טגנילעג םורַא

 זיא'ס רעכלעוו ןוֿפ ,יקסווָאנַארג רעדנַאסקעלַא ןוֿפ עידוטס-רעט
 .רעטַאעט-רעמַאק עשידִיי רעװקסָאמ סָאד ןסקַאװעגסיױא רעטעּפש

 ןטָארטעגנַײרַא רע זיא ,"ןדִיי רעװָאכָאטסנעשט , ךוב ןטיול

 ,("סווװָאנ אמָאה,) לגוק רעדנַאסקעלַא ןוֿפ איא עידוטסמַארד רעד ןיא

 "ווָאקרוט קחצי טבַײרש ערעירַאק-רעטַאעט ןַײז ןוֿפ בייהנָא ןגעוו |

 :גרעבדורג

 יו ןעלטימ עשינעצס סנייטשנעוועל ןענַײז ןיקסווָאנַארג רַאֿפ;
 ןייז ןוֿפ ןרענוד סָאד ,ןעזסיוא ןַײז ןוֿפ טײקיזלעֿפ יד ;טמולחעגסיוא
 יד ךיִג טכיירגרעד טסנוק רעשינעצס ןוֿפ טּפעדַא רעגנוי רעד .םיטש
 ןגעוו לָאר ַא -- "תידוהיג סלעבעה ןיא סענרעֿפָאלַאה ןוֿפ לָאר
 ןוא ,ערעירָאק ןַיז ןיא טמולחעג טָאה רָאיטקַא ןייא טשינ רעכלעוו
 געוו רעשינעצס ןַײז טלקיװטנַא רעטייוו ךיז טלָאוװ'ס יו טסייוו רע
 ןיק טרעקעגמוא קירוצ -- 1921 רָאי ןיא -- טשינ טרעוו רע ןעוו

 .ענעגנַאֿפעג יד ןוֿפ שיוטסיוא ןתעב ,ןליּפ

 -על ערענָאיצולָאװער סָאד טשינ זיא ןרָאי ענעי ןוֿפ ןליוּפ רעבָא

 רעד ףױא קעלֿפ ַא ןענייטשנױועל ַײב טבַײלב לּכ-םדוק .דַארגנינ

 טסעומש רעוו .דנַאברַאֿפנטַאר ןיא ךיז ןענרעל ןוא ןַײז סָאד :עטעקנָא

 -ָאיצולָאוװער רעטלַא ןַא ןעוועג זיא רעדורב רערעטלע ןַײז זַא ,ךָאנ

 זיא ,רעוט רעשיטסינומָאק רענעעזעגנָא ןַא -- ןרָאי ענעי ןיא ןוא ,רענ

 זיא סָאד ןױש .גױא ןַא םיא ףױא טָאה'מ .ףירט אלימב ןנח ןיוש

 -ַאעט ןשידִיי ןיא ןריט ענעֿפַא ןייק ןעניֿפעג טשינ לָאז רע זַא ,גונעג

 -רעטָאֿפ; .עטכוזעג ןייק טשינ ךיא זיא טייקכעלרעסיוא ןַײז .רעט
 -יֿפָא יד ןַאד ןעוועג זיא -- "ןיירַאֿפ ןיא גּונעג רימ ןבָאה ןטסילָאר

 -יצעד ןעזסיוא סָאד .קיטכיוו טשינ ןענַײז ןרָאי יד .גנולעטש עלעיצ

 'ו .טסעינ יצ ײרָאיטקַא רעגנויג ַא ןַײז ןָאק ןעמ יצ טריד

 -ָארּפ רעז רעביא גנַאלנרָאי םורַא ץיטשנעוועל ןנח ךיז טפעלש

 עקילעֿפוצ טימ ליּפש ַא ןַײרַא לָאמַא טּפַאכ ;סעיצַאטיצער טימ ץניוו

 רע .ןזיירק עשיטַאמַארד טימ רע טעברַא רקיע רעד רעבָא ,סעפורט

 -געמ ַא טָאה ,הלּכ רעכעלגעמרַאֿפ ַא טימ טַאהעג הנותח אקווד טָאה

 -ַאבעלַאב ַא ןרעוו ,טֿפעשעג-ןעילימַאֿפ ַא ןיא ןײגוצנַײרַא טייקכעל

 -רעטַאעט יד םיא טגנילעג .רעטַאעט םוצ רעבָא טיצ םיא .דִיי רעשיט

 ןידנעב ןיא .םייה רעד ןיא ןַײז טימ ןדניברַאֿפ וצ זַײװליײט טעברַא

 ןָא ךיז טבייה ,"עזומ יד, -- זַײרק רעשיטַאמַארד רעטוג ַא טקריוו

 .זַײרק סעד טימ ןענייטשנעוועל ןוֿפ גנודניברַאֿפ עגנָאלנרָאי ַא

 א טריֿפעגֿפױא ,טעברַא ערעלוגער ַא טריֿפעג טָאה זַײרק רעד
 ַא טַאהעג ,ןעגנולעטשרָאֿפ עטסנרע טכַאמעג ןוא ןסעיפ עטסנרע ךס
 -סױרַא ןענַײז זַײרק םעד ןוֿפ .עירעֿפירעּפ עכעלטֿפַאשלעזעג עטיירב
 םעד טימ .יקסנישַאטָאּפ הזעמ ןוא קינלעמ םוחנ ןרָאיטקַא יד ןעֶמוקעג
 טהרֿבַא ןוא ןַאמרעה דוד טעברַאעגטימ שידַארַאּפס ןבָאה זַײרק
 רעדָא ,רעטַאעט שימייה ַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג זיא'ס .יקסווערָאמ
 -על ךיז טגעלֿפ טייהנגעלעג ַא ַײב רעבָא .עירָאטַארָאבַאל-רעטַאעט
 םיא בָאה'כ .רעטַאעט לענָאיסעֿפָארּפ ַא טימ ןפַאכסױרַא ןייטשנעוו
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 עה ר
 יי : ייייי-ראגסוושיהאשירשאשייי

 ןופ ןָאקיססעל

 -ֿפױא סנײטשנרַא קרַאמ ןיא סשַאכ יד ןוֿפ לבמַאסנַא ןיא ןליּפש ןעזעג

 -רַאֿפ ןיא) ןעוועג רע זיא לָאמ עקינייא ,"סלוג; סקיווייל ןוֿפ גנוריֿפ

 ,ץרוק זיולב רעבָא ,ײעּפורט רענליוו רעד ןיא (ןדָאירעּפ ענעדייש
 לַײװרעד ךיז טָאה'ס ּוװ ,םייה רעד טימ ןדנובעג ןעוועג ןַאד ןיוש

 ."ילרעטכעט ַא טעוועדָאהעג

 רעשיטעווָאס רעד ףיוא ןֿפױלטנַא וצ םיא טגנילעג 1929 ןיא/

 םעניא טרישזַאגנַא ָאד טרעוו ןוא לָאּפָאנרַאט ןיא טמוק ,עירָאטירעט

 רעד היבט; ןיא ,"היבט; טליּפש רע ווו ,רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי

 ןוא "דנַאטשֿפױא , סרוּפצ .רד ןיא "ץירּפ , םעד ןוא "רעקיכלימ
 | .ןלָאר ערעדנַא ךָאנ

 טֿפױלטנַא המחלמ רעשיצַאנ-שיטעווָאס רעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןטימ

 .דנַאלסור ןטַײוו ןיא 1941 ןיא רע

 :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי טנַײרש םעד ןגעוו

 רעד ךרוד ןסירעגרעביא טרעוו םייה רעד טימ גנודניברַאֿפ ידי

 -ֿברעמ ןיא ןֿפרָאװרַאֿפ טרעוו ןייטשנעזועל .המחלמ | -טלעוו רעטייווצו

 ןיא -- רָאיטקַא רעטשרע סלַא -- ןסָאלשעגנָא טרעוו ןוא עניַארקוא

 היֿבט, רע טליפש טרָאד .רעטַאעט ןשידִיי ןכעלטנגעג רעלָאּפַאנרַאט

 לָאצ ַא ןוא ,עיצַאזיטַאמַארד רעשיטעיווָאס ַא ןיא "רעקיכלימ רעד

 | .ןלָאר עקידנגָארט-קיטש ערעדנַא

 -ַאװע ךיז רע זומ דלַאב ?לּכה ךסב סע טרעיד גנַאל יו רעבָא

 -עגנָא רע טרעוו טרָאד ןוא ,זַאקווַאק ַײב טָאטש ַא ,ינזָארג ןיא ןרַױק

 -- לוש-רעטַאעט רעדַארגנינעל ןייז ןוֿפ תוכז ןיא םּתסה ןמ -- ןעמונ

 וליֿפַא טייג שיסור רעטוג וצ ןייק .רעטַאעט שיסור ַא ןיא רָאיטקַא סלַא

 יד ןיא ןשטַײד ,רעדנעלסיוא רע טליפש ,לױמ ןַײז ןוֿפ סױרַא טשינ

 סרוד טלָאוװעג וליֿפַא םיא טָאה לָאמַא .ןסעיּפ-המחלמ עלעוטקַא ןָאד

 טלָאוועג --- ייר רעטשרע רעד ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,דילַאווניא ןַא ןַיז

 דָאּפַאטסעג ַא סעפע טליּפשעג טָאה רע ןעוו עילוק ןַײז טימ ןגָאלש

 טגייצרעביא םיוק טָאה'מ ןוא טעוועטַארעגּפָא םיוק םיא טָאה'מ .ףעש

 סָאװ ,רע יו שטנעמ רעשיטעווָאס ַאזַא זיא סָאד זַא ,דילַאווניא םעד

 .שטַײד םעד זיולב טליּפש

 ץעגרע -- ןרױקַאװע בורקב ךיז ןעמ זומ טרָאד ןוֿפ ךיוא רעבָא

 -םרַאיַאנסנַארק ןוֿפ ןתובחר רערעביס יד ןיא ,חרזמ ןטַײװ ןֿפױא טעה

 += רעטַאעט ןשיסור ןיא רָאיטקַא רעטשרע סלַא -- רעדיוו .יַארק יק

 .עיסור ןרעטיב ןַיז טימ

 ןַײמ ןיא וירב עטֿפָא םיא ןוֿפ ןגירק ךיא געלֿפ טַײצ רענעי ןיא
 ששידִיי ךָאנ טֿפַאשקנעב רעֿפיט טימ ווירב .עזנורֿפ ןיא טלקמ-םוקמ
 רע ,ןייֿפ ןוא טוג םיא זיא'ס הֿביֿבס רענעגייא רעד ךָאנ ,;רעטַאעט
 ַא וא (טַײצ רענעי ןיא ךַאז ענעטלעז ַא) טעז רעד וצ ןסע טָאה

 ןוא רעטַאעט ןעיסור ןקיטרָאד ןיא עיציזָאּפ ענעעזעגנָא ןַא ;םייה עטוג
 םוצ טֿפול יו זיא סָאד ןוא הֿביֿבס יד :םיא טלעֿפ סנייא רעבָא ,טלעג

 | | .ןעמעטָא

 - (רימ רַאֿפ םישדח ךס ַא) ךיז רע טרױקַאווע ליזַא רעריביס ןַײז ןוֿפ
 ןשעידִיי ןקיטלָאמעד םעז ,ךַאבכיר ןיא ךיז טצעזַאב ,ןליוּפ ןייק קירוצ
 רעד ןיא ןטעברַא ןָא טרָאד טבייה רע .עיזעלשרעדינ ןיא רעטנעצ
 ,ןטנווָא-עיצַאטיצער טכַאמ ,טעטימָאק ןשידִיי ןוֿפ גנולײטּפָא-רוטלוק
 רימ זיב ,ןטנווָא-טרעצנָאק רַאֿפ לבמַאסנַא םעניילק ַא טריזינַאגרָא
 סָאװ ,רעטַאעט ןשידִיי ןשיזעלששרעדינ ןיא רעדיוו ךיז ןענעגעגַאב
 -ןטסיטרַא ןשידִיי ןוֿפ ןרָאװעג טעדנירגעג 1946 טֿפלעה ןיא זיא
 . קחצי ,קַאז לטֿפעש ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא) ןליוּפ ןיא ןיירַאֿפ
 זיא ןייטשנעוװװעל ןנח .(רעדנעלרוק ֿבקעי ןוא גרעבדורגרוָאקרוט
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 רעטַאעט ןוֿפ ויטקעלַאק םעניא ןַײרַא טערט סָאװ ,עטשרע יד ןוֿפ

 ןיא רעטַאעט-הכולמ עשידִיי סָאד ןֿפַאש ןזיב םיא ןיא טבַײלב ןוא
 ןוא רעשזדָאל םענוֿפ סוגנעמַאזוצ ַא ןוֿפ ןענַאטשנַא זיא סָאװ ,ןליוּפ

 ,ײרעטַאעט ןשידִיי ןשיזעלשרעדינ
 -רוט ןוא ,רעטַאעט ןקיזָאד ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג .ל זיא רָאי 4

 יו ,טליּפשעג טרָאד טָאה ,ל עכלעוו ,ןלָאר ייר ַא סיוא טנכער ווָאק

 ןיא 'רָאטַאנעס רעד , ,"רצוא , סיקסניּפ ןיא "ןרבק רעד עינָאכ ,
 םיא ןקורק עכלעוו ,ואג .שוד ןוא אסיאד .א ןוֿפ ?ןעלצרָאװ עֿפיט;

 -כָאנ ןיא תוחוּכ עשירָאיטקַא עשידִיי יד ןוֿפ ןָא ןביוא ןֿפױא סױרַא
 סָאד ןזָאלרַאֿפ תוחוּכ עקידנטײטַאב עקינייא ןעוו ."ןליוּפ ןקידהמחלמ

 טרעװ ,דנַאלסױא ןייק קעװַא ןרָאֿפ ןוא רעטַאעט עשיזעלשרעדינ

 ךיוא טייג .ל רעכלעוו ןיא ,גנוריֿפנָא עכעלטֿפעשעג ַא טלַײװעגסיױא

 רעטַאעט ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד וצ רע טרעהעג טלָאמעד טניז ןוא ,ןַײרַא
 ךשמ ןיא .רעטַאעט ןשידִיי רעשזדָאל ןטימ גנוצלעמשֿפיונוצ רעד זיב
 -ָאיטקַא עקינייא ןבָאה וצ טייהנגעלעג א ךיוא רע טָאה טַײצ רעד ןוֿפ
 סנייבשריה ןיא "דימש רעד, ףלָאר יד ןיא ןעגנוכיירגרעד עשיר

 עקיטַײזנגעק , סנייטשניבור ןיא "?קַאזָאק רעד , ,"רעטכעט סדימש ,

 ןיא "רחוס רעד , ןוא "הלּפמ סנמה , סעווָאלס .ה ןיא "ןמה , ,"עביל

 גנוקיניײרַאֿפ רעד טימ .סעלבָאר לעונַאמע ןוֿפ "ןויסנ רעסיורג רעד,

 רעטנוא *רעטַאעט הכולמ שידיי , סלַא סרעטַאעט ןשידִיי עדייב ןוֿפ
 טנטיײטַאב ןרעוו ,ַאקסנימַאק ַאדיא ןוֿפ גנוריֿפנָא רעשירעלטסניק רעד
 ךָאנ טליּפש רע .ל רַאֿפ ןטייקכעלגעמ עשירעֿפעש יד טרענעלקרַאֿפ

 טכַאמ רע עכלעוו טימ ,"םולחןדַאֿפדלָאג ַא , ןיא ןלָאר-ןדָאזיּפע ייווצ
 ךיוא) טסָאּפ דראואה ןוֿפ "קיטשרעבליז 20 , ןיא ,םשור ַא ץלָא ךָאנ

 -סָא עלעשרעה , ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד יב טשרע ןוא (לָאר-ןדָאזיּפע ןַא

 ןיא לָאר-טּפױוה ַא ןגירק וצ רעדיו םיא טגנילעג "רעילָאּפָארט

 -גיא ןַא, ,קנַארק טרעוו רעבָא ,סיוא קרַאטש ךיז טנכייצ רע רעכלעוו

 ."ןבעל ןיא ןוא עניב רעד ףיוא דילַאװ

 :6"צ ,ןעמליֿפ עשיטעיווָאס ייר ַא ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה .ל

 רעגיר , ןוא "רעמענ-המקנ , ,"רעטצניֿפ רעד ןוא שינעגעגַאב ,
 | ,?ָאטעג

 :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי טבַײרש ּפַאטע ןטצעל ןַײז ןגעוו ןוא

 ךיז רַאֿפ ןטכיזסיוא םוש ןייק טָאהעג טשינ רע טָאה יאדוואי
 ןיא .לארׂשי ןייק טרעדנַאװעגסױא 1957 בײהנָא ןיא זיא רע ןטוו
 עשיניצידעמ ןוא טלַאהעג ןטרעכיזעג ןַײז טַאהעג רע טָאה ןליּפ
 טרַאוורעד לארׂשי ןיא זַא ,טסּוװעג סױרַאֿפ ןוֿפ ןבָאה עלַא .טכיזֿפױא

 ,ױרֿפ ןַײז רעבָא ,ײלַאֿפ ןלַאיצַאס; ַא ןוֿפ עיצַאטעגעוו ערעוװע יד םיא
 ךיז טָאה ,עיזעלששרעדינ ןיא טַאהעג הותח טָאה רע רעכלעוו טימ
 -עג ןַאד זיא סָאװ ,סָארטש םענײמעגלַא ןטימ ןסיירטימ טזָאלעג
 ןיילק ןַײז טימ ןעמַאזצ ,ןענַײז ייז ןוא ,לארׂשי ןייק ןליוּפ ןוֿפ ןעגנַאג

 | .געוורעדנַאוו ןיא קעווַא ,עלעגנַײי

 רעקנַארק-בורח רעד ,רע ױזַא יו סנ ַא סעפע ןעוועג תמאב זיא'ס
 ןוא ףליה רעד טימ) ךיז טָאה ,ןטייהקנַארק לבמַאסנַא ןצנַאג ַא ףיוא
 טעמּכ קידנענַאק טשינ ,טרעטַאמעג (ןבלמ ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעטנוא
 רע טָאה לארׂשי ןיא רָאי ףניֿפ עטצעל יד .םייה רעד ןוֿפ ןײגסױרַא
 .ײרָאיטקַא רעשידִיי רענעזעוועג סלַא טבעלעגסיוא ןיוש

 .ןברָאטשעג .ל זיא 1962 גנילירֿפ

 :ֹזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי
 ןַײז ןצ טסַאפעג טשינ ןֿפוא םושב טָאה טייקכעלרעסיוא ןַײז

 | .ןעמָאנ
 ןדנוברַאֿפ ןעמָאנ רעד זיא ןורכז ןלענָאיצָאמע ןַײמ ןיא -- ןנח

 ָאעמָאר םעד ןיא טייקנגיצעגסיוא עקידתוקיבד סנייטש סקעלַא טימ
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 שא
 אמת

 טייקידמירישה ריש ןַײז טימ ,ײרענליוו; יד ַײב "קוביד; סיקסנַא ןוֿפ
 ןעועג ךעלרעסױא זיא ןייטשנעוװעל ןנח .טייקיטלעווענעי ןוא
 טָאה רענַײז המענ רעד ןיא רעבָא .טייקשידרע ולוכ ,ףוג ולוכ ,תוימשג

 לֹּכ םדוק .עביל ןוֿפ םירישה ריש ַא ןעגנוזעג ןָא לגיו ןוֿפ םינפ ַא
 -חרזמ רעד וצ טרעהעג טשינ לָאמנייק טָאה רע ,רעטַאעט וצ עביל ןוֿפ
 רעטיױוצ} רעד ךָאנ שטָאכ .ןליּפ ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ טנַאװ

 וצ ךיז ןבױהעגנָא טלָאװ רע יװ ןעזעגסיוא טָאה המחלמ-טלעוו
 עסערּפ יד .ריא וצ רע טכיירגרעד טָא-טָא .טנַאוװ-חרזמ רעד וצ ןקור

 ןגעוו סרעדנוזַאב ,ןלָאר ענַײז ןגעוו ןבירשעג רעטיירב ןיוש טָאה
 .י ןוֿפ גנוריֿפֿפױא סמוָאבטָאר ֿבקעי ןיא "קינטנעצָארּפ רעד ןמלזי

 -סיוא זיא רע .ײרעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , סנַאסנעשרעג .מ-ןיישענָאז
 םענעדלָאג ַא טימ גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןוֿפ ןרָאװעג טנכייצעג
 ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעטסטרעדנוה רעד םורַא עקַאט .ץיירק-טסנידרַאֿפ
 רעוװע זיא רע .טעװעטנובעצ ץרַאה ןַײז ךיז טָאה גנוריֿפֿפיױא רעד

 ,טױט ןַײז זיב דילַאווניא ןַא ןבילברַאֿפ ןיוש ןוא ןרָאוװעג קנַארק

 .לארֹׂשי ןיא ,1962 גנילירֿפ
 -ַאוועכילּפ ,רעסיורג ַא ;ןייטש ןוֿפ טקַאהעגסיױא יו ןעוועג זיא רע

 -טיירב ,דרע רעטרעקַאעצ ןוֿפ ןברק ַא יו -- ןכירטש-םינּפ .ּפָאק רעט
 עגנוי יד ןוֿפ .ענטעמַאה ששממ ,ןעגנוגעווַאב יד ןיא רעווש ,קיציילּפ
 סָאװ ,רעױּפ ַא ,סָאבעלַאב רעטסוי רעגנוי ַא יו ןעזעגסיוא ןָא ןרַאי
 -לּפענרַאֿפ ַא טעמּכ ,קילב ַא .דרע גרָאמ קילדנעצ רָאּפ ענַײז ףיוא טציז
 טָאה סָאװ ,םיטש ַא טימ ןוא ןגיוא עקידרעסַאוו-בלַאה ,עלעה ןוֿפ רעט

 -ַארג רעדנַאסקעלַא טנַאמרעד לָאמטֿפָא לַאטעמ ןוא טֿפַארק ריא טימ
 -ַארטַאעט ןייק ןעוועג טשינ ירמגל זיא טייקכעלרעסיוא ןַײז .ןכַאנ
 ."ןָא ןרָאי עטסגנוי יד ןוֿפ םיא טָאה רעטַאעט םוצ ןגיוצעג רעבָא ,עשיל
 ,51752 ,זז ,1947 ,קרָאיײוינ ,"ןדִיי רעװָאכָאטסנעשט,,
 .ח ,1964 ,סערַײא סָאנעוב ,/געװ ןַײמ ףיוא , --- גרעבדורגיװָאקרוט קחצי
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 ןלאיחי| שאצול ,גרעבלעגנע

 ן1948 .טקַא 15 .טשעג --- 1879 .נַאי 24 .בעג}

 -ַארטַאיּפ ןיא 1879 רַאונַאי 24 ןריובעג

 רעמערָא ןַא ןיא .,עיװַאדלָאמ ,ץמַאענ
 ןוֿפ ןדִיי עשיכַאלָאװ בור סָאד יו .החּפשמ
 ןייק טַאהעג טינ רע טָאה ,טֿפַאשמערָא רעד
 -סקלָאֿפ ַא ןקידנערַאֿפ וצ טייקכעלגעמ

 לָאמַא םיא טָאה רֿבח ַא רענַײז ןעוו ןוא ,לוש
 -טנעעג םיא רע טָאה ,טרסומעג רַאֿפרעד
 ךָאד טסָאה וד , :גַאלשרָאֿפ ַא טימ טרעֿפ

 ןוֿפ ייווצ רימ ביג ,לושסקלָאֿפ ןסַאלק ריֿפ

 ."רַאֿפרעד ןלָאצַאב ןיוש ריד ךיא לעוװ ,ייז

 רע טָאה ,שידַיי ןייק ןביײרש טשינ ןוא ןענעייל טנעקעג טינ טָאה רע

 טשרע ןַײז .ןכַאז ענַײז ןבַײרשֿפױא םַײב תויתוא עשינייטַאל טצונַאב

 ערעדנַא יד .שינעמור ןיא ןבירשעג רע טָאה "סעקטיבז , עלעכיב

 תבש, :ןבעגעגסױרַא ןיילַא רע טָאה ,שידַיי ןיא ןיוש ,ךעלעכיב עניילק

 יד ,(1910) "שיט ןכָאנ תבש , ,(1910) "געט ןיינ יד , ,"לגוק ןכָאנ

 ,(1926) "טרעסערגרַאֿפ ןוא ןעזעגרעביא , ןוֿפרעד עבַאגסיוא עטייווצ

 ,(1908-1914) "לודגה תבש ,

 ןציװ-סקלָאֿפ ,ןטעלּפוק ,סענעצס טלַאהטנַא "שיט ךןכָאנ תבש

 רעד ןיא .ןעגנולייצרעד עשיטסירָאמוה ענעדײשרַאֿפ ערעדנַא ןוא
 "עג קיסעמסקלָאֿפ זיא עלעכיב סָאד , :רבחמ רעד טגָאז עדעררָאֿפ

 וצ טכער סָאד טָאה סָאװ ,ןַאמערָא ןַא .ןיילק ןוא סיורג רַאֿפ ןבירש
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 וצ טכער עבלעז סָאד טָאה ,גָאט ןצנַאג םעד רעגנוה רַאֿפ ןברַאטש
 | ,?לָאמַא ךיוא רעטכעלעג רַאֿפ ןברַאטש

 ,רעדנזייר לקיטש ַא ןעוועג זיא רע .ןעמַארג ןיא ןדייר טגעלֿפ ,ע

 לקיטש ַא ןוא ץל לקיטש ַא ,רָאיטקַא לקיטש ַא ,רעקיזומ לקיטש ַא

 .ןצבק רעצנַאג ַא רעבָא ,גנורעכיזרַאֿפ-סנבעל ןוֿפ טנעגַא

 :םיא ןגעוו טבַײרש ץרַאװש ןָאילוי = |
 רעלוּפָאּפ םיא ןבָאה ,טָאדקענַא רעד ,עציקס עשיטסירָאמוה יד,

 ילעב ןוא ךעלמירחוס עניילק יד ַײב רעירֿפ טכַאמעג טבילַאב ןוא
 ןֿפוא ןַײז .דנַאל ןצנַאג ןרעביא רעטעּפש ,ַאוװַאדלָאמ רעד ןוֿפ תוכאלמ
 -ימירפ זיא קיטַאמעלבָארּפ ןוא הֿביֿבס עשימייה יד ןעלגיּפשּפָא ןוֿפ
 -זעיריטַאס םעד ןוֿפ טנעצקַא רעלַאיצָאס רעסַאלב רעד .קיּפמוטש ,וזיט
 עניירב.... .ץיוו ןקיליב ןיא טֿפָא ךיז טרילרַאֿפ ףָאטש ןשיטסירָאמוה
 סיורג טימ ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא טעלּפוק סלַא ײגָאטייוניײצ ןטימ
 ןוא ןָאקיּפ ילַאמ ,גנָאי ַארַאלק סעסירעטקַא עטמירַאב יד ןוֿפ גלָאֿפרעד
 ַײב רימ ןעניֿפעג ןציוו עקיליב ןוא טעלפוק ןעטנַאקיּפ ןבענ .לַאט ידיס

 רעטרַאוװרעדמוא ןוא םזימָאק ןיא ךַײר ךעלטרעוו גרעבלעגנע אצול

 ,רעטרעוו עשיכַאלָאוװ טימ עטשימעג ,יןסנָאנַא ענַײז .טייקכעלדליב
 -ניא ןשירבַאקַאמ רעייז ףױא טקוקעג טשינ רעטכעלעג סיױרַא ןֿפור
 ןעניד ןענָאק ,ןַײרַא טגנערב רע עכלעוו ,ןעמזילַאקָאל יד... .טלַאה
 -טנֿפע סגרעבלעגנע ַאצול ןיא. .ןעגנושרָאֿפ עשיגָאלָאטקעלַאיד רַאֿפ
 רע טגעלֿפ יקַאויטסעֿפ-רָאמוה; יד ןיא ןעגנוטערטסױרַא עכעל
 ,ןטָאדקענַא ,ןציקס ענעגייא יד ןענעייל ,עיסנַארעֿפנָאק רעד ןַײז ןיילַא
 ןוא ,לטעלב ןירג ַא ןוֿפ סעינעמשז יד ןיא ןֿפײֿפ קיצנוק ,ןעמַארגיּפע
 ןעילַאקיװמ ןשינעמור ןוא ןשידִיי עקינָאמרַאה רעד טימ קיפש
 -עגּפָא ןילַא טָאה רע עכלעוו ,סעיציזָאּפמָאק ענעגייא ןוא רָאלקלָאֿפ
 -קלָאֿפ ןוא ןח טימ ,ענעטָארעג רעמ יד .טײרּפשרַאֿפ ןיילַא ןוא טקורד
 רעד ךָאנ ָאידַאר ןיא ןרָאװעג טליפשעג לָאמ עקינייא ןענַײז ,רָאל

 ."המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 ,ןברָאטשעג .ע זיא 1948 רעבָאטקָא 15 םעד

 ,1967 ילוי 4 ,י .ג ,8'מ , ,עינעמור ןיא גנילציװ רעשידִיי א -- ץרַאװש ןַאילוי

 בקעי ,טקופ

 {1920 רַאורבעֿפ 21 .טשעג -- 1880 ץרעמ .בעג)

 ,גרעבמעל ןיא 1880 ץרעמ ןריובעג
 ,רעדיינש רעמערָא ןַא -- רעטָאֿפ .עיצילַאנ

 ןוא ,לוש-סקלָאֿפ ןסַאלק ייווצ טקידנעעג

 גנוי רעיײז טװמעג םותי רעמערָא סלַא
 ,הסנרּפ רעד ןיא רעטָאֿפ םעד ןֿפלעהסױרַא

 ןעמונעגנַײרַא רָאי 17 ןוֿפ רעטלע ןיא
 סלַא ,טנַײרֿפ ַא םענַײז ךרוד ,ןרָאװעג

 ןכָאנ ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא טסירָאכ
 -עמור ןיא ןוא טַײצ עצרוק ַא טרָאד ןעגניז

 ,טסילָאס סלַא ףיוא ןיוש טערט רע ּוװ ,עינ |

 ןוא ֿבקעיה עטערעּפָא סציוורוה ןיא גרעבמעל ןיא רע טריטויבעד
 -כערּפ ןַײז טימ גנַאזעג ןיא סרעדנוזַאב ךיז קידנענעכייצסיוא ,"וישע
 ,8 זומ טײהקנַארק-ןעגנול ןַײז בילוצ רעבָא ,םיטש-רָאנעט רעקיט
 .רעליּפשוש-רעטקַארַאכ ַא ןרעוו ןוא ןעגניז סָאד ןבעגֿפױא

 ןזַײװּוצסױרַא טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב רע טָאה ָאד ַאקוד ןוא
 ןביג ,םיא טימ טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,רעליּפשיוש יד .טנעלַאט ןַײז
 ןרָאיטקַא עשידִיי עטלייצעג יד וצ טרעהעג טָאה רע זַא ,רעביא
 ןיא ױזַא ןטײקיעֿפ עניב ענַײז טימ טנײשעגסױרַא ןבָאה עכלעוו
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 טסנרע רעייז ךיז טָאה רע לַײװ ,רַאוטרעּפער ןרעסעב ןיא יוװ ןקיליב
 טגעלֿפ רע .טליּפשעג טָאה רע עכלעוו ,לָאר רעדעי וצ ןבעגעגּפָא

 עשיטַאמַארד עטסנרע ןיא ךיוא ןענעכייצסיוא רעייז ךיז רעבירעד

 | | ,ןלָאר-רעטקַארַאכ
 -בעֿפ 21 םעד ןוא ,טֿפרַאשרַאֿפ רעבָא ךיז טָאה טײהקנַארק ןַײז

 .גרעבמעל ןיא ןברָאטשעג רע זיא 1921 רַאור

 ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג טָאה ,סקוֿפ אשזור ,ױרֿפ ןַײז
 ןוֿפ ןָאקיסקעל ,} סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא ןוא
 ףיוא טליּפש ,סקוֿפ ָאעל ,ןוז רעייז .| 4052-54 .זז *רעטַאעט ןשידִיי

 .עניב רענַאקירעמַא ןוא רעשידַיי רעד

 .לעטסעמ ֿבקעי ןוֿפ .ע .מ ןוא ןַאמטוג סוילוי ןוֿפ .ע .ש

 רתסא ,רענפעש

 |1918 ךרעב .טשעג -- 1893 .בעג}

 -- רעטָאֿפ ,שזדָאל ןיא 1893 ןריובעג

 ,רעכעלב ַא
 ,רעביא טיג הכלמ רעטסעווש ריא יו

 | ;זיא

 ןיא ,עיצַאּפוקָא רעשטַײד רעד תעבג
 { 1915-19161 המחלמ-טלעוו רעטערע רעד
 ןרתסא ןוא ריא טימ ןרָאיטקַא עפֹורט ַא
 יָארּפ ועשיליוּפ רעד רעביא ןרָאֿפעגסױרַא
 רעד טימ ןרָאֿפעג טינ ןענַײז יײז .ץניװ

 טּפעלששעג ךיז ,רעניײגיצ יװ ,רָאנ ,ןַאב |
 ןעוועג זיא סע .רעקיליב ןעוועג זיא סע לַײװ ,זרעֿפ טימ ןגָאװ ַא טימ

 ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ .טַײצ-רעטניוו טפיוהרעביא ,שינרעטַאמ סיורג ַא
 עטעימָאק ןקיזישט טימ ןעגניז ןביוהעגנָא יז טָאה ,עזייר רעקיזָאד רעד
 ןילַא ךָאנרעד ןוא "םועסילָאק , רעשזדָאל ןיא ןטנװד-רעטקַארַאכ
 רעטעּפש .גלָאֿפרעד טַאהעג ןוא ךעלדיל ןעגניז טימ ןטָארטעגֿפױא
 |לאומעס} רעטנוא ינָארטַאּפ ַאלָאל טימ ןרָאֿפעג עדייב רימ ןענַײז
 .טעטוע-ץניווָארּפ עסיורג ענעדײשרַאֿפ ןיִא עיצקעריד סנַאמרעּפוק

 ַאקניוולַאמ } ,ײאלּפָאה; ,ײיַאטרעב ענייש ידג ןעמ טָאה טליפשעג

 ןיא ןרענטוק טימ טליפשעג יז טָאה ייורוט םעד ךַאנ ."ױזַא ליװו

 -נַא יז ןיטסוק |ןָאמָאלָאס} טָאה ןַאד ,רעטַאעט-יײַארָאלֿפ,; רעשזדָאל

 ןטסייממַא .ןילבול ,סָאדַאר ,ץלעק רעביא יינרוט ַא ףױא טרישזַאג

 ןרענטוק טימ טליּפשעג יז טָאה

 ,טליפשעג טינ ןוא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא ,רעמוז ַא ןיא

 רעדורב ןַײמ ךיוא ןוא רענטוק ןעוועג זיא רעטנורעד ,טנידרַאֿפ טינ

 ךיא סָאװ ,יינרוט רעזדנתא טלעטשעגנעמַאזצ רענטוק טָאה ,בקעי

 ךיוא ןוא ןגייױוצרעבליז ןמלז| ךַײא ,ןסעגרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק ןַאק

 -ַאלקעד ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא סָאװ ,(םירמ) ,ױרֿפ עטשרע רעַײא

 | ,סעיצַאמ

 -ַאב ,טליקרַאֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא ןוֿפ ןעמוקעג זיא יז ,קנעדעג ךיא

 ,טניימעג ןעמ טָאה גנַאֿפנָא ןוֿפ .ןןטסוה ןבױהעגנַא ןוא רעביֿפ ןעמוק

 יז .סוֿפיט רעדָא ,טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,עפירג ַא זיא סע

 טזעינ ןוא ןטלַאהַאבסױא יז לָאז ןעמ ןטעבעג ךיז ןוא טנייועג טָאה

 םערָאוװ ,ןרָאװעג טעוװעטַארעג רשֿפא יז טלָאװ ;לַאטיּפסָאה ןיא ןבעג

 עקרַאטש ַא רָאנ ,םוֿפיט ןייק טשינ ןוא עּפירג ןייק ןעוועג טשינ זיא סע

 ןוא ,ןעועג טציוושרעד ,ןעגניז ךעלדיל עכעלטע ךָאנ .גנוליקרַאֿפ

 יז ןעמ טָאה ,ןטלַאהַאבסױא ךיז םעד טימ ,קנורט ןטלַאק ַא טּפַאכעג

 ןוא טַאהעג דלוש ךיוא טָאה רָאטקַאד רעד .טגעלֿפעג קיטכיר טינ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 זיא יז יװ לדײמ טנוזעג ַאזַא .טכוזדניווװע ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא יז

 ."ןברָאטשעג יז זיא ױזַא ןוא ןעוועג קנַארק טשינ לָאמניײק ,ןעוועג

 ,1918 ךרעב שזדָאל ןיא ןברָאטשעג זיא .ש |
 ,רענֿפעש הּכלִמ רעטסעװש ריא ןוֿפ .ע .ש

 חכלמ ,רענפעש

 ,שזדָאל ןיא 1898 רַאורבעֿפ 12 ןריובעג
 ןביוהעגנָא .רעכעלב ַא -- רעטָאֿפ ,ןליױּפ

 .רָאי 12-11 ןופ רעטלע ןעִירֿפ ןיא ןליּפש

 -עגֿפױנוצ טָאה (רעטומ |דלעֿפ -- רעט
 טריֿפעגֿפױא ןוא עּפורט-רעדניק ַא טלעטש

 ."טיח השמ , שזדָאל רעטניה ןטרָאג ַא ןיא
 רעבלעז רעד טימ ףיוא טריֿפ ףיורעד דלַאב

 -ץּפש) םייח רָאיטקַא רעד עּפורט-רעדניק

 ןיא רעגיטכַאל ךָאנרעד ,רעטַאעט-"ַארָאלֿפ , ןקיטרָא ןיא "סחוימ
 .רעדיל עלַא טימ "רעגניז-ןעסַארטש רעד , "רעטַאעט סעסיורג,

 טָא ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד רעביא טסייר המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 .עּפורט רעד
 ןעמַאזוצ ,סױרַא .ש טרָאֿפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 טעטש רעביא עפורט ַא טימ ,רתסא רעטסעװש ריא טימ

 טייג יז זיב ,ןעגנוגנידַאב ערעװש רעייז רעטנוא ,ךעלטעטש ןֹוא
 -קעריד רעד רעטנוא ,ינָארטַאּפ ַאלָאל טימ ןעמַאזוצ ,ןליּפש וצ רעביא

 ןיא ,טעטש-ץניוװָארּפ ערעסערג ןיא ,ןַאמרעּפוק לעוימעס ןוֿפ עיצ
 ,"ןבעל רימ אילּפָאה, ,ַאטרעב ענייש יד, יװ ןטערעּפָא עכלעזַא
 -*ַאלַאקס, רעשזדָאל ןיא רעבירַא ךָאנרעד .א'א *ױזַא ליוו ַאקניװלַאמ,

 יקסריבלַאב ןוא קישזָאב טימ רעטעּפש ,(ןַאמרעּפוק ןוֿפ דיא) רעטַאעט
 ןוֿפ ל'א ץניװָארּפ רעד רעביא יינרוט-רעמוז ,רעטַאעט-"ַארָאלֿפ , ןיא

 טימ רעדיוו ,א'א ןַאמלעגייב דוד ,רעטלעק ,באוודעי טימ קישטלעבול

 רעד רעביא יינרוט רעצרוק ַא ,רעטַאעט-"ַארָאלֿפ , ןיא ןקישזָאב
 -סעווש ןוא רעדורב ס'.ש ,גייווצרעבליז םירמ ןוא ןמלז טימ ץניוװָארּפ

 -רוטַאינימ ַא ןיא רענטוק המלש ןוא רענֿפעש רּתסא ןוא ֿבקעי רעט
 טליּפש עכלעוו ,ץיווָאקציא ןוֿפ עּפורט רעד ןיא ךָאנרעד ,םַארגָארּפ

 ,רעמילג ןוֿפ עּפורט רעד ןיא םישדח עכעלטע ןוא עיצילַאג ןיא ךיוא
 -קעריד םוצ ,ֿבקעי רעדורב ריא טימ ,ןרָאװעג טרישזַאגנַא טרָאד ןוֿפ
 ןייק טרָאד ןוֿפ ,דַאבסלרַאק ,גַארּפ ןייק ןרָאֿפעג 1920 .בוקַאי רָאט
 -רעד ,ײרַאבַאק שידִיי ביײהנָא ןיא ןליּפש ייז ּוװ ,ןיימ םַײב טרוֿפקנַארֿפ
 שידִיי ,ןַאמלרעּפ רּתסא ןוא ןרָאיטקַא עשידִיי רענילרעב טימ ,ךָאנ
 .י | .רעטַאעט

 רעשידִיי רענעמוקעגנָא רעד ןיא ןַײרַא יז טערט טרוֿפקנַארֿפ ןיא

 ,(א'א ױרֿפ ןוא קינרַאקעיּפ ,ןײטשּפע ,ןײטשנרַא) זירַאּפ ןוֿפ עּפורט
 .לעטסָאֿפ החמׂש טימ גיצּפייל ןיא ךיוא ,םישדח עקינייא ןליּפש ייז ּוװ

 ךיז ןסָאלשַאב .ש טָאה ,ןַאמ-טַאװירּפ ַא טימ טַאהעג הנותח

 ,ןליּפש ןעמוק ןגעלֿפ עכלעוו ,ןרָאיטקַא רעבָא ,ןליּפש ןוֿפ ןעיצוצקיירוצ

 זיא עבלעזסָאד .ןעִיצנַײרַא קירוצ ןוא ןכוזֿפױא דימּת ריא ןגעלֿפ
 טָאה יז ּוװ ,עיגלעב ,לסירב ןיא טצעזַאב ךיז טָאה יז ןעוו ןעוועג
 ,דלעֿפנעזָאר לעשַאר ,ןָאזשיֿפ ַאשימ ,גנָאי ַארַאלק טימ טליּפשעג

 קעװַא טלָאמעד טניז ןוא זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז --- 1922 .ּפרַאק בייא

 עשידַיי טימ טקַאטנָאק ןגנע ןַא רעבָא קידנטלַאהנָא ,עניב רעד ןוֿפ

 .רעלטסניק
 .} .ׂש
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 -*עּפש| סנַאמליּפש אשזדָאל) ןַאמליּפש ױרֿפ

 'עלעצרעה , שטיװָאבוקַאי (ןאמייה רעט

 לאומש ,רענפעש

  .שזדָאל ןיא 1895 ינוי 18 ןריובעג
 ןביוהעגנָא .רעכעלב ַא -- רעטָאֿפ ,ןלױּפ
 םייח ןוא ַאננַא טימ רעטַאעט שידִיי ןליּפש

 -"ַארָאלֿפי רעשזדָאל ןיא שטיווָאבוקַאי

 ,טרָאד ,ךָאנרעד ,סרעטקַאניײא ןיא רעטַאעט
 -טוק המלש ןוא רּתסֹא רעטסעווש ןַײז טימ

 רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא רעטעּפש .רענ
 -עג ןוא סעשטיווָאבוקַאי יד טימ ץניווָארּפ
 -ערעּפָא יד ןיא ןלָאר-רעטקַארַאכ טליּפש

 -עמַא יד , ,"עקירעמַא ןיא עשטנַאכ , סעט

 ,איא "ןירענַאקיר

 ןוֿפ דיא רעטַאעט-"ַאלַאקס , רעשזדָאל ןיא ןרָאװעג טרישוַאגנַא
 יד ןוא ינָארטַאּפ ַאלָאל טימ רַאוטרעּפער-רוטַאינימ ןיא ןַאמרעּפוק ,ס
 שידִיי טליּפש רע ּוװ ,דנַאלשטַײד ןייק ןרָאֿפעגּפָא ךָאנרעד ,סניטסוק
 -סעווש ןַײז טימ ןליּפש טַײצ ערעגנעל ַא טבַײלברַאֿפ ןוא רעטַאעט
 טרוֿפקנַארֿפ ןיא ,ןַאמלרעּפ רּתסא ןוא ֿבקעי רעדורב ןוא הכלמ רעט
 ןרָאװעג טרישזַאגנַא ָאד ןוֿפ ןוא ,לעגנַאמ רָאטקעריד םַײב ןיימ םַײב
 ןוא ֿבקעי רעדורב ס'.ש טימ ןעמַאזוצ ,עדימ ףלָאדַא רָאטקעריד ןוֿפ

 טליּפש רע ּוװ ,עניטנעגרַא ,סערַײא-סָאנעוב ןייק ,ןַאמלרעּפ רּתסא

 רעטַאעט ןיא רעביא ךָאנרעד טייג ןוא ,"אבמא , רעטַאעט ןיא רעַירֿפ

 רעד ףיוא קידנעניוװעג .(דָארלעסקַא -- עיצקעריד) "רָאיסלעסקע,

 ןייק ּפָא רע טרָאֿפ ,רַאלָאד 40,000 ןוֿפ סניוועג עסיורג סָאד עירעטָאל
 רעדיוו ,שזדָאל ,עיגלעב ,זירַאּפ טכוזַאב ,עילימַאֿפ יד ןעז עּפָארײא

 טרוֿפקנַארֿפ ןיא ךיז טצעזַאב ןוא ןַאמ-סטֿפעשעג ַא טרעוו ,זירַאּפ
 ,ןיימ םַײב
 5 .ש

 יליל ,ץַאז

 ןיליל ,ןַאמניײֿפ עזו

 השמ ,ָאריּפש
 זיא ,רעביא טיג ַאקסניגַארב ענעיכ יו

 םהרֿבַא) סנַאמ ריא ןיא ןעוועג רָאי 2372 .ש
 -קַא רעד ןעוו ךָאנרעד ,עּפורט (סנָאזשיֿפ
 -קעריד ןרָאװעג זיא גרעבדנַאז קחצי רָאיט
 זיא ,שזדָאל ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רָאט
 ַאילוי ןוֿפ ןַאמ רעד) רעגָאװש ןַײז סלַא ,רע

 וצ ןליּפש רעבירַא (רעטסעווש סגרעבדנַאז
 ,םיא

 רעד טלייצרעד "תונורכז , ךוב ןַײז ןיא
 ;עדַאּפעלַאּפ ןויצנב רָאיטקַא

 רעזדנוא וצ זיא ןעגנורעדנַאו ערעזדנוא ףיוא לטעטש ןייא ןיא;

 ןָאק ךיא .ָאריּפַאש ןעוועג זיא סָאד .רָאיטקַא ןַא ןעמוקעגוצ עפורט

 ךיא רעבָא ,ןעמָאנ ןטשרע ןַײז ןענָאמרעד טשינ ןֿפוא םושב ךיז

 |השמ} ןזָאלרַאֿפ בָאה ךיא יװ םעדכָאנ שטָאכ ,טוג םיא קנעדעג

 טזעינ ןוא ןעזעג טינ רעמ לָאמנייק םיא ךיא בָאה ,עפורט סרָאש

 ,םיא ןוֿפ טרעהעג
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 -י רעשילַאקיזװמ רעייז ,רעשיסור ַא ןעוועג זיא ָאריּפָאש רעד
 .טָאג ןייא סייו ,לטעטש םעד ןיא ןעמוקעג זיא רע ױזַא יװ .ןַאמרעג
 טָאה רע ןוא ןקירעגנוה ַא ןענוֿפעג טרָאד םיא טָאה רָאש השמ רעבָא
 טשינ שטָאכ לָאז רע ידּכ עפורט רעזדנוא ןיא ןעמונעגנַײרַא םיא
 זיא ָאריּפַאש ..עמַאװצ ןעמעלַא זדנוא טימ רָאנ ,תודיחיב ןרעגנוה
 זיא רע ןוא ןעגנוזעג ןייש טָאה רע ןוא רָאיטקַא רעטוג ַא ןעוועג זיא
 .טֿפַארק עקיטיינ ןוא עטוג ַא ןעוועג עּפורט רעזדנוא רַאֿפ

 ַא טרעוו סע ןוא ריבג ַא עפורט רעד וצ וצ רָאש טיצ לַײװװרעד}

 ,ריבג רעד ,רָאש השמ ,רָאש רעטלַא רעד ;ָאזרעּפ 4 ןוֿפ עיצקעריד

 אריּפש .ןַאמסקילג לקנַאי רעלֿפוס רעד ןוא ,ןַאמרעביל רעסיוועג ַא
 | ןבַײלב טינרָאג ןרָאיטקַא ערעדנַא יד רַאֿפ טעוו סע זַא ,ארומ טגירק
 זַא ,טלעופעג טָאה רע זיב ,טצעהעג גנַאל ױזַא ךימ אריּפַאש טָאה..

 ןלָאז רימ ,ןטערטֿפױא טשינ עּפורט יד ןָאק זדנוא ןָא סָאװ ,עדייב רימ
 ,טקידלושרַאֿפ ךיז ןבָאה רימ תויה זַא ,ןעגנורעדָאֿפ ןלעטשסױרַא
 טסיוועג ַא ןבעג זדנוא טעוװ ןעמ זיב רעטַײוװו ןרָאֿפ טשינ רימ ןענָאק
 -יריבג רעד ןוא| "תובוח ערעזדנוא ןלָאצַאב ןלָאז רימ טלעג עמוס

 ,ןטרעדָאֿפעג ןבָאה ייז לֿפיװ ןבעגעג טָאה רָאטקערידטימ רעש

 לחרירּתסא טימ "עּפורט עשירַארעטיל יד תעב ,1908 ןיא

 ריא טימ .ש ךיז טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא טרילָארטסַאג טָאה ַאקסנימַאק
 ןלָאר יד קידנליּפש ,ןעגנוריֿפֿפױא-ןידרָאג ייר ַא ןיא טקילײטַאב
 *לאֿפר, ,"הטיחש יד, ןיא "לסיז 'ר ,*תרֿפא עלערימ; ןיא "ןומלש;
 -נַאקַאבמוא רעד , ןיא "יזנכשא לאומש , ,"דימש רעד לקנַאי , ןיא

 יד , ןיא ?ןיטויַאכ; ןוא "המותי יד עיסַאכ , ןיא "קרַאמ , ,"רעט

 | ."טֿפַארק עתמא

 טָאה רע, זַא ,טגָאזעג טרעוו "רעטַאעט שידִיי , ןיא גָאלָארקענ ןיא
 ךיז טָאה ןוא רעטַאעט שידִיי רעסעב ַא וצ ןבעל ץנַאג ןַײז טבערטשעג

 ".סעּפורט עשידִיי עטסעב יד ןיא טקילײטַאב
 רערעװש ַא ךָאנ 1916 ןיא עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג זיא .ש

 | ,טייהקנַארק

 ַא ףיוא טקוקעג טינ ,ןעועג .ש זיא גייווצרעבליז ןמלז טיול
 -סנרע ןוא רעטריטנַאלַאט רעייז ַא ,טַאװעֿפנָאֿפ לסיב ַא ,םומ לקיטש
 רעד ףיוא טכַארבעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןּפיט יד .רעליּפשיוש רעט
 עכלעוו ןטלַאטשעג יד ךרוד טוג טכַארט רע זַא ,ןזיוועג ןבָאה ,עניב
 -עטניא ןליּפש ןַײז ןיא ןזיװעגסױרַא טָאה רע .טריטערּפרעטניא רע
  .שינעדנעטשרַאֿפ ןוא טקַאט ,ץנעגיל

 .גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש ןוא אקסניגארב ענעיכ ןוֿפ .ע .מ

 | ,1921 ,1 'ג ,עשרַאװ ," רעטַאעט שידִיי , --- {--)
 יז ,1940 ,עװקסָאמ ,(1887:1917) רעטאעט רעשידִיי ,, -- רעדנעלסיוא נ

11, 
 ,182185 .זו ,1946 ,סערַײא-סָאנעוב ," תונורכז,, --- עדַאּפעלַאּפ ןויצנב

 .ע .ח ,ץיװָאמַארבַא

 ,ָאטינ ץעגרע ןיא ןענַײז ריא ןגעוו סעטַאד עשיֿפַארגָאיב םוש ןייק

 .ןירענליוו ַא קיטנעק
 סגניסעל ןוֿפ גנוצעזרעביא ריא ןענישרעד ענליוו ןיא זיא 1879 ןיא

 :ןבעגעגנָא זיא טַאלב-רעש ןֿפױא ."ןעדיא יד,

 ןעדיא יד

 ןַאֿפ .ןעגנולעטשרָאֿפ גיצנַאווצ דנוא איירד ןיא לעיפשטסול ןייא

 עכַארּפע רעשטַײד רעד ןיא רעסַאֿפרעֿפ ןעטמהירעב טלעוװ סםעד

 | ,גניססעל .וװ .א
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 ןופ ןַאסיססעל -

 .ע .ח אױרֿפ ךרוד (ָאגרַאשז שטַײד שידִיי ןיא טצעזרעביא

 רעד ןיא ךיז טניֿפעג רַאילּפמעזקע ןַא .ֿפ 32 .ח 68} ,ץיווָאמַארבַא

 .ןקעטָאילביב טָאטש רעקרָאידרינ רעד ןוֿפ לײטּפָא רעשידִיי

 -עזרעביא רעד ןוֿפ טרָאװרָאֿפ ַא טימ ךיז טנֿפע גנוצעזרעביא יד

 :|עיֿפַארגָאטרָא רעזדנוא| טנַײרש יז ןכלעוו ןיא ןירעצ

 זיא דישרעטנוא רעד .זַײּפש ןייא יוװו ךילטנעגייא זיא קרעוו ןייא;

 גנוסַאֿפרעֿפ ןייא ןוא ,רעּפרעק סעד ריֿפ זיא עזַיּפש סָאד :סעזיד רַאנ

 ייווצ ןטלַאהטנע ךָאד זומ עטסרע יד יו טיול ,ָאזלַא .עלעעז יד ריֿפ זיא

 ָאז ,דנקריו ןוא םענעגנָא ,טסייה סָאד ,ליעומו ברע :ןעגנוגנידעב

 ןיא םענעגנָא .ןכַאז עדייב יד ןבָאה ךיוא עטייווצ יד זומ | ױזַא} ןבע

 -רעֿפ ,ןכַאז עדייב יד .עלעעז רעד ףיוא קורדנייא ןטוג ןייא ןוא ןבעל

 םעזיד ןיא ןסינעג וצ ,קידנעזעל ןוא ,רעזעל ערעייט ,ךייא ךיא ךערּפש

 -כיוו רעייז וא ץזעל ןיא דנגינגרעֿפ טסכעה זיא סע ןעד ,ליפשטסול

 ,סומזיטָאירטַאּפ ןציוו עניױע ָאד טעדניֿפ ריא .טסיײג םעד ריֿפ ויט

 סיױו ךיא .רעטרעווכירּפש עטכע ןוא ןעשילַארָאמ | עכעלנטיז עניֿפ

 -ןייא ךיז טוג סָאװ ךָאנ טעוו ,ןזעל םייב ןגינגרַאֿפ עלַא ךָאנ סָאד רָאנ

 בָאה ןבע םורעד ןוא ,קנַאדעג םיא ךייא ייב (ןצירקנייא) ןגער=

 טסכעה רעד יו עקרעוו עזיד רָאנ ןצעזװצרעביא ןבילקעגסיוא ךיא

 ןוֿפ טַאטלוזער ןייא ןיא טגָאז ןיילַא גניסעל רעסַאֿפרעֿפ רעטמירעב

 רעדייא ןכַאז עקיטכיוו ןצעזװצרעביא רעסעב זיא סע. :לבַאֿפ ַא םענייז

 | ןרעוו וצ טכַאלעגסיוא|} ןכַאל םוצ זיא סָאװ ענייא ןסַאֿפרעֿפ יצ

 ַײב (ןח) טסנוג ןעניֿפעג טעוו גנוצעזרעביא עזיד סָאד עֿפָאה ךיא

 טומ רימ טעוו גנונעֿפָאה עזיד ןוא זעל ריא טעוװ סע רעכלעוו ןדעי

 -רעביא וצ רעסַאֿפרעֿפ עשיעּפָאריײא עקיטכיוו ןָאֿפ עקרעוו ךָאנ ןבעג

 יי .ןצעז

 .ײץיווָאמַארבַא .ע .ח ןירעצעזרעביא

 .ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ טינ רעבָא ןענַײז ןכַאז ערעדנַא ןייק

 וינ ,דנַאב רעטשרע ,"רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל ,

 ,17 .ז 41956) ,קרָאי

 ןלשרעה} ירעה .,ןַאמשיפ

 (1964 .בעֿפ 10 .טשעג -- 27 ,בעג}

 -ַאסעב ,ווענעשעק ןיא 1887 ןריובעג

 .עיבַאר
 ןוא ,עקירעמַא ןייק טרירגימע 1904 ןיא

 "נַארֿפ ןַאס ןיא טריטויבעד רעטעּפש רָאי ַא
 סגרעבלּפע .ה ןיא "לואש , סלַא ָאקסיצ
 ,"עטסיוו רעד ןיא דוד,

 רעשידִיי רעד ףיוא רָאי 12 ןליּפש ןכָאנ

 רעד טימ הנותח ןַײז ךָאנ ,,פ טָאה ,עניב

 ,ַאלַאֿפַאר .ַאויא ןירעליּפשיש רענעזעוועג
 .עניב רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז

 דָאירעּפ-ילב םעד ןיא ןוא ,יטעניסניס ןיא טצעזַאב ךיז טָאה .ֿפ
 עשידִיי עטסעב יד ןעגנערב ןיהַא רע טגעלֿפ ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ

 ,רעלדַא ,יקסװעשַאמָאט יו ,סרַאטס יד טימ ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעטי

 .א'א וועדעבעל ןרהא ,ץרַאװש סירָאמ רעטעּפש ןוא

 ןוא ,יטעניסניס ןיא 1964 רַאורבעֿפ 10 םעד ןברָאטשעג זיא .ֿפ

 ,ילנעטס ןוא ןיוולעמ ;םיריױטקָאד ןיז ייווצ טזָאלעגרעביא

 יד .ש

 ."סטרעװרָאֿפ , ןיא גָאלַארקעג
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 . רעטַאעט ןשיריי
 יוטא יו יע יקייייירילקקייי יוטא

 קחצי לארשי ,ןייטשרעּפיצ
 |1950 טסוגיױא 6 .טשעג -- 1875 .בעג)

 ןבענ ,ןישטערעב ןיא 1875 ןריובעג
 ,ןלױּפ ,םינָאלס

 ַא ןעוועג ןרָאי עגנוי ענַײז ןיא זיא .צ
 רעטַאעט שידִיי טליּפשעג ךיוא ןוא ןחדב
 רעדיל ןבירשעג ךיוא טָאה רע ןכלעוו רַאֿפ

 ןַײז ןיא טָאה יקצולירּפ חנ .ןטעלּפוק ןוא
 (50*49 .זז) "רעדיל-סקלָאֿפ עשידִיי , ךוב

 ןיא ."רעדיל עַײנ ַײרד , ס'.צ טקורדעגּפָא

 ס'.צ ןענישרעד 1932 ןיא זיא עגַאקיש
 לעיצרעמָאק ַא ,"םישודח סניבר םעד ,

 -לעוו ,רעלדנעה ירעה ןוֿפ טֿפעשעג-רעדיילק ןרַאֿפ דיל-עדנַאגַאּפָארּפ
 .ןעגנוריֿפרעד ענַײז ןריטנעטַאּפ וצ ןֿפלָאהעג לעיסנַאניֿפ םיא טָאה רעכ

 | ;טביײרש ווָארַאטָאלָאז ריאמ
 -רַאֿפ ןכַאמ וצ גנוגיינ ַא טַאהעג רע טָאה ,ןָא טייהדניק ןַיז ןוֿפ;;

 טכַאמעג רעטעּפש סיא טָאה גנוגיינ עזיד .סעקיײרעכַאמ-ילֿפ ענעדייש
 עיצקורטסנָאק רעד ,גנורינעשזניא ןיא ךיז ןריסערעטניארַאֿפ וצ
 ,צרעד טריֿפעג טָאה טַאטלוזער רעד ןוא ,ןענישַאמ ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ
 "לגנעיירט , עסיורג יד ייז ןשיווצ ,ןענישַאמ עליֿפ ןדנוֿפרע טָאה רע זַא
 עכנַאמ ןוא טריטנעטַאּפ עלַא טעמּכ ןיוש ןענייז עכלעוו ,ףיש טֿפול
 .ןעיוב ןעגנַאֿפטָא ןכיג ןיא רָאג טעוו ןעמ עכלעווװֿפ

 ןגעוו ךיא בָאה ,רעדניֿפרע םעד טימ ךערּפשעג םעד קידנריֿפנָא
 רע זַא ,ןענוֿפעגסױא בָאה ךיא ,ןענוֿפעגסױא ןכַאז עַײנ ץלַא םיא
 טליּפש רע .ץלַא וצ ןטײקיעֿפ עסיורג ךעלנייועגרעסיוא טציזַאב
 טליּפש רע רעבָא ,ןטָאנ ןייק טנרעלעג טינ לָאמ ןייק טָאה רע לדיֿפ
 קידנעגנַאֿפנָא ,קידנליפש לָאמ ןייא טרעה רע ןכלעוו ,ןיטָאמ ןדעי
 ןעוועג ךיוא זיא רע .ערעּפָא טימ קידנעגידנע א "סייט גער וֿפ
 ױרֿפ ןַײז לַײװ ,עניב יד ןבעגֿפױא טחמעג טָאװ ןוא רָאיטקַא ןַא
 -יעֿפ יד ךיוא טציזַאב ןייטשרעּפיצ .י .וצרעד ןעגנּוװצעג םיא טָאה
 -נוטַײצ עליֿפ רַאֿפ ןעלקיטרַא ןבירשעג טָאה רע .ןבַײרש םוצ ןטייק
 ןבַײרש טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה סרעדנוזַאב רעבָא ,ןעג
 -ַאעט עליֿפ ןיא ןעגנוזעג טצעי ךָאנ ןרעוו ןטעלפוק עגַײז .ןטעלּפוק
 טימ ןוא ;עמיטש-רָאנעט ענייש ַא ךיוא טציזַאב ןײטשרעּפיצ .ערעט
 -נא עקיטעטליוו ענעדיײשרַאֿפ ףיוא סױרַא רע טֿפלעה ןעגניז ןַײז
 | | ."ןעגנומענרעט

 רעד ןוֿפ עיצקורטסנָאק עצנַאג יד יונעג טבַײרשַאב ווָארַאטָאלָאז
 ןרָאװעג טריטנעטַאּפ הליחתכל זיא סָאװ ,ףיש-טֿפול רענעדנוֿפרעד

 ןייג ןָאק יז זַא ,טיובעג ױזַא זיא ףיש-טֿפול יד .1917 ַײמ 29 םעד
 (ּפָארַא טלַאֿפ רעדָא ןסָאשעגּפָארַא טרעוו יז לַאֿפ ןיא) רעסַאװ ןֿפױא

 ךס ַא רָאג טַאהעג טָאה רעדניֿפרעד רעד .ףיש עכעלנייוועג ַא יו
 ןטסָאק יד רַאֿפ ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא ךעלדנע רעבָא ,ןטייקירעוװש
 ןבעגעגסױרַא ןיוש זיא טנעטַאּפ רעד ןוא ,לעדָאמ ַא ,רַאלָאד 5000 ןוֿפ
 עלעקנישַאמ ַא ךיוא .צ טָאה ןעגנודניֿפרעד ערעדנַא ןשיווצ ,ןרָאװעג
 ףליה רעד טימ ,ןוא ךלימ לשעלֿפ ַא ןַײרַא טלעטש'מ רעכלעוו ןיא
 ךשמ ןיא רעטוּפ ןוֿפרעד טרעוו ,ןָא ןליפַא רעדָא טעטיצירטקעלע ןוֿפ
 -ָאטױא רעד ןיא גנודניֿפרעד עַײנ ַא רע טָאה ךיוא יוװ ,טונימ 5 ןוֿפ
 .עירטסודניא-ןליבָאמ

 :ֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןילָאגרַאמ .ַא ,רד
 זיא טַארַאּפַא רעד... "ןטֿפול יד ןיא |דעּפָאסילעװ} לקיסייב ַא;|

 טסוגיוא ןט12 םעד ןוא ,ןדִיי רעגַאקיש ַא ןוֿפ אקוד ןוא ןדנוֿפרעד ןיוש
 ןלַארעזעֿפ סעד ןוֿפ ןרָאװעג טריטנעטַאּפ גנודניֿפרע יד זיא 1}11925
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 רעטסימ םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא ןָאטגנישַאו ןיא סיֿפָא-טנעטַאּפ

 ידע רעד ,רע זיא ןָאזרעּפ עקידריווקרעמ ַא .ןייטשרעּפיצ לעַארזיא

 ץנַאג ַא זיא רע. רעכַאמ-ןטסעוו ַא לכה-ךס ךַאֿפ םַײב .. רעדניֿפ

 -עגטימ טשינ עלוש ןייק וליֿפַא טָאה ,שטנעמ רעטעדליבעג קיניײװ

 -רעסיוא ןַא זיא ,ײטקַאדידָאטױא רעד ,ןייטשרעּפיצ רעבָא ,טכַאמ
 ןייטשרעפיצ.. "ןקז, רעגתי רעשיגרענע ןוא רעקיעֿפ ךעלנייוועג
 ןַילַא ךיז ןוֿפ טליּפש ןוא קיחמ ןייק טנרעלעג טינ לָאמ ןייק טָאה

 -ןטָאנא יד ןֿפירגַאב ןיילַא רעהעג ןרַאברעדנּוװו ןַײז טימ טָאה ןוא לדיֿפ

 -נעמעלע ןייק ןעעזעגנָא טינ לָאמ ןייק טָאה רעדניֿפרע רעד .ײדךַארּפש

 "ליב ןלָאמ ןעמונעג ןײלַא ךיז ןוֿפ טָאה א ,עלוש-רענכייצ ערַאט

 ןויטקניטסניא ןַא טימ ,ןשעזַאזייּפ ןוא ןטערטרָאּפ עלוֿפסקורדניײא ,רעד

 טַײצ-המחלמ ןיא טַאה רע ןעוו  .עיצרָאּפָארּפ ןוא סומטיר רַאֿפ ןיז

 -רעד טָאה רעכלעוו ,ײַאלּפָארע לגנעיירט, ןוֿפ לעדָאמ ַא ןֿפַאשעג

 -ועדניֿפרע רעדעי יו רָאנ ,ןטסילַאיצעּפס .יד ַײב ןעזֿפױא ליֿפ טכיירג

 עֿכייר עכעלטע ןוֿפ ןרָאוװעג ןגָארטַאב ןייטשרעּפיצ זיא ,רעגנַאֿפנָא

 ןַײז ןוֿפ רעדילג ענלצנַײא ןענַײז רעטעּפש ןוא ,סעקינהֿבוט-ילעב

 ןָא עירטסודניא רעשירָאטַאיװַא רעד ןיא ןרָאוװעג טריּפָאק טַארַאּפַא

 -נטסעוו סלַא ּפָאש ןיא טעברַאעג רעטַײװ טָאה ןייטשרעּפיצ .ןסיוו ןייז

 ."טכַאמעג קיטרַאֿפ טַארַאּפַא םעד רע טָאה ךעלדנע.. .רעכַאמ

 :רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 ןיא ךוזַאב ַא םענַײמ תעב ,ןרָאי רעקיסַײרד בײהנָא יד ןיא

 טלָאמעד ןיוש טָאה רע .צ טימ ןֿפָארטעגֿפױנוצ ךיז ךיא בָאה ,עגַאקיש

 -עגסיוא ןַא יו ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ,ַאמ רעטלַא ןַא יו ןעזעגסיוא

 רע .ןרכז ןַײמ ןיא טצירקעגנייא ךיז רע טָאה ,רָאיטקַא-ןקז רעטניד

 רעכלעוו ףױא גנודניֿפרעד ןַײז ןרעדליש ינעג ןעמונעג רימ טָאה

 טָאה רע זַא ,טַײװ ױזַא ןעגנונעֿפָאה עסיורג רָאג טגיילעג טָאה רע

 1000 עצנַאג ןוֿפ גנורעייטשייב ַא ןבעג וצ טגײלעגרָאֿפ ןיילַא ךיז

 ןֿפיױקרַאֿפ רָאנ טעוו רע יו דלַאב "ןָאקיסקעל-רעטַאעט ; ןרַאֿפ רַאלָאד

 ,רעדניֿפרעד רעטנעקרענָא טיניךָאנ רעדעי יװ .גנודניֿפרעד ןייז
 -נוזַאב רעבָא ,ןעגנודניֿפרעד ענַײז ןגעוו טדערעג ךס ַא רעייז רע טָאה
 סָאװ ,"ןַאלּפָארע-דעּפָאסילעװ םענעֿפורעג-ױזַא םעד ןגעוו סרעד
 ַא יװ ױזַא דרע רעד ףױא ןרָאֿפ ןבײהנָא טזָאלעג ,ךיז טכַאד ,טָאה
 ןעִילֿפ ,ץַאלּפ ןבלעז ןוֿפ טֿפול רעד וצ ןבײהֿפױא ךיז ,דעּפָאסילעװו
 טרָאד ןוָאֿפ ןוא םי ןֿפױא ץזָאלּפָארַא ,לַאֿפ-טיונ ַא ןיא ,ןענָאק ךיז ןוא
 טָאה ןעמ זַא ,טגָאלקַאב ךיז טָאה רע זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .ףיש ַא יו
 טעלּפמָאק טעֿבנגעגוצ םיא ַײב ןױש ןעגנודניֿפרעד ענַײז ןוֿפ ךס ַא
 טָאה רע עכלעוו ,גנודניֿפרעד רעד טָא עגונב רעבָא ,זיױולייט רעדָא
 ַא ןרעװ טעװ יז זַא ,רעכיז ןעוועג רע זיא ,טריטנעטַאּפ ךעלדנע
 ןרעוו ןוֿפרעד טעוװ רע זַא ןוא קיטַאיװַא רעד ןוֿפ לייט רעשיטקָאֿפ

 | .רשוע רעסיורג ַא

 רעד ןגעוו טרעהעג טינ רעמ טָאהימ ןוא ןרָאי קעוװַא ןעניז סע
 ןטילעג רעדניֿפרעד רעד טַאה ָאד ךיוא זַא ,סיוא טזַײוו .גנודניֿפרעד
 זיא .צ זַא ןענעקיילוצּפָא טיִנ זיא סע רעבָא ,גושױטנַא עסיורג ַא
 עקירעהעג ַא ןעמוקַאב רע טלָאװ ןוא ,"םלשומ, ּפיט סעד ןוֿפ ןעוועג
 טלָאװ ,ןגיוצעג םיא טָאה סע עכלעוו וצ ןטיבעג יד ףיוא גנודליבסיוא

 | ."טכיירגרעד סעפע תמאב רע

 .עגַאקיש ןיא ןברָאטשעג .צ זיא 1950 טסוגיױא 6 םעד

 . .ץַאק ןימינב ןוֿפ .ע .מ ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןוא ןַאלּפַאק אנכש ןוֿפ .ע .ש
 ,4950 .זז ,' רעדיל-סקלָאֿפ עשידִיי, --- יקצולירּפ חנ
 ,"עסערּפ עשידיא עכעלגעט , ,ןואג רעשידיא רעסיורג א -- ווָארַאטָאלָאז ריאמ

 ,1921 רעבמעטּפעס 12 ,11 9 ,ָאגַאקיש

 ןוֿפ רעדניֿפרע ָאגאקיש ןיא רעכַאמ-ךעטסעװ רעשידיא -- ןילָאגרַאמ .א .רד
 ,1925 .רבעֿפ 10 ,לַאערטנָאמ ,'רעלדַא רעדַאנַאק , ,ןישַאמײלֿפ רעַײנ = |
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 ַאוויא ,ַאלַאּפַאר
 -עמַא ,יטעניסניס ןיא 1892 ןריובעג

 -עליּפשיוש רעד ןוֿפ רעטסעוװש .עקיר

 ןגיוצעגוצ 1910 ןיא .ַאלַאֿפַאר ַארַאלק ןיר
 -ַאמירּפ סלַא רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןרָאװעג
 ןיא "הניד , סלַא ןטָארטעגֿפױא ןוא ענָאד

 ילרַאשט .נעמ) "רעטַאעט ןָאסרעֿפעשזד ,
 .(ןָאסנַאטַאנ

 טרלא ןיא רעביא טיג רעלדַא יליצ יו

 וצ טַארײהרַאֿפ ןעוועג .ר זיא ,תונורכז
 .ץרַאװש סירָאמ

 הנותח טָאה ,רעטַאעט ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז 1918 ןיא טָאה .ר

 טנֿפעעג ןוא ןַאמשיֿפ ירנעה רָאיטקַא םענעזעוועג ןטימ טַאהעג

 ,יטעניסניס ןיא טֿפעשעג ַא

 .ןאמשיֿפ ירנעה ןוֿפ .ע .ש

 ,288 ,283 .וז ,1959 ,קרָאי וינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ , --- רעלדַא יליצ
 שאו

 לאכימ-השמ ,יַאטיק

 {1942 טסוגיא ,טשעג -- 1886 לירּפַא 12 .בעג}

 ,עגיר ןיא 1886 לירּפַא 12 ןריובעג
 -גיוו טימ ןטייקירעווש בילוצ .,דנַאלטעלו
 -עג טמערָארַאֿפ ןרעטלע יד ןענַײז ,טכער
 זיא רָאי 7 ןוֿפ רעטלע םעד טניז ןוא ןרָאװ
 ןיהּוװ ,רעגַאז ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד רע
 ןרָאֿפעגרעבירַא זיא רעשומ יד
 ןרָאֿפעגקירוצ רע זיא רָאי 15 וצ .רעדניק
 ַא ןעוועג רעִירֿפ ,רעטָאֿפ םוצ עגיר ןייק
 ךָאנרעד ,ןײרַאֿפ ןשיערבעה ַא ןיא דילגטימ
 רעמוז .ס'ס ןיא ףיורעד ןוא "דנוב ,, ןיא

 דנַאלשטַײד .,ןעגַאהנעּפָאק ןיא טכַארברַאֿפ .ןרָאװעג טריטסערַא 7
 ,םייהַא טרעקעגקירוצ רעדיװ ךיז ןוא ץַײװש ןוא

 ;טבַײרש ינמוזַאר קרַאמ רעבַײרש רעד ,דניקרעטסעווש ןַײז

 ,טיונ רערעטיב ןוֿפ סעט סעד טכוזרַאֿפ רע טָאה ןָא טייהדניק ןוֿפ;
 לרוג ןַײז ןדנוברַאֿפ ןיוש רע טָאה טייהרעגנתי .ימ רערעווש וֿפ
 הסיֿפת ןיא ןסעזעג לָאמ ערערעמ זיא ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד טימ

 א

 .ןיא עגַאקיש ןיא "אבכוּכ רב , סנדַאֿפדלָאג

 יד טימ

 ןייא טָאהימ יװ ךיא קנעדעג ןרָאי-רעדניק עירֿפ רָאג ענַײמ ןוֿפ)
 ,ןטקיטולברַאֿפ ַא םייהַא ןעלכימ טכַארבעג גָאט-ַײמ ןטשרע ןַא ןיא לָאמ

 רעביא טלגָאװעגמורַא ךס ַא רע טָאה רעטעּפש .(ןקידעבעל סיױק ַא

 -רעגייז ַײב טעברַאעג טָאה ,דנַאלשטַײד ,קרַאמענעד ,ץיױװע רעד

 ערעווש ןָאטעג ךױא לָאמטֿפָא ,ײרעּפעטש ןשַאמַאק ַײב ,ײרעכַאמ/

 -ײרַאב ַא ,רעדימ ַא עגיר ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא טעברַא עשיזיֿפ

 ַא :שזַאגַאב ןקיצנייא ןַא טימ ןוא גנורַאֿפרעד-סנבעל טימ רעטרעכ

 / ."ןעגנורעדנַאװ יד תעב ןבירשעגנָא ,רעדיל לטניב

 ןוֿפ ר'א "עמיטש עשידיא יד , ןיא דיל ַא טימ 1910 טריטויבעד

 ,ײרעלעטשטֿפירש טימ ןבעגעגּפָא ךיז טלָאמעד טניז ןוא תובשחמ לעב

 ,ענליוו ןיא קידנעבעל ,ןעגנוטייצ עכעלגעט טימ ןדנוברַאֿפ ,בור יּפ לע

 רע ּוװ ,עשרַאװ ןוא דנַאלטעל ,וועיק ,סעדָא ,עװקסָאמ ,וועשטידרעב

 יד ןעמונעגרעביא עקירעמַא ןייק ןרָאֿפּפָא סליזיימ ןמחנ ךָאנ טָאה

 "טלעוו עטייווצ יד ןעוו ."רעטעלב עשירַארעטיל , ןוֿפ עיצקַאדער

 קניל ןעוועג זיא רעכלעוו ,,ק ךיז טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ

 יא
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 ןופ ןָאקיס סע ל
 ( שאפט

 טָאטש יד זַא ,קידנטרַאװרעד עגיר ןייק םייהַא טרעקעגמוא ,טמיטשעג

 זיא 1941 ןיא רעבָא .דנַאברַאֿפנטַאר ןכרוד ןרעוו ןעמונרַאֿפ טעוו

 םיוק ן'.ק ךיז טָאה סע ןוא ןרעלטיה ןוֿפ ןרָאװעג ןלַאֿפַאב עגירי
 "רעד ,טנעקשַאט ןיא ןעוועג רעירֿפ זיא רע .ןֿפױלטנַא וצ ןבעגעגנייא
 ,ןברָאטשעג 1942 ַײמ ביײהנָא ןיא זיא רע ּוװ ,דנַאקרַאמַאס ןיא ךָאנ

 טָאה ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןיא טבילרַאֿפ קידלַאװג ןעוועג זיא .ק

 'ןעלקיטרַא ענַײז ןוֿפ לייט םעניילק ַא .ןבירשעג ךס ַא רעייז םיא ןגעוו
 ךוב ןַײז ןיא ןבעגעגנַײרַא רע טָאה רעלטסניק ןוא רעבַײרש ןגעוו
 ,(.זז 234 ,1928 ,עשרַאװ) "רעלטסניק ןוא רעבַײרש ערעזדנוא

 | | ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ינמוזַאר קרַאמ

 יװ ליטש ןוא ןדײשַאב ױזַא ןעגנַאגעגסױא זיא יַאטיק לאכימ,

 -ברוד רע זיא ןבעל ץנַאג ןַײז .טבעלעג טָאה רע ?יטש ןוא ןדײשַאב
 סעּפע ןיא ךיז קידנליֿפ יו לָאמ עלַא ,טירט עליטש טימ ןעגנַאגעג
 ,ןןשטנעמ ןקידנבעל ןטָאש-עזַאּפ יו ױזַא ,ןליטש סעד טָא ןיא...קידלוש
 טָאה טלַאטשעג רעקיציילּפלָאמוש ,רעקיסקיווניילק רעצנַאג ןַײז ןיא
 םוצ עביל .טרעקַאלֿפעג טָאה ,ןבעל םוצ טייקיריג עסיױורג ַא טילגעג
 ןגָארטנַײרַא ןיא ןעזעגנייא רע טָאה ןבעל ןַײז ןוֿפ תוחילש יד .ןשטנעמ
 .ןעגנויצַאב עכעלשטנעמ ןיא טייקכעלטימעג ,טיײקטרַאצ ,טייקיצרַאה
 עקידהאנה ,עקיטכיל סָאד טלַארטשעצ ךיז טָאהיס ןעוו טֿפָא רָאג ןואי

 עטכעלש ערעייז ןסעגרַאֿפ ןשטנעמ ןבָאה ,ןלאכימ רעזדנוא ןוֿפ טרָאװ

 סנרעטש ףיױא ןשטיינק ,ןעײרעּפמַא עכעלניילק ערעייז ,ןעגנומיטש

 ךיז ןבָאה ענעסקַאורעד עטהגַאדרַאֿפ א טעלגעגסיוא ךיז ןבָאה-
 .רעדניק עזָאלגרָאז ןיא טלדנַאוורַאֿפ

 יַאטיק טָאה ,רעדניק יו ןרָאװעג ןענַײז ןשטנעמ ןעוו טלָאמעד ןוא
 לָאמ עלַא ןענַײז רעדניק לַײװ ,ייז טימ טוג סרעדנוזַאב טליֿפעג ךיז
 -ניק טימ .טייקנדנובעגוצ עטסקרַאטש ןַײז ,עביל עטסערג ןַײז ןעוועג
 טשַאנעג ,דניק ַא יו טֿפיטשעג ,דניק ַא יו טליפשעג ךיז רע טָאה רעד
 רעכלעוו טימ ,טייקרַאבלטימוא ןוא תוטשּפ רעד טָא ןיא..דניק ַא יװ
 ןטסֿפיט ןֿפױא טָאה ,דניק סָאד ןעמונעגֿפױא ןוא טליֿפעג טָאה רע
 -רעפ עועטיױול ןוא עקידוועליֿפנייֿפ ,עטרַאצ יד טקעלּפטנַא ךיז ןֿפוא
 ןפצעל םוצ זיב ןשטנעמ ןיא ןוא ןבעל ןיא םעד ןוֿפ טייקכעלנעז
 .,ייַאטיק לאכימ ןטבילרַאֿפ גוצ-םעטָא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװַאר ךלמ

 ַא וֿפ המששנ יד ללּכב ןבָאה ןָאק רעבַײרש רעשידִי ַא בױאא
 -לַײוװרעדסױא רעד ןזעוועג יַאטיק לאכימ-השמ זיא ,גַײװש עשטנָאב
 ביל םיא ןבָאה עלַא .ןַײרַא לוגלג רעד טָא זיא סיא ןיא סָאװ ,רעט
 טֿפרַאדעג טינרָאג רענייק טָאה ,ןיַאטיק וצ עביל רעד ןיא רעבָא ,טַאהעג
 -ָאֿפעג טינרָאג לָאמ ןייק טָאה יַאטיק לאכימ-השמ לַײװ ,ןַײז ֿבירקמ
 ביל יוזַא עלַא רַאֿפרעד םיא ןבָאה רשֿפא ןוא ,םענייק ןוֿפ טרעד
 ןזַײר טשינ לָאז סָאװ ,רעבַײרש רעשידִיי ןייא ןייק ָאטשינ... .טַאהעג
 ןוֿפ זווליכר ןוֿפ טקעיבָא ןייק ןַײז טשינ לָאז ןוא תוליכר ןייק לָאמ ןייק
 טָאה סָאוװ ,םַאנסיױא יד ןזעוועג זיא יַאטיק לאכימ-השמ... ערעדנַא
 .ןזעוועג עלעמעל ַאזַא טשינ אקוד זיא רע ןוא... לגער יד טקיטעטשַאב
 ץנַאג ןוא ןבעל ןשיטילַאפ ןיא ןעמונעג לײטנָא רע טָאה ,סנטשרע
 רענעטלעז טשינ ןוא סעיטַאּפמיס עקניל ענַײז ןזיוועגסױרַא טסיירד
 רעטמירקעגסיױא רעדָא רענעבירטעגרעביא ןוֿפ קיטירק ןַײז ךיוא
 -עטיל ןַײז ןיא טיהעגּפָא רעייז ןזעוועג רע זיא ,סנטייווצ .טֿפַאשקניל
 ,ןטיבעג עלַא ףיוא ןילַא רע טָאה ןבירשעג שטָאכ .קַאמשעג ןשירַאד
 רע טָאװ ןטסקיצניװ םוצ .טַאהעג טשינ סעיזנעטערּפ ןייק רע טָאה
 -טנגוי ענייז ,ןטעברַא עשיטסירטעלעב ענַײז טימ סעיזנעטערּפ טַאהעג
 יד ,דניז עשיטסירטעלעב עקידרעטעּפש ענַײז ןוא רעדיל יד ,דניז

 רעד ןיא ןועוועג ןטיהעגּפָא רעייז רע זיא ,סנטירד .ןעגנולייצרעד !
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 1 שי ךיי רעט ַאע ט

 טרָאװ ןייק לָאמ ןייק .קיטע רעשיטסילַאנרושז ןוא רעשירַארעטיל
 רעדָא ןעגנוגייצרעביא ענַײז ןגעק ןעוועג זיא סָאװ ,ןבירשעג טשינ
 .קַאמשעג ןַײז ןגעק

 -יובעגנייא לסיב ַא ןוא רעכַאווש ַא ,רעקיסקָאוולטימרעטנוא ןַא
 -עגנייא ןַא ,לסיב ַא רעצרַאווש ַא ,ןכירטש-םינּפ ענבָארד טימ ,רענעג
 טימעג ןטימ ןוא ךיג ןוא ליטש טדער ןוא ,ןלירב טימ ,זָאנ עטשטעווק
 רע לַײװ ,שירעמשטַײד לסיב ַא לָאמ עלַא ,ןטנעצקַא עשידִיי ןביז ןוֿפ
 טשינ בָאה ךיא בוא -- החפשמ ןייק טימ .רעזענעגיר ַא ןעוועג זיא
 ךיא בָאה סלַאֿפנדעי .ןזעוועג ןדנוברַאֿפ טשינ רע זיא -- תועט ןייק
 רע טגעלֿפ.. ןעעזעג טשינ זיײרק ןעילימַאֿפ ַא ןיא לָאמ ןייק םיא
 ..ןעמייה ערעדנַא ןוֿפ טֿפַאשלעזעג ןכוז רדסּכ

 רעד ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןָאט טנָאקעג יַאטיק לאכימ-השמ טָאה ץלא

 ןיא טבילרַאֿפ |ןעוועג| זיא יַאטיק.. .טעברַא רעשיטסילַאנרושזז

 רָאי רָאּפ ַא..זָאלגרָאז טבעלעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה עגיר ןוא עגיר

 .עשרַאוו ןיא קינדנו ענ ַא וֿפָארטעג ןױש םיא ךיא בָאה רעטעּפש

 עשטנָאב יַאטיק טָאה ןלעזיימ ןמחנ ןוֿפ טייהנזעווּפָא רעד בילוצ..

 ןרָאי ךָאנ ןוא ,ײרעטעלב עשירָארעטיל יד טריגַאדער שיגייוש

 לָאז ןעמ טעב יַאטיק .קרַאי וינ ןיא רעדורב סיַאטיק רימ וצ טמוק

 -וטַאר ןיא קעווַא רע זיא טרַאד ןוֿפ .ןדעווש ןיא זיא רע .ןעוועטַאר םיא

 רע טסיירג טציא ןוא ,םעיטַאּפמיס ענייז ןוֿפ דנַאל םעד ןיא ,דנַאברַאֿפ

 ."למיה ןיא גיױװע עשטנָאב ןקידתמא םעד טימ ןיוש ךיז

 .וועשיביוק ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1942 טסוגיוא ןיא .

 יוז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליװ ,"טיל .שידִיי ןָאקיסקעל, -- ןעזייר ןמלז

0, 
 ,145:47 .וז ,1947 ,לַאערטנָאמ ,' ןָאקיסקעל ןַײמ,, -- שטיװַאר ךלמ
 ,"ןטֿפירש עשידיי, ,יַאטיק לאכימ ןוֿפ קנעדנַא ןיא -- ינמוזאר קרַאמ

 יי ,1962 8'7 'ג ,עשרַאװ

 בקעי ,רעטלעק
 {1938 .טּפעס 12 .ׁשעג -- 1880 .במעצעד 12 .בעג}

 -רַאװ ןיא 1880 רעבמעצעד 12 ןריובעג

 -ימַאֿפ רעשיתיבה-לעב ַא ןיא ,ןליוּפ ,עש

 -ַאװרעסנָאק עקיטרָא יד טקידנעעג .עיל

 ןטָארטעגנײרַא רע זיא 1910 ןיא .עירָאט

 -ָאס ַא יו רעטַאעט-ןטערעּפָא ןשילוּפ ןיא

 רעד וצ רעביא רע טייג 1912 ןיא .טסיל

 רעביא טיג םעד ןגעוו .עניב רעשידִיי

 | :ןַאלּפַאק חסּפ

 'דנַאס ץרפ ןעוו ,1913 גנילירֿפ ןיא;

 רימ ןוֿפ ןעמוקַאב טָאהעג ןױש טָאה רעל

 סטרעבלישז ןוא "הוח, סרַאהעל צנַארֿפ ןוֿפ ןעגנוטכידרעביא יד

 ןגעוו ןטכַארט טנָאקעג טשינ ץלַא ךָאנ רע טָאה ,"העונצ יד הנסשוש.

 םעד טַאהעג טינ טָאה רע לַײװ ,םעטערעּפָא עקיזָאד יד ןריֿפֿפיױא

 -ַאד ןעוועג .טנאמַא םענוֿפ עלָאר-טּפיוה רעד רַאֿפ טסיטרַא ןקימַאּפ

 ,עמיטש רענייש רעסיורג ַא טימ רָאיטקַא רעשידִיי רעסיוועג ַא סלָאמ !

 "םולשבא  ןֿפ סעלָאר יד ןריֿפסױא טנכייצעגסיױא טגעלֿפ סָאװ

 .טָאה -- רָאנ ךיז גױט רע רעבָא ,ײאבכוּכ רב; ןוא (ײתימלוש;ו

 ןַא ץא טשינ ,ןץורק רענעריּפַאּפ ַא ןיא -- טגָאלקעג ךיז רעלדנַאס

 . ,טסיטרַא ןטנעגילעטניא ןַא ןעמ טמענ ּווו; .םויטסָאק ןשיעּפָאריײא

 ןגָארט ןענָאק קיטיײיצכַײלג לָאז ןוא רעגניז רעקַאמשעג ַא ןַײז לָאז סָאװ

 רע טָאה ףוסל .ײ?ענעצס רעד ףיוא ןרעדָאמ ךיז ןטלַאה ןוא קַארֿפ ַא

 רעשילױפ רעד ןיא טליפשעג טָאה רעכלעוו ,ןרעטלעק ןגָארקעג
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 ןוֿפ עלָאר-טּפױה יד ןבעגעגרעביא םיא טָאה רע ןוא ,עטערעּפַא

 ."הוחג עטערעּפָא רעד ןיא "סרעדנַאס;

 ןיק ןעוועג טשינ ענעצס רעשילױפ רעד ףױא ןזיא רעטלעק

 רעשידִיי רעד ףיױא ךָאד טלָאוװ רעכלעזַא ,טסיטרַא רעקיגנַארטשרע

 סָאוװ ,ןעוועג רעבָא זיא הלעמ עסיױורג ןַײז ןעגנַאגעג טשינ ענעצס

 מליֿפעג ךיז טָאה רע .ןרעינַאמ ךָאלַאס עשיעּפָאריײַא טַאהעג טָאה רע

 -עג טָאה ןוא ןזיוה עטסערפעג יד טימ עקרַאנירַאמ רעד ןיא סעווקַאב

 .עמַאד ןַײז טימ ןײגַאב ךיז טנַאלַאג טנַאק

 טָאה ,רָאנעט ןשיריל ןלעדייא םענַײֿפ ַא טגָאמרַאֿפ טָאה רעטלעק

 רעקיסַאּפ ַא ןעוועג זיא ןא קיטכיט ץנַאג ןעגנוזעגּפָא ַאלָאס ןַײז

 -סווַאלסָארענ יו טקנוּפ זַא ,ךיז טכוד... .ןַאקסווַאלסָארענ וצ רענטרַאּפ

 ןענעייל טנעקעג טשינ טַײצ עטשרע יד רעטלעק ךיוא טָאה ױזַא ,ַאק

 ריא -- ןרירעֿפסנַארט טזמעג ייז סע טָאהימ ןוא טסקעט ןשידִיי םעד

 .עטיליוּפ ןיא םיא ןוא תויתוא עשיסור ןיא

 ' ערעדנוזַאב ןייק טימ ןעגניז ןייש ןַײז ץוח ַא טָאה רעטלעק םגה ןוא!

 ,ועבָא רע טָאה  ,טנכייצעגסיוא טשינ ךיז ןטײקִיעֿפ עשיטסיטרַא

 ךיז ,גנטלַאה רעשיטקַאט ןוא ץנעגילעטניא רענײמעגלַא ןַײז בילוצ

 הֿביֿבס רעשירָאיטקַא רעד ןיא גנויצַאב עלוֿפטקעּפסערד  ַא ןֿפַאשעג

 :ו .עסערּפ עקיצניג ַא טַאהעג ךיוא טָאה א

 יד ףױא טלָאמעד טכַאמעגכרודַא טָאה עטערעּפָא עשיעּפָאריײא יד
 "הוח; ;ןָאזעס ןייא ןיא סערעימערּפ ַײרד י"םועזילע; ץֿפ רעטערב 6

 "עביל רעניגיצ וא טרעבלישז ןוֿפ יהנשוש  ,רַאהעל ץנַארֿפ ןֿפ

 גנוריֿפסיױא רעד ןיא ןוא ,גנוטכידרעביא ןַײמ ןיא עלַא ,רַאהעל ןוֿפ

 .עלָארטּפױה רעד ןיא רעטלעק-אקסווַאלסָארענ ןוֿפ

 ךיז לָאמ ןייא .עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןבילבעג זיא רעטלעק

 -סױרַא ךיג ױזַא טשינ ןיוש ךיז ןעמ ןָאק ,לבריוועג ןיא טפַאכעגנַײרַא

 ןיא ןוא "דיי ךעלעטניפ יד ןיא רעבָא טָאה רע .םיא ןוֿפ ןעיירד

 ךיז טָאה ןוא ,ט"וה ןַײז ןיא טשינ יו טליֿפעג ךיז "תומשנ עשידִייג

 בילוצ .ךיוה רעקידרעירֿפ רעד ףיוא ןטלַאהרעד טנַאקעג טשינ טרָאד

 סיױרג ןברָאװרעד רע טָאה טייקלדייא-המששנ ןוא ץנעגילעטניא ןַיז

 ןעועג טַײצ עסיוועג ַא וליֿפַא זיא ןוא ןטסיטרַא יד ַײב ץרא ךרד

 טדמערֿפעגּפָא רע זיא רעבָא ןַײװכעלסיב .ןירַאֿפ ןוֿפ רעציזרָאֿפ

 ."קעווַא ןצנַאג ןיא ףוסל םיא ןוֿפ זיא ןוא ךַאֿפ ןקיזָאד םענוֿפ ןרָאװעג

 :"העונצ יד הנשוש , ןיא ןליּפש ס'.ק ןגעוו טבַײרש יקצולירּפ חנ

 -ילעטניא רעד זיא עניב רעשידִיי רעד רַאֿפ סניוועג קיטכיוו ַא;

 ליּפש ןַיז ןוא גנַאזעג ןַײז .רעטלעק יה רעשיטַאּפמיס ןוא רעשיטנעג

 ןגיל טײקמַאזקרעמֿפױא רעמ רָאנ ףרַאד רע .םענעגנָא רעייז ןענַײז

 טּפַאלקעצ סָאד .ליֿפוצ ייז טימ טֿפרַאו רע ;סיֿפ וא טנעה יד ףיוא

 שטנעמ ןשילערוטלוק ןוֿפ ןעגנוגעווַאב יד .קורדנייא םעד לסיב ַא

 | ."טרינילפיצסיד דימת ןענַײז

 טדער ,"ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ , ךוב ןַײז ןיא ווָאקרוט טנומגיז

 ןוא שידִיי ףיוא "הוח; ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו וויטקעּפסערטער

 | :.ק ןגעוו ּפָא ךיז טלעטש

 ןגָארטעגיײב טָאה ןַאקסווַאלסָארענ} ריא םורַא ץלַא ךיוא ,תמא,

 -ןרעּפָא רעגנוי ןַאד רעד .ײַאווע רעשידִיי רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד םוצ

 ַאעט ןששידִיי ןיא טריטויבעד ןַאד טָאה סָאװ ,רעטלעק ֿבקעי רעגניז

 זיב םעניא ןָאט םעַײנ ַא וא טײקשירֿפ טכַארבעגנַײרַא טָאה ,רעט

 יד ןדנּוװשרַאֿפ .ײרעבָאהביל , ןליּפש ןוֿפ ןֿפוא םענַאלבַאש ןקיטציא

 -עטניא; ןֿפ לעטשנָא רעד ,גנוגעווַאב ןוא טרָאװ ןוֿפ טייקשיטעטַאּפ

 טגעלֿפ סָאװ ,ץנַאגעלע "ענעריובעגנייא  ןװא גנוטלַאה "עטנעגיל

 יד ןוֿפ ערעגלּוװרװטימירפ סָאד ןכיירטשרעטנוא רעטלוב ךָאנ

2032 



 ןרַאֿפ סניוועג ךעלקילג ַא ןעוועג זיא רעטלעק ֿבקעי .רעכַאמלעטשנָא
 טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאֿפ טַײצ רעד טימ טָאה ןוא רעטַאעט ןשידִיי
 רע טָאה ,החּפשמ רעוװעשרַאוװ רעטרילימיסַא ןַא ןוֿפ ןיילַא .סיא ןיא
 .ןעמוקַאב ביל םיא ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןטימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז

 ןטוג ַא םיא ןיא קידנליֿפרעד ,ןרעטלעק ןעמוקַאב ביל ןבָאה רימ ךיוא

 ,ןעינעלגנַאר ןוא ןסערעטניא ערעזדנוא טנָאנ ןענַײזיס ןעמעוו ,רֿבח

 - ,ןליופ ןקידנעטשבלעז םעניא ןיוש ,רעטעּפש ןרָאי טימ ,עקַאט רע זיא

 -ןטסיטרַא ןשידִיי ןוֿפ רעציזרָאֿפ סלַא ןרָאװעג טלַײװועג לָאמ עקינייא

 ."ןדנירג וצ ןֿפלָאהעגטי מ ךיוא טָאה רע ןכלעוו ,ןיירַאפ

 .עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1928 רעבמעטּפעס 12 םעד
 ,122 .ז ,2 רנַאב ,1921 ,קָאטסילַאיב ,רעטַאעט שידִיי, --- יקצולירּפ חנ
 רעד ףיוא טסיטרַא רעשיעּפָארײא רעד -- רעטלעק ֿבקעי -- ןַאלּפַאק חסּפ

 ,1938 רעבמעטּפעס 19 ,שזדָאל ,/טַאלבסקלָאֿפ רעַײנ, ,ענעצס רעשידוי

 ,1 ,סעריצא:סָאנעוב ,"ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ -- װָאקרוט טנומגיז
 יה ,237 .זז

 קיווייל ,װַאקונַאכ

 |1958 .טּפעס 25 .טשעג -- 1892 .בעֿפ 3 .בעג)

 טוג ןיא 2 רַאורבעֿפ 3 ןריובעג
 ,דנַאלסור ,טנגעג .רעװָאקסּפ ,ַאװָאכלָא
 -עג טָאה ,סקַאלֿפ ןוֿפ רחוס ַא --- רעטָאֿפ
 יַאוװירּפ ַײב טנרעלעג .עדנערַא ןַא ןטלַאה
 ןיא ךָאנרעד ,ֿבושי ןֿפױא רערעל עט

 ןיא טָאטש
 רעד ןוֿפ קעװַא רָאי 11-12 ןוֿפ רעטלע ןיא

 1912 .לעווענ ןיא רערעל ַא ַא ןעוועג טַײצ ַא

 -טנַא 1914 ףוס .רעטילימ ןיא טנידעג --

 טימ טלדעּפעג .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טצעזַאב ךיז .עקירעמַא ןייק ןֿפָאל
 -ָאל ןוא ױבֿפיש ןוֿפ ןקירבַאֿפ ןיא ,רעּפעש ןיא טעברַאעג ,ןּפמָאל
 .ןוויטָאמָאק

 עשירַארעטיל ןַײז ןביױהעגנָא רָאי ןטצֿפניֿפ ןוֿפ רעטלע ןיא ךָאנ
 ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל טימ טקילײטַאב ךיז :שיסור ןיא טייקיטעט
 ַאיװעשזריב , ןוא "יטסָאװָאנ ַאיקסעדָא , ןעגנוטַײצ עשיסור יד ןיא
 ףוס .א"א ,"ַאיסָאר עצנלָאס , לַאנרושז ןיא ךיוא ,"יטסָאמָאדעיװ
 עשידיא , רעיֿפלעדַאליֿפ רעד ןיא שידִיי ןיא ןקורד ןביוהעגנָא 6
 -טנכעוו ןוא רעכעלגעט רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רעטעּפש ,"טלעוו
 . "ןעלמיה ערעווש , זיא ךוב טשרע ןַײז .עסערּפ רעשידִיי רעכעל

| ,)1923( 

 ,רעכיב 8 ןבעגעגסױרַא ױרֿפ ןַײז ךרוד רעטעּפש ןוא ןיילַא טָאה .כ

 ןוא שיסור ןיא ןענישרעד דיוא "ןירַאמבוס , ךוב סָאד זיא ייז ןוֿפ

 ,שילגנע ןיא

 ענַײז יירד ןבעגעגסױרַא טיוט ןַײז ךָאנ טָאה סנערָאלֿפ ױרֿפ ןַײז
 ,(1966 .ֿביֿבָא לֹּת) "ןטֿפירש עטצעל , ךוב סָאד ייז ןשיווצ ,רעכיב
 ןשידִיי ןוֿפ עסעיּפ ,"ַײנ סָאד ןוֿפ , ס'.כ טקורדעג זיא'ס רעכלעוו ןיא

 .ןטקַא ףניֿפ ןיא עקירעמַא ןיא ןבעל
 :|ליזיימ || .מ .נ טבַײרש המדקה רעד ןיא
 -ןָאגעג טשינ רע זיא עיֿפלעדַאליֿפ טָאטשמיײה רעטשרע ןַײז ץא א

 ןקירבַאֿפ עשידִיי-טשינ ןיא רָאנ ,ןּפַאש עשידִיי לעיצעּפס ןייק ןיא ןעג
 -ידִיי-טשעינ רערעדנַא רעד -- ןוֿפרעד .ןוויטָאמָאקָאל ןוא ױבֿפיש ןוֿפ
 קיטַאמעט ןַײז ןוֿפ חסונ ןוא רעגייטש רעכעלשידַי-טשינ וא רעש
 עזעיגָאגַאדעּפ-רוטלוק ןייז רעסיוא... .ןוויטָאמ-סגנוֿפַאש ענַײז ןוֿפ ןוא
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 1 י 1 : , :

 : אטייל גאוהלוטעגאכא ר ראלעערעי ער ראק אא ירא נייג יביט טאר טא = :

 ַא ןעוועג ןרָאי ךס ַא} טעברַא

 .לוש-רַאטנעמעלע רעשיסור ַא

 .קסבעטיוו ןייק ךָאנרעד ,סעדָא ןייק םייה

 ןופ ןָאסיססעל
 טל סיימוורי יי עלאקאוסש סי ר סאט לובלין זש טנעטאטטסטע

 ןוֿפ ןלוש רעקרָאי ןיִנ יד ןיא רערעל

 -ייצרעד טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא רע טבַײרש ,{ ײטוטיטסניא םכילע סולש;

 ןוא רעבַײרש ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא-ןעגנולדנַאהּפָא עקיטכיוו ,ןעגנול

 ןגעו ןעלקיטרַא עקידנרעלַאב ןוא עשיטסיצילבוּפ טקורד ,רעכיב

 ךַאוו רעד ףיוא זיא ,ןגָארֿפ-טסנוק ןוא רוטלוק עניײמעגלַא ןוא עשידִיי

 ןֿפַאע-טלעוו םעד ןיא ןשינעעשעג עלעוטקַא יד ףיוא טריגַאער ןוא

 ןעמונרַאֿפ ךיז רעֿפיײא ןרעדנוזַאב ַא טימ רע טָאה ןרָאי עטצעל יד.

 .ןרוגיֿפ ןוא ןטלַאטשעג םייל ןוֿפ ןטענק וצ ןוא ץלָאה ןוֿפ ןצינש וצ

 סָאװ} סָאבלַא רעד .עטָאלד רעד ףױא ןעּפ יד ןטיברַאֿפ טָאה רע

 ןנעגעגסױרַא זיא |ןןטעברַא ענַײז ןוֿפ ןבעגעגסױרַא טָאה ױרֿפ ןַײז

 סע ןייז ןוֿפ טצעזרעביא ןזיא סָאװ ,טסקעט ןשילגנע טימ ןרָאוװעג

 ,ײװַאקונַאכ .רֿפ ךרוד "טסנוק ןוא סָאמסַאק;

 ןוא קנַארק טסנרע ןוא רעווש רעייז ןעוועג ןרָאי עטצעל יד זיא .כ
 רעבמעטּפעס 25 םעד .סעיצַארעּפָא עכעלטע ןעגנַאגעגכרוד זיא

 ..קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג רע זיא 8
 - -רצֿפ ,61 ,קרָאי וינ ,/רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל,

 ,371-272 .וז ,דנַאב רעט
 ,?ןטֿפױש עטצעל, ווָאקונַאכ ,ל} ןיא װָאקונַאכ .ל ןגעװ טרָאװ ַא -- .מ נ

 ,1966 ,ֿביֿבָא לּת

 ןושמש ,טשרעפ

 .ץילעסָאװָאנ ףרָאד-ץענערג רעניוװָאקוב םעד ןיא 1886 ןריובעג
 "נעק ,ןעדייז ןַײז ַיײב ןגױצעגֿפױא ךיז רע טָאה ,םותי ַא ןרָאװעג ירֿפ
 טאה .ֿפ) ןתנ 'ר ,ןַאמערָא ןַא ,ןַאמ-סֿפרָאד רעגנערטש רעייז ַא ,קיט
 ןסַאלק ייוצ טקידנעעג .("חקל 'ר; ןֿפורעג זייב ךעלשביה םיא

 -עגסיוא טינ ךיז לָאמנייק ןוא ,ץילעסָאװָאנ ןיא לוש-סקלָאֿפ עשטַײד

 ןיא טנידעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ,שידִיי ןבַיירש טנרעל

 ,טנָארֿפ ןֿפױא ןרָאװעג טעדנוװרַאֿפ ,ײמרַא רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד
 עשירעטילימ רעניוװ ןוא רעגרעבמעל יד ןיא גנַאל-םישדח ןגעלעגּפָא

 ץיווָאנרעשט ןיא טעברַאעג תומחלמד טלעוו עדייב ןשיווצ .ןלָאטיּפש

 .רעדַיײנש-ןעמַאד ַײב

 ;ױזַא םיא טרעדליש "עינעמור, ךוב ןַײז ןיא לקיב המלש

 ץעגרע ןוֿפ ענובירט רעד ףיוא ,טשרעֿפ ןושמש ,ןייטש םיא עז ךיא;
 -רַאֿפ ַא טימ םינפילגױֿפ ַא ,טלַאטשעג עניד ַא .ענרָאד ןיא לַאז ַא|

 ךיילג ,סוֿפ ןייא ףיוא סנטסיימ טייטש רע .לבָאנש ַא יו זָאנ רעטציפש |
 ןלעטשוצקעווַא ךיז דלודעג ןייק ןוא טַײצ ןייק ןבָאה טשינ לָאז רע
 לסיבַא זיא לוק ןַײז .ןגיוא יד טימ טרעקַאלֿפ רע ןוא ,סיֿפ עדייב ףיוא
 םלוע רעד ןוא רעֿפרַאש ַא רובידה ךותיח ןַײז רעבָא ,ךעלקירעזייה
 .האנה ,רעדליוו טשינ בוא ,רעקרַאטש טימ ןזרעֿפ ענַײז ףיוא טּפַאכ
 רעבָא ,טייקנדירֿפוצ סמלוע םענוֿפ טַאהעג האנה טָאה ןיילַא טשרעֿפ
 ךעלטנייוועג זיא סָאװ ,רעריֿפנַײרַא סעז ןוֿפ רע טָאה גונעת רעמ ךָאנ
 -רעשט ןוֿפ קינשטַאד ַא ,טנעגילעטניא ןַא םַּתס רעדָא טַאקָאוודַא ןַא
 םרימַאלקָארּפ ןוא רעטרעוו עכיוה ןטשרעֿפ ןגעוו טגָאז סָאװ ,ץיווָאנ

 סָאד ןוא .עניווָאקוב רעד ןיא רעטכיד ןשידוי ןטסרעלוּפָאּפ ןרַאֿפ םיא -

 -ַאלקעד ענַײז יוו ךָאנ רעמ .תמא רענלָאּפ רעד ןעוועג ,םּתסה ןמ ,זיא

 לטעלב-סירוּפ ןַײז טכַאמעג טנַאקַאב ןטשרעֿפ טָאה ,ןטנווָא-עיצַאמ

 קיצנַאוװצ ךרע ןַא רָאי ךָאנ רָאי ןענישרעד זיא סָאוו ,ײרעגַארג רעד,

 -עג תויתוא עשינײטַאל טימ םעד ןוֿפ גלָאֿפרעד רעסיורג רעד .לָאמ

 ךעלטעלב ןבעגוצסיֹורַא טרילומיטס ןטשרעֿפ טָאה ײרעגַארג ןטקורד

 ףױא ןוא (לָאמ ייוצ ןענישרעד ,ײשינק-תועוֿבש;) תועוֿבש ףיוא

 -וה םתס עכעלטע ךָאנוצ ןוא (לָאמ טכַא סױרַא ,ײךָאווםירצמ,) חספ

 (לָאמ יױוצ) ,"ץל רעדא יװ ,ךעלטעלב עשיריטַאס-שיטסירָאמ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 "רָאמוה רענרָאדג ןוא (לָאמ סקעז) "סעקטָאילּפ רעציווָאנרעשט ,
 ."(לָאמ טכַא)

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןיבור לארׂשי .רד

 ןיא ךיז ַײב ,ךיז ךָאנ ןזָאלעגרעביא טָאה רעשזרַאבז לוולעוו...,

 ןקידעבעל ַא ,טייקיטעט ןוא גנוקעלּפטנַא ןַײז ןוֿפ דנַאל ןיא ,םייה רעד

 -עגרעביא טָאה רע .עינעמור ןיא םישרוי טציא ךָאנ טָאה רע .רופש
 יא ןגעוו ןגעוו ענייז ןיא טציא ךָאנ ןעיײג עכלעוו ,ךעלקינייא ןזָאל

 לו טרעשזרַאבז לוולעוו לקינייא ןטבַאגַאב ןוא ןעיירטעג ַאזַא םענ

 -רַאבז לקינייא עקיזָאד סָאד ,וע טסייה ןסייה .ןלייצרעד טציא ךיא
 ןוֿפ רע זיא ןיילַא .טייקידריווקרעמ קיטש ַא ,טשרעֿפ לשמַאש ,סרעעז

 טשינ שידִיי ןייק גָאט ןקיטנַײה זיב ךָאנ ןעק רע .רעדיינש ַא ךַאֿפ

 -סקלָאֿפ עשידִיי ןֿפַאש ןיא ראי 20 רעכעה ןיוש טלַאה רע םגה ,ןבַײרש

 לַײװ ,ָאטקַאֿפ-עד ךיוא רָאנ ,טלַאהניא רעייז טול רָאנ טשינ ןעגנַאזעג

 -עֿפ טשינ :ךיז טקרעמ) לױמ סלשמַאש ןוֿפ סױרַא ןעייג ייז יו רָאנ

 ןוא םלוע ןטיירב ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ייז ןרעװ (ײליױמ רָאנ ,ײרעד

 -ירַא ןטייג ענַײז ןעגנַאזעג יד .עינעמור ץוחמ טַײוװ וליֿפַא יז טגניזימ

 רעייז ןוֿפ ןעמָאנ סעד טשינ וליֿפַא טסייוו'מ ןוא ליומ וצ לױמ ןוֿפ רעב

 .רבחמ

 -ּפָאוַא זיא גירק | -טלעוו ןטשרעו ןרַאֿפ ךָאנ :רימ ןעמ טלייצרעד

 סָאוו ,דיל ַא ןעגנוזעגרעביא טָאה ןוא דִי ַא ושיק ןוֿפ שזַא ןעמוקעג

 לדנעמ ןגעוו דנַאלסור ןיא ןעגניז ןֿפױה יד ןיא רעליּפש-עקנירעטַאק

 .דיל סלשמַאש טנעקרעד דיל םעד ןיא ןבָאה עלַא ןוא ,ןסילייב

 .ועִיק ַײב ,דנַאלסור ןייק שזַא ןרָאװעג לגלוגמ סע זיא דיל סלשמַאט

 -ןּפָאפ יד ןוֿפ עניווָאקוב ץנַאג ןוא ץיווָאנרעשט ןיא זיא לשמַאש

 "גנילרעדנָאז, םעד טָא ,םיא ןעק טייק ןוא דניק .ןענַאזרעּפ עטסרעל

 טמוק ,ןבעל-רעניײיגיצ ַא טריֿפ רעכלעוו ןגיױא עטמױרטרַאֿפ יד טימ

 ,המסענ יד ןטלַאהרעד וצ ףיוא רָאנ ,ןזַײא ןוא רעש ,ךַאֿפ ןַײז וצ ןָא

 ןבעג ןייא ןיא ,ןעגניז ןייא ןיא רָאנ רע טלַאה טַײצ עקירעביא יד ןוא

 "עג ענַײז .ןזײוֿפ-סקלָאֿפ ןוא ןדײל-סקלָאֿפ ענעדיײזערַאֿפ קורדסיוא

 .טרָא ןֿפױא בור סָאד ייז טֿפַאש רע .סעיצַאזיװָארּפמיא ןענַײז ןעגנַאז

 רעד טשינ ַײברעד זיא רע רעבָא ןעמַארג ןיא קידנעטש טדער רע

 -עג רעזילב ןוֿפ טעברַא לקיטש ַא זיאיס ןעמַארג סנעמעוו ,ןחדב

 רע .ברַאֿפ ןוא רעדליב טָאה רע .רעטכיד ַא זיא לשמַאש .טייקטביא

 -כיוו סָאד זיא סָאװ -- ןוא ,ןקלַאֿפנַײא עכעלכַארּפש קידנעטש טָאה

 דיישרעטנוא ןיא .לענָאיצַאמע ולוכ זיא רע ,ץרַאה טָאה רע -- עטסקיט

 סױרַא ןעגנַאזעג ענייז ןוֿפ ריא טליֿפ םינחדב עכעלניױועג יד ןוֿפ

 ןיק טשינ ןענַײז ןעמַארג ענַײז .גנובעלרעביא עקידתמא קידנעטש

 ןקיטײוװהמשנ ןוֿפ קורדסיוא ןָא רָאנ ,םעיצַאניבמַאק עשירעכַאמצנוק

 טגנילק ייז ןוֿפ .החמוע קיניױו ריא טָאה ןעגנַאזעג סלשמַאש ןיא

 טֿפָא ןעגנַאזעג ענַײז ןיא זיא רע .ָאט-רָאנימ סָאד בור יפ לע סיױרַא

 טכַאל רע .(ךיז טײטשרַאֿפ ,ֿפפא ןויטימירפ ַא ףיוא) טסַאקרַאס ַא

 סא טכַאל רע .ןַײרַא טלעוו רעד ןיא טַאלג טכַאל רע יו רעמ סיוא

 -נעט6ש ריא טליֿפ ןכַאלסיױא-ןכַאל ןַײז ןיא ןוא ,ערעדנַא יו רעמ ךיז

 ײלשמַאע} ןגױצרַאֿפ ןעמעלַא ַײב רע טסייה ןסייה .ןייּפ ,קיטַײװװ קיד

 רעד לַײוו ,שימייה סיא טימ זיא סלוע רעד לַײװ ,("װשמשש  טשינ)

 זיא לשמַאש .רעגניז-סקלָאֿפ ןטכע ןַא ןוֿפ יו ,םיא ןוֿפ טלַאה םלוע

 ןָאק רע .רעקידיײטרַאֿפ-סקלָאֿפ רעקידתמא רעבָא ,רעויטימירפ רעד

 ףכית יז רע טגניזַאב ,הלווע ןַא רע טעז .תולווע ןייק ןדיײלרַאֿפ טשיִנ

 ןבָאה ןױש םיא טעוװ ,ןעגנַאגַאב הלווע יד זיא סָאוװ ,רעד ןוא ,דימו

 רעטנזיוט ןיא ןַיז גנַאלנרָאי ןלעװ ענַײז "םיחבשג יד .שקנעדעג וצ

 .רעליימ
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 .טשינ טבַײרשרַאֿפ רע ."ןטפירקסונַאמ, ןייק טשינ טָאה לשמַאש
 ןַײז סנטשרע ףױא טיה ןעגנַאזעג ענַײז ןבַײרשרַאֿפ טשינ ןעק ןוא
 רעד טָא .ןורכזילעב רעקידנצנעלג ַא זיא רע .ןורכז רענעגייא
 קיצנַאווצ רַאֿפ ןוֿפ רעדיל ענעגייא ענַײז ײּפָא ךַײא טגָאז רע; .לשמַאש
 ."ירשא, ּפָא טגָאז ךִיי ַא יו ,ךיג ױזַא רעדיל עדמערֿפ ןוא רָאי
 .ןזעטנעמ-טקלָאֿפ עקימורַא יד ןעגנַאזעג ענַײז ּפָא םיא ןטיה ,סנטייווצ
 טסַאֿפרַאֿפ ןיילַא רע .רעדיל-גניז ןענַײז סלשמַאש רעדיל טעמּכ עלַא
 רע טסַאֿפרַאֿפ בור סָאד .עידָאלעמ יד ַײס ןוא טסקעט םעד ַײס
 עטײרּפשרַאֿפ ערעדנַא ןוֿפ סעידָאלעמ רעדיל ענַײז וצ ןוצ טסַאפ|
 -ַאלקעד לשמַאש .סערעּפָא עטסנרע ןוֿפ וליֿפַא רעדָא ןעגנַאזעג-סקלָאֿפ
 ועבָא זיא ןעגניז סָאד .ייז טגניז רע רָאנ ,רעדיל ענַײז טשינ טרימ
 עשידִיי סלשמַאש ןוֿפ עטסרעמ סָאד.. .ויטַאטיצער ַא יו רעמ טשינ
 ,רַאֿפרעד סנטשרע-.. תויתוא עשינייטַאל טימ טקורדעג..טרעוו רעדיל
 -רעד ,סנטיױוצ ,ןוא ,שידִיי ןייק ןבַײרש טשינ ןעק רבחמ רעד לַײװ
 .ןןעמעלַא וצ ךעלגנַאגוצ| ײשֿפנ לכל הוש רבד  ַא ןַיז לָאז סע ,רַאֿפ
 ךיוא .ןטסירק וליֿפַא ןוא ןטנַאלימיסַא ךיוא ןענעייל ןענעק סע ןלָאז'ס
 | .רערערַאֿפ סלשמַאש ןשיווצ ןענַײז עטצעל יד

 רעציווָאנועשט רעשטַײד ַא ןיא רענייא טביירש ןעלשמַאש ףיוא ..
 רעייז ַא זיא סָאד ןוא ,"סקַאז סנַאה רעשידַיי רעד זיא רע , :גנוטַײצ
 -כיד ועטנַאקַאב רעד ,סקַאז סנַאה יו טקנופ .ךײלגרַאֿפ רענעגנולעג
 ןעגניזסיוא רעדיל ענַײז טגעלֿפ ,רעטסוש רעגרעבנערוינ רעד ,רעט
 ."לדָאנ רעשרעדיינש ןַײז ןוֿפ ײטנעמינַאּפמָאקַא  ןרעטנוא

 טבַײרש ,"רעדיל ענעבילקעג , לכיב טשרע ס'.ש וצ טרָאװרָאֿפ ןיא

 :יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי

 זיא {1922 ןיא ןבירשעג|} רָאי קיצכעז עקרַאטש טימ קירוצ ..א

 -ָארב לרעב טנַאידעמָאק ןוא ןחדב רעד ןעמוקעגּפָארַא ןעינעמור ןייק

 -וי עבָארג ,ןדִיי עשינעמור ּוו ,סעמשטערק עשינעמור יד ןיא .רעד

 ןוא שיײלֿפ טרעֿפעֿפעג-ןטָארבעג ןסעגעג ןבָאה ,ןושטנעמ-עבעל -- ןעג

 -סקלָאֿפ רעשידִיי רעטשרע רעד טָאה ,ןַײװ ןקרַאטש טימ ןעקנורטרַאֿפ

 רָאי 15 ַא ןיא טָאה םיא ךָאנ.. .רעדיל ענַײז ײטלעטשעגרָאֿפ , רעגניז

 רעד :סעניב-עמשטערק יד ףױא ןרעטש רעַײנ ַא ןזיווַאב ךיז םורַא

 זיא סָאד.. רעשזראבז לוולעוו רעגניז-סקלָאֿפ רעשידִיי רעטסערג

 ןעוו .קירודַאבורט רעשידִיי רעד ןוֿפ עּֿפָאּפע ענעדלָאג יד ןעועג

 טָאה ,ןרָאלרַאֿפ עמיטש יד ןוא ןרָאװעג טלַא זיא רעשזרַאבז לוולעוו

 יד ןבָאה עכלעוו ,רעגניז ןעמוקעג ןענַײז'ס ;הדירי יד ןבױהעגנָא ךיז

 טשימעגנַײרַא ,טריזירַאגלּוװ רעדיל-ךעדָארב-רעשזרַאבז עכעלרע

 ךיז טָאה םעדָאֿפ רעד ..טַאהעג טינ גלָאֿפרע ןייק -- ןוא הפ-לובנ

 סאמנ זיא עטלַא סָאד ןוא ןעמוקעגוצ טינ זיא סעַײנ ,טקַאהעגרעביא

 ןוֿפ טנָאנ ןעוועג רעשזרַאבז לוולעוו ךָאנ זיא ךעלטנגייא .ןרָאװעג

 טַאקָאװדַא רעציווָאנרעשט רעד :רעגניז-סקלָאֿפ ןייא ךָאנ ןעינעמור

 ןילַא טינ רעבָא ,טכַאמעג רָאנ רעדיל יד טָאה רע ,רָאנ ,ןַאמטייר ָאעל

 הדירי רָאי 40 ךָאנ ,טציא טשרע ןוא.. .סעמשטערק יד ןיא ןעגנוזעג

 טמורב סָאװ ,"רעגניזג רעטצעל רעד ןעוו ,קירודַאבורט רעד ןֿפ

 ןייצ ןייק א לוק ןייק ןיױש טָאה ,דיל ַא סלרעב רעדָא סלוולעוו ךָאנ

 ןשמש טצָארּפשעגסױרַא עניווָאקוב ןיא ךיז טָאה רעטציא ,טינ

 | .טערעֿפ

 ,"דילַאוניא ןדנילב , םעד קידנענעייל ,סיא ךיז טזייװ סעּפע..

 ןוֿפ ןָאטעילעֿפ ןיא ןקורד טינ טֿפרַאדעג םיא טלָאװ רבחמ רעד זַא

 -ָארב לרעב יװ ױזַא ,ײןליּפש, ןיילַא רָאנ ,גנוטַײצ עשירַאטעלָארּפ ַא

 רעד ַײב ,ײעלעגײֿפ םענוֿפ דיל  םַײב .ןדלעה ענַײז ותעשב רעד

 רעטצניֿפ טֿפרַאדעג רשֿפא טלָאװ ,"דיל-גיוו םַײב רעדָא ײהליֿפת;

 ןטלָאוװו ייז .טכיל ייווצ ןייטש ןלָאז רעטכיד-רעגניז ןרַאֿפ ןוא םורָא ןִייז
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 ןייקיסאאוהווטטס יי טאטאל

 ײןליּפע; ןוא ..טניט רעטיוט רעד ךרוד יו טקריוועג רעמ טלָאמעז

 -עג רעלוּפָאּפ ףוס לּכ ףוס רע זיא !טשרעֿפ ןושמש ןעק רעדיל ענייז

 רָאנ ,ןעגנוטַײצ יד ןיא רעדיל רָאפ עטקורדעגּפָא יד ךרוד טינ ןרָאװ

 ענעדיישרַאֿפ ןוא ןטנווָא-רעטעברַא ַײב ייז ןגָארטרָאֿפ ןַײז ךרוד --

 | .ןטייהנגעלעג

 יד ןוא תולעמ עבלעז יד ?רעדיל סטשרעֿפ ןוֿפ גנוצַאשּפָא יד

 "ימירפ עקידונח יד :רעגניז-סקלָאֿפ עלַא ַײב סָאװ תונורסח עבלעז

 עלַארטַאעט-סעיזנעטערפ ךרוד טרעטשעג לָאמטֿפָא טרעוו טעטיווװיט

 י | ."רענעט
 לרעב ןוֿפ ןַאגָאּפע ןַא .8ֿ ןיא ןעז וצ םיּכסמ טינ זיא לקיב המלש

 ;טבַײרש רע .רעשזרַאבז לוולעוו רעדָא רעדָארב

 זדנוא רַאֿפ ןלשמ טמענ רע זַא ,טשרעֿפ ןושמש רעניווַאקוב רעד;

 םעד ךיז רַאֿפ ךיא עזרעד... ,"םיוב רענעקורט רעד, ןגעוו לשמ םעד

 -רעשט סדָארלעסקַא ןוֿפ רעטערב יד ףױא רעליפשיוש םענעי ןוא

 סעכעלנע ןַא רעדָא לדיל סָאד ןרימַאלקעד רעטַאעט ןשידִיי רעציווָאנ

 םעד ןגעוו סענימ עשיטַאמַארדָאלעמ טימ ןשטשעיּפ ךיז ןוא ,וצרעד

 .ןבעל ןכעלשטנעמ ןוֿפ טײקכעלגנַאגרַאֿפ רעטסּוװַאב ןעמעלַא זדנוא

 םילשמ ענַײז טגניז טשרעֿפ ןושמש ןעוו זַא ,רָאלק טלָאמעד זיא רימ

 ענַײז ,"רדס עווָאיַאמ רעד ןוא "םױב רענעקורט רעד, ןגעו

 יּפש-ןטרָאק יד רַאֿפ הנּתמ ַא? ןוא "ֿבנג רעד עקטָאנ; סעריטַאס

 רעד, ןיא לרוג ןשידִיי ןגעװ שיריל ךיז טײגרַאֿפ רע רעדָא ,"סרעל

 -ָאלעמ רעד ףיוא דיל סָאד ןעגניז טסייה טשרעֿפ) ײגנילירֿפ רעשידִיי

 יד ןעגנַאזעג ענַײז רעטניה טייטש ,("עקיָארט יד  סגורֿפ ןוֿפ עיד

 ּפָא ךיז ןֿפור סע ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי רעציווָאנרעשט ןוֿפ עיצידַארט
 סע ןוא ןטעלּפוק עשילַָארָאמ םֹּתס יד ןוֿפ תורוש עווָאברַאקס יד ייז ןיא

 -רעטַאעט ןוֿפ ץוחמ ןוא רעטַאעט ןיא עלַא ןוֿפ רענעט ךרוד ןכערב

 | .רעדיל-ײקילארׂשיג ענעגנוזעג

 עמינָאנַא עקיזָאד יד יבגל סױרָאֿפ ןייא רעבָא טָאה טשרעֿפ ןושמש
 ןרעסעב ַא שוריֿפב טָאה רע -- רעדיל-ײקילארששיג ןוֿפ ןטעלּפוק
 טקידניז ןוא םערָא זיא ךַארּפש ןַײז םגה ןוא ,רובידה-ךותח ןעיטעָאּפ
 רַאֿפ שוח ַא טֿפָא רעבָא רע טָאה ,טייקשירעדליב ליֿפוצ טימ טשינ
 ןעמונעג טשרעֿפ טָאה המחלמ | -טלעוו רעטשרע} רעד ךָאנ-. םַארג
 טייקשעדילַאווניא ןוֿפ ןוא םזיֿפיצַאּפ ןוֿפ וויטָאמ ןֿפױא רעדיל ןעגניז
 סע טָאה ןעמ סָאװ ,דיל עטסטנַאקַאב עמַאס סטשרעֿפ ןושמש רעבָא..
 -נילב רעד, ןעוועג זיא ,ןעמוקֿפױנוצ עכעלטֿפַאשלעזעג ַײב ןעגנוזעג
 -עֿפ יד ןיא; ןעוועג דיל סָאד זיא רעדנוזַאב רָאג .ײדילַאוניא ּרעד
 ןושמש ַײב ןַארַאֿפ.. .המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא ײןרעד
 . עלַאטנעמיטנעס סיוא טגניז רע ןכלעוו ףיוא וויטָאמ ַא ךָאנ ןטשרעֿפ

 ויטַאמ רעד... .םלוע םַײב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה סָאװ ,תורוש
 ,טערטרַאּפ-ָאטױא רעקיזָאד רעד זיא .. "ןרערט סרעטכיד םעד, זיא
 ַא ןיא ךיוא ןעוועג ,טנכייצעג ןיילַא ךיז ןוֿפ טָאה טשרעֿפ ןושמש סָאװ
 יד רַאֿפ .טשינ זַא ,טכַאד רימ ?טקיטכערַאב וויטקעיבָא סָאמ רעסיוועג
 ןוא ןגָאז ןוא ןעגניז טרעהעג ןטשרעֿפ בָאה ךיא סָאװ ,רָאי קיצנַאוצ
 -ירשעג תויתוא עשינייטַאל טימ עשיטסירָאמוה ענַײז טנעיילעג בָאה
 יו רעקיריטַאס רעמ ןעוועג רע זיא ,"ךעלטעלב-ֿבוט-םויג ענעב
 -ָאכנַאלעמ יו רעלַײוװרַאֿפ רערעטכינ רעמ ,רעטכיד רעטקנעברַאֿפ
 | ."רענייו רעשיל

 -ֿפיױא , ךובלמַאז םוצ ןרַאטנעמָאק ןוא ןעגנוקרעמנָא יד ןיא
 ,(רעלּפסיר ריאמ ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ ,1964 טשערַאקוב) "גייטש
 :טגָאזעג טרעוו

 -נסַאּפוצ ,רעדיל ענַײז ןֿפַאש וצ דימ טשינ טרעוו רודַאבורט רעד,
 ןוֿפ ןעמונעג ןענַײז סָאװ ,סעידָאלעמ-סקלָאֿפ ענעדײשרַאֿפ וצ ייז קיד
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 ,עלעשמַאש .רעשידִיי רעד ןוֿפ אקוד טשינ ,הֿביֿבס רעקימורַא רעד
 ֿבורק ןױש זיא רע שטָאכ ,גָאט ןקיטנַײה ןזיב םיא ןעמ טֿפור יזזַא
 ןעמעוו עסַאמ-סקלָאֿפ רעשידִיי רעד ןוֿפ טבילַאב זיא ,םינומש יד וצ
 זיא ךוב ןַײװ "רעדיל עשירודַאבורט ענַײז טקנעשעג טָאה רע
 .(1962 ,טשערַאקוב ןוֿפ ײגַאלרַאֿפ-רוטַארעטיל , ןיא ןענישרעד

 -יל ענַיז ןעגניז ןרָאי עגנוי ענַײז ןיא ךָאנ טגעלֿפ טשרעֿפ ןושמש
 רַאֿפ ,סעכַאלעמלַאב רַאֿפ ,טַאטשרַאוו-רעדיינש ןַײז ןיא ךיז ַײב ;רעד
 ףױא ,ןטעברַא ןעגנַאגעגמײהַא זיא רע עכלעוו וצ ,ענַײז םינוק יד
 ןיא.. .סעיצַאטסעֿפינַאמ-רוטלוק ףיוא ןוא ןעגנולייורַאֿפ עקילייצמוא
 םוצ טֿפַאשביל ןַײז רעטכיד-סקלָאֿפ רעד סױרַא טזַײװ דיל-גיוו ןַײז
 לטעטש סָאד.. עמַאמ ןַײז ַײב טרעהעג טָאה רע סָאו ,דיל-סקלָאֿפ
 סע טבַײרשַאב .ןגייא םיא זיא ,טנַאנ םיא זיא ,ןריובעג זיא רע ּוװ
 -מעלַאב עקיטסול ןוא עקידעבעל יד טרעדליש עלעשמַאש... ןח אלמ
 -מערָא רעייז טַײצ רעבלעז רעד ןיא רעטנוא טכַײרטש ןוא סעכָאל
 .טייק

 םענוֿפ דנַאטשוצ ןרעוװע םעד ךיוא טעז רעטכיד-סקלָאֿפ רעד..
 טלעטש רעטכיד-סקלָאֿפ רעד... רעבַײרש ןוא רעטכיד ,רעגניז ןקילָאמַא
 יד ןיא ןשינעעשעג עטסקיטכיוו יד ףױא רעדיל ענַײז ןיא פא ךיז
 דוֿבּכלא דיל ןַײז רעטכיד רעד טגניז 1948 רָאי ןיא.. ןרָאי-המחלמ
 ליו טשרעֿפ ןושמש..י"ַײמ רעטשרע רעד ,ֿבוט-םוי רעטעברַא םעד

 סעבמַאב ןייק לָאז ןעמ, :1960 רָאי ןיא ןבירשעג ,דיל-טםולש ןַײז ןיא !

 םעד ןוֿפ ,ֿפרַאה ןכַאמ ןעמ לָאז ןסקיב טָאטשנָא ,ֿפרַאװ רעמ טינ

 ".ײןרעװו קיטכיל טלעוװו רעד ןיא לָאז ,ןרעטש-סולש ןסיורג

 ,36 .וו ,1922 ,ץיװָאנרעשט ,'רעדיל ענעבילקעג , -- טשרעֿפ ןושמש
 ,לקיניא ןא סרעשזראבז לװלעװ -- טשרעֿפ לשמאש -- ןיבור לארשי .דד

 / 1932 ,4ג 'נ ;עשרַאװ ,ט'לנטיל
 ,319-326 .זז ,1961 ,סערַײא-סָאנעוב ,/,עינעמור, -- לקיב המלש
 .398-299 .ןז ,1964 ,טשצרַאקוב ,/ גײטשֿפױא ,

 {עשוהי-ילתפנ| ףפלָאדַא ,ענַארש

 {1924 .רבעֿפ 10 .טשעג -- 1871 .נַאי 1 .בעג)

 ,דָארב ןיא 1871 רַאונַאי 1 ןריובעג
 -על רעשיערבעה ַא -- רעטָאֿפ .עיצילַאג
 -עג -- רעטומ .רעטנרעלעג רעייז ַא ,רער

 .ןרעוו ןריובעג ןַײז ךָאנ דלַאב ןברָאטש
 ןיא רעטָאֿפ ןַײז ךרוד ןרָאװעג ןגיוצרעד
 טנרעלעג ךיוא טָאה ,שַיערבעה ןוא שידִיי
 -מערָא בילוצ רעבָא ,לוש-בייהנָא ןַא ןיא

 ןצעזטרָאֿפ טנַאקעג טשינ בוטש ןיא טייק
 ַא ןעמעננָא טוװמעג ןוא םידומל ענַײז
 -סגנוריגער ַא ןיא רעבַײרש סלַא לעטש

 רע זיא ,ןיילק וצ ןעוועג ןענַײז תוריכש יד יו תויה רעבָא ,טלַאטשנַא

 רעבָא ,עלָאמש ַא קידנציזַאב ןוא רעגניז-סקלָאֿפ ַא ןרָאװעג רעסעב

 ןוא ,"רעגניזרעדָארב , יד וצ ןַײרַא רעִירֿפ ,עמיטש עשיריל עסיז ַא
 -ֿבקעי ןוֿפ רעטַאעט ןלענָאיסעֿפָארּפ ןיא רעבירַא רעטעּפש לסיב ַא

 טרָאֿפ ןוא רעליװָאי ןמלק טימ ךיז רע טנעקַאב ָאד .לעּפמיג רעב

 ןוא םיא טימ ךָאנרעד טמוק ןוא ,עינעמור רעביא םיא טימ םורָא
 | .עקירעמַא ןיא עּפורט רעצנַאג ןַײז

 רעד ןיא ןלָאר עקיטכיוו טליּפשעג טַײצ עסיוועג ַא .ש טָאה ָאד
 רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא ױזַא .עמַארד רעד ןיא ןוא עטערעּפַא
 ."היובא ןב עשילא, סנידרָאג ןיא "ידרגה סומינבא , לָאר יד ןליּפש וצ

 ןוא (1906) "רעדמערֿפ רעד , סנידרָאג ןיא "בר ַא, ,(1906)
 יי .(1907) "עיצילַאג תולג , סנידרָאג ןיא "רענצלעפ,

2038 



 רע טַאע ט ןשידיי

 ןוֿפ דילגטימ רעקיטעט ןוא רעדנירג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא .ש

 ןַײז טימ רעסיוא .עקירעמַא ןיא עינוי ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד

 ןוא ךעלטרעװכַײלג ענַײז טימ ךיוא טנַאקַאב ןעוועג רע זיא ,ןליּפש

 ןייא :טָאדקענַא ןקידנגלָאֿפ םיא ןוֿפ ןעמ טלייצרעד ױזַא .ךעלציּפש

 ,עּפורט ַא ןיא ןָאזעס ַא ףיוא טקישעגנַײרַא עינוי יד םיא טָאה לָאמ

 טָאה רָאטקעריד רעד .טֿפרַאדעג טשינ םיא טָאה רָאטקעריד רעד ּוװ

 ןעוועג זיא רע .טלַאק ןבילבעג זיא .ש .טרעזייבעג ,טכָאקעג ךיז

 סױרַא , לָאמַא רעבָא זיא רָאטקעריד רעד .עינוי רעד ןוֿפ חוּכ ןיא רעכיז

 .טעוו סָאװ ,עגַארש רעטסימ , :ןָאטעג גערֿפ ַא םיא ןוא "םילכ יד ןוֿפ

 טלַאק עגַארש םיא טָאה ,"?טלעג ןַײמ רַאֿפ ןָאט ןָאזעס םעד רימ ריא

 ."סיעכהל וצ ןָאט ךַײא לעװ ךיא , :טרעֿפטנעעג

 .טרירעּפָא םיא טָאה'מ .רענײטש-לַאג ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא .ש

 ַא ןעמוקַאב טָאה רע ןוא סעיצַאקילּפמָאק ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז'ס

 ןברָאטשעג רע זיא 1924 רַאורבעֿפ 10 םעד ןוא גנודניצנָא-ןעגנול

 ,קרָאי וינ ןיא/

 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג טָאה ,ַאדליטַאמ ,ױרֿפ ס.ש

 ןוֿפ רָאטקָאד רעד ןעוועג זיא ,עגַארש .ל ןימינב .דעמ .רד ,ןוז רעייז

 .עיסעֿפָארּפ-רעטַאעט רעשידִיי רעד

 ,ראש השמ ןוֿפ .ע .מ
 ,1924 רַאורבעֿפ 15 .י .נ ,'װראֿפ , גָאלָארקענ

 רעוויה'ד ןעדרַאשז

 . םעד גלָאֿפרעד ןשימרוטש ַא טימ ןקידנערַאֿפ ןכָאנ ,1905 ןיא
 ..רד ןבָאה ,עשרַאװ ןיא :ַאלעטַאגַאב' רעטַאעט ןיא ןָאזעס-רעמוז
 ןיטשנרַא קרַאמ רעסישזער ןוא רעקיטַאמַארד רעד ןוא לַאזנעזָאר
 ַא רַאֿפ 9 ענלעימכ ףיוא 'רעוויה'ד ןעדרַאשז' ןַאטנַאש םעד ןעגנודעג
 רעד טימ ןָאזעס-רעטניו םעד טנֿפעעג טרָאד ןוא רעטַאעט שידִיי
 לחר רּתסא) יַאלעטַאגַאב' ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,עּפורט רעבלעז

 ,רעשיֿפ-ַאקסרַאב ,ןַאמסיײװ-ַאנילָאמרעי ,גנילירט םירמ ,ַאקסנימַאק
 -גיגַארב ַאנעיכ ,טרעביל ַאינָאס ,ַאקסנימַאק עניגער ,ןַאמלעדע ַאינָאס

 םהרֿבַא ,ַאקסװַאלסַאז ַארעיװ ,גרעבסָאלש ַאינָאס ,רעלימ-עזיורק ,ַאקס
 ,טרעביל ֿבקעי ,ןָאזשיֿפ עשימ ,ןָאזשיֿפ םהרֿבַא ,יקסנימַאק קחצי
 -ָאלַאס ,ַאקסעדנַארב ,רעשיֿפ ןַאמרעה ,ןַאמסייוו .ה ,ווָאנַארד ןַאטַאנ
 -ַאש ,ןַאמרעב ןַאמרעה ,לעּפַאר רעזייל ,ןַאמלעטיט .ח .מ ,עזיורק ןָאמ
 קחצי ,דרַאבצרַאװש ווַאטסוג ,ווָארָאטקָאד ,ָאזַאלעשז רעזייל ,ָאריּפ
 ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער רעד .(א'א ןַאמרעב ףלָאדַא ,גרעבדנַאז
 קרַאמ ,ןידרָאג ֿבקעי ,ץרּפ .ל .י ,םכילע-םולש ןוֿפ ןסעיּפ יד ןוֿפ
 .יקסוועשיבישּפ ןוא יקרָאג ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא ןוא ןײטשנרַא

 -קעריד .!סעקרַאמ' ןוֿפ םעטסיס ןטיול טעברַאעג טָאה עּפורט יד
 -לּפע .ה רעריֿפ-סטֿפעשעג ,יקסנימַאק קחצי םהרֿכַא ןעוועג זיא רָאט
 -- רעטייל רעשינכעט ןוא גרעבסָאלש קחצי -- טנעגיריד ,גרעב
 ,סייררעביא ןָא טליּפשעג עּפורט יד טָאה טַײצ רָאי ַא .רעשיֿפ ןַאמרעה
 רעבָא ,רעקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא גלָאֿפרעד רעלעירעטַאמ רעד ןוא
 ךיז ןבָאה'ס ?רָאװעג טרעטשעג 'תיב-םולש רעד זיא ךָאנרעד
 -טנַא ןענַײז'ס ,תוליכר ןסילוק-רעטניה ןוא סעגירטניא ןביױהעגנָא

 טקריוװעג ךיוא ןבָאה עכלעוו ,םיכוסכס ןוא ןעיירעגירק עטֿפָא ןענַאטש

 טָאה לַײװרעד .רעטַאעט ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעכעלרעניא רעד ףיוא

 יד ןוא ,רעטַאעט סָאד ןעגנודעגסיוא עּפורט-ןטערעּפָא עשיליוּפ ַא

 -ַאמַארד רעד :ןַײרַא געוו ןיא ןזָאל טזומעג רעבירעד ךיז טָאה עּפורט
 ןַײז טימ ןָאזשיֿפ םהרֿבַא ןוא שזדָאל ןייק ןרָאֿפעג זיא לייט רעשיט

 ,דנַאלסור ןייק טזָאלעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא עכעלטע ךָאנ ןוא החּפשמ

 ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ רעלדַא סוילוי רעליּפשיוש רעד זיא 1907 ןיא

 יקסװערַאטָאלָאז ,ןיביל ,ןידרָאג) רַאוטרעּפער םעַײנ ַא טימ עקירעמַא
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 וושט יי

 חסּפ ןוא ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא עּפורט רעשזדָאל יד .(א'א

 ,רעטַאעט שידִיי ַא ןרָאװעג קירוצ רעטַאעט סָאד םיא טימ זיא 7

 .א ,ױדנַאל .ש ,רעלדַא עילימע ןוא סוילוי :תוחּכ עַײנ קידנגירקוצ

 -ָאלָאז טימ טנֿפעעג טרעוו ןָאזעס רעד .שטיווָארעזייק ןוא גרעבמַאס

 ןוֿפ ןעמונעגֿפױא שיטסַאיזוטנע ױזַא טרעו ןוא עשרַאװ ןיא לָאמ

 ,רדסּכ םישדח עכעלטע טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד זַא ,םלוע-רעטַאעט

 ןטשרע םוצ טריֿפעגֿפױא טרעוו סָאװ ,'רוחב הֿבישי, סיקסווערַאט

 ענעכָארבעג' ,'הנותח ענעגנוווצעג יד' טריֿפעגֿפױא ןרעוו ךָאנרעד

 -יורג ַא .א'א ילארׂשי עמש' ,'רעמזעלק רעד קיציא קילעז' ,'רעצרעה .
 טרעוו סָאװ ,הטיחש יד' סנידרָאג ןעוועג ךיוא זיא גלָאֿפרעד רעס
 .עשרַאװ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טריֿפעגֿפױא טלָאמעד

 ןיא טרידיווקיל רעטַאעט סָאד טרעוו ,רָאי 2 עּפַאנק ןליּפש ךָאנ
 טײלסטֿפעשעג עשינעילַאטיא ןוא עשישטַײד סָאװ םעד בילוצ 9
 -ידִיי יד .טערַאבַאק ןסיורג ַא רַאֿפ עדייבעג-רעטַאעט יד קירוצ ןֿפױק
 ןלוֿפ ןיא זיא רָאנ ,ןרָאװעג טזעלעגֿפױא טשינ רעבָא זיא עּפורט עש

 ןגנודעגּפָא זיא סָאװ ,"םּועזילע' רעטַאעט ןיא רעבירַא לעטשנעמַאזוצ
 קחצי םהרֿבַא ךרוד (יירעיורב-ריב) דײלכַאמ עמריֿפ רעד ַײב ןרָאװעג
 ,ןַאמסייו .ה ןוא גרעבלּפע .ה ,לעּפַאר רעזייל ,יקסנימַאק

 -עג טנֿפעעג רעטַאעט םעד ןוֿפ ץַאלּפ ןבלעז ןֿפױא זיא 1928 ןיא
 ,סַאלַאּפ זיוה-ָאניק עסיורג סָאד ןרָאװ
 ,עשרַאװ ,"גנוטַײצ-רעטַאעט , ,עשרַאװ ןיא ןרעטַאעט עשידִלי ןוֿפ עטכישעג {--}

 ,2 'ג ,8

 .ב .מ ,ןיימש
 | ןייטשנראב רעב-השמ }
 1 (1961 ,.טשעג -- 1895 .בעג|}

 .ןלױּפ ,וָאשטָאכָאס ןיא 1895 ןריובעג

 -ַאֿפ .ןיבר רעקצָאק םענוֿפ לקינייארוא

 'ר ,ןוז סרעװָאשטַאכָאס םעד -- רעט

 -עג .("לאומשמ םש, ןוֿפ רבחמ) לאומש

 -ַאשטַאכָאס רעד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעל

 -עייל ןביוהעגנָא רָאי 17 וצ .הבישי רעוו

 ךיז טצעזַאב .רוטַארעטיל עשידִיי ןענ

 .רעשידִיי ַא ןרָאװעג .עשרַאװ ןיא 1919 ןיא

 -ילעוּפ רעד ןיא טעברַאעגטימ ,רעבַײרש

 ,"טרָאװ סָאד , גנוטַײצ-גָאט רעשיטסינויצ
 ' ,ןעגנולייצרעד | ןוא ןענַאמָאר ןבירשעג

 דרע , :יבר רעקצָאק ןגעוו עמַארד ןַײז ןענישרעד זיא 1926 ןיא
 :א'צ טבַײרש סָאװ ,ןָאסלעדנעמ .ש ןוֿפ טרָאװרָאֿפ ַא טימ "לעמיה ןוא

 עזעידיי ךס ַא טקָאלעג טָאה רעקצָאק םענוֿפ טייקכעלנעזרעפ ידי
 טלַאטשעג ךעלרעה םצרפ ןוֿפ פיטָאטָארפ רעד זיא רע .רעבַײרש
 םיא טָאה ןשָאטַאּפָא ."טייק רענעדלָאג; רעד ןיא המלש יר ןֿפ
 .ײרעדלעוו עשיליוּפ יד, ןיא רוגיֿפ עלַארטנעצ ַא רַאֿפ ןכַאמ טוװרפעג
 יד "טייק ענעדלָאג; רעד ןוֿפ טקַא ןטשרע ןיא ןבעגעג טָאה ץרפ
 -נָא טלעוו רעקצָאק רעצנַאג רעד ןוֿפ תיצמת םעד ,ץנעסעטניווק
 וזעָאטַאּפָא .םערָאֿפ רערַאברעדנּוװ ,רעסערּפעג ןַײז ןיא רעבָא ,גנויױש
 ךָאנ כָארבעצ ןעוועג ןױש זיא רע ןעוו ןיבר סעד ןעמונעג טָאה
 סױרַא זיא רע ןעוו ,טלעװ רעד ןיא גנושױטנַא רעקידָארומ רעד
 טַײצ ןוֿפ .רעמַאזנייא ןַא ,רעדימ ַא ןסָאלשרַאֿפ ןציז רָאי ןצַײרד ךָאנ
 ןיא ףױא רָאנ רעבָא ,חוּכ רעקילָאמַא רעד ףױא טצילב טַײצ וצ
 .טנעמָאמ

 יז ,רעגנַאֿפנָא ןָא ןוֿפ טעברַא ןַא זיא "למיה ןוא דרע, עמַארד יד
 טעד ָאד ןעעז רימ .לַאירעטַאמ ןוֿפ טײקכַײר םעד טימ טשַארעביא
 ףױא טכַאוויס ןעו ןבעל םעװֿפ ןדָאירעּפ ַײרד ענַײז ןיא רעקצָאק
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 ףָאטש רעשיטַאמַארד רעד .גנושיױטנַא יד ןוא טַײצ-ילב יד ,חוּכ ןַײז
 ַא קיטינ רעדנוזַאב זיא רעבירעד ,רעלעוטקעלעטניא ןייר ַא זיא
 ןשינעצס ןקיסַאּפ םעד ןעניֿפעג וצ טנַאה עשירעלטסניק עטינעג
 קיטיינ רקיעב ןַײז טיבעג םעד ףיוא טעוו עמַארד רעד עגונב .שובל
 םעד רשֿפא טָאה לָאמ לייט .רעסישזעד סםעד ןוֿפ וויטַאיציניא יד
 -נּוװ ןייק טשינ סע זיא וװרּפ ןטשרע ןַא ַײב .םעטָא טלעֿפרַאֿפ רבחמ
 ןענַײז לַאירעטַאמ ןוֿפ טײקשיטנעטױא ןוא סולֿפרעביא רעד .רעד
 וצ רבחמ רעד יו טנָאנ ױזַא זיא סָאװ ,שטנעמ ַא רָאנ .דניז יד רפכמ
 יזַא עילימ םעד ץעוועג תלוכיב זיא ,עמַארד רעד ןוֿפ ןענַאזרעּפ יד

 | | .ןבעגוצרעביא יירטעג
 ."רצוא ןַא שממ ןַיז עמַארד יד טעװ תודיסח ןוֿפ רעשרָאֿפ ןרַאֿפ
 :עמַארד רעד ןגעוו טבַײרש טרָאּפָאּפַאר .י
 רבזזמ רעד .רעטּוג ַא רעייז זיא ךוב ןוֿפ קורדנַײא רעטשרע רעד,

 זיא רעבירעד ןוא ,תוחוּכ ענַײז רעביא ןטסָאמרַאֿפ טשינ ךיז טָאה
 סע .טײקיטכירֿפױא ןוֿפ לפמעטס רעד קיטנעק טַײז רעדעי ףױא
 רעד ןוֿפ ףָאטש םוצ רבחמ ןוֿפ גנויצַאב עמיטניא ןַא ךיז טלֿפ
 רעד ןוֿפ רָאנ רעבָא טמַאטש ךוב ןוֿפ קורדנַײא רעטוג רעד... .עמַארד
 סָאד טעברַאַאב זיאיס עכלעוו טימ טייקמיטניא ןוא טײקיטכירֿפױא
 ןשיטַאמַארד ןוֿפ .עמַארד רעד ןוֿפ םעלבָארּפ עלעוטקעלעטניא
 "ררפ טשינ טעמכ טָאה רע .ךַאווש רָאג עמַארד יד זיא טקנופדנַאטש
 עצנַאג יד .טײקנֿפלַאהַאבמוא עשיטַאמַארד ןַײז ןַײז וצ רבוג טריב
 ןוא ןייא ןוֿפ סעיצַארַאוװ ענעדיײשרַאֿפ יו רעמ טשינ ןענַײז ןטקַא ַײרד
 רעטסדנימ רעד ןָא "עגנוױשנָא טלעוו ןוֿפ חוכיוג ןקיבלעז םעד
 ןריֿפנַײרַא טוװרּפ רבחמ רעד ּווװ טרָאד ןוא .גנולדנַאה רעשיטַאמַארד
 :לושמל) טקילֿפנָאק ןשיטַאמַארד ַא ,גנולדנַאה עשיטַאמַארד ַא סעּפע
 רע זיא (ףמַאק רעכעלרעניא סהמלש ,טלעג סלרעמעט ןוֿפ ןויסנ רעד
 ,לשמל ,המלש .רעלעֿפ ערעוװע טײגַאב רע ןוא ,ויטימירפ רעייז
 ךעלקערש טדייל ןוא "דרע; יד ךיז ןיא ןַײז רבוג טשינ ןָאק סָאװ
 טרעוו ,דניק ןוא בייוו וצ ךיז ןרעקוצמוא טיירג זיא רע סָאװ ,ןוֿפרעד
 ןַײז ןענַאק רעטַײװ לעוװיכג :טלעג סלרעמעט ןוֿפ ןזענעג גנילצולפ
 עקיזָאד יד זַא ,ןלעטשוצרָאֿפ רעווש רעבָא ךיז זיאיס ..ײ"שטנעמ ַא
 ָאזַא ַײב לָאז ,טקילֿפנָאק םעד ןדיימוצסיוא טייקכעלגעמ עכעלרעסיוא
 עכעלרעניא ענערָאלרַאֿפ ןַײז ןטײברַאֿפ ןענָאק המלש יװ ןָאזרעּפ
 םענייא ןוֿפ טרעוו םעד טרעטשעצ ןיילַא טָאה רבחמ רעד .הרוֿבג
 טרעוו רעֿפמעק רעשידלעה ַא טָאטשנָא לַײװ ;ןדלעה-טּפיױה ענַײז ןוֿפ
 | ..קעובצ רעקיניזטסּוװַאבמוא רעקידכעבענ ַא רעי

 וַאֿפרעד רעבָא זיא ,ךַאווש רָאג עמַארד יד זיא שיטַאמַארד ביוא
 עטָאכ ,טנכייצעג קרַאטש ןוא טלוב רעייז טַײז עשיטַאמעלבָארּפ ריא
 יד ןיא "שיטסילַאערג וצ זַײװרעטרע רבחמ רעד זיא ָאד ךיױוא
 ןוֿפ ןָאט ַא ןיא ןַײרַא טלַאֿפ רע .ךיז ןשיווצ םידיסח יד ןוֿפ ןסעומש
 .שירעֿפעשמוא טריטָאנ סָאװ ,ףַארגָאטָאֿפ ןשירַארעטיל ַא

 םוצ ןייג ןשיווצ ,"למיה ןוא דרע, ןשיווצ ףמַאק רעקיבייא רעד
 וצ זומא םעד ןסַאּפוצ ןשיווצ ןוא פעק עכעלשטנעמ יד רעביא תמא
 -רעביא רעטולָאסבַא רעד ןשיווצ ;תוחוּכ עכעלשטנעמ עכַאוװע יד
 ;רעכעלשטנעמ -- רעוויטַאלער רעד ןוא טייקיליה רעכעלשטנעמ
 ןיא ןבָאה ,ללּכ ןוא דיחי ןוֿפ טרעוו םעד ןגעוו ףמָאק רעקיבייא רעד
 עֿפיט ןוֿפ רצוא ןַא ןיא קורדסיוא ןַא ןעמוקַאב עמַארד רעקיזָאד רעד
 טלצוָאװרַאֿפ ףיט ױזַא ,ךַײר ױזַא ןענַײז יז .ןעקנַאדעג ןוא ןעמזירָאֿפַא
 טערָאֿפ עכַאווש יד רעבירַא ןסקַאװ ייז זַא ,השורי רעשידיסח רעד ןיא
 ,לשמל .ךיז רַאֿפ ךַאז סלַא טנַאסערעטניא ןרעוו ןוא קרעוװ סענֿפ
 רעוװע סהמלש טימ רעקצָאק םענוֿפ גָאלַאיד רעקידנּפַאכרַאֿפ רעד
 -כעלנע ?סיב ַא עמַארד יד טָאה טרפ ןקיזָאד ןיא .טקַא ןטייווצ ןיא
 ."קובד, םוצ טייק
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 ןופ ןָאקיסלקעל

 ןשיטַאמעלבָארּפ םעניא טגיל טייקרעווש עצנַאג יד ּוװ טרָאד
 טרעדנוזַאב ,טנכייצעג קרַאטש ןוא טוג ןרוגיֿפ יד ןענַײז ,טנעמָאמ
 ןרעוו טנָאקעג יז טלָאװ ,רעצרוק ןַײז לָאז עמַארד יד ןעוו .יבר רעד

 ןיא ןבעל סרעקצָאק םענוֿפ עמַארד ַא רַאֿפ גָאלָארּפ רעקיטכערּפ ַא
 .ײןגַײװש ןקירָאינצַײרד ןַײז ןוֿפ טַײצ רעד ךָאנ רעדָא ,טַײצ רעד

 לייט ַא ֿביֿבָא לּת ןיִא ןבעגעגסױרַא הנמלא ס',ש טָאה 1967 ןיא
 "רעביא םוצ ןכַאז יד ןבילקעגּפָא ,בַײלברעביא ןשירַארעטיל ןַײז ןוֿפ
 ןעגנולייצרעד עקינייא ןטלַאהטנַא ייז .יקסנעזדָארג המלש טָאה קורד
 סיקסנעזדָארג) תומדקה ייווצ טימ "למיה ןוא דרע , עמַארד יד ןוא
 1926 לירּפַא 3 םעד עיזנעצער סנילטַײצ ללה ןוֿפ קורדרעביא ןַא ןוא
 | : ,("טנעמָאמ , רעוװעשרַאװ ןיא

 :עמַארד רעד ןגעו טבַײרש ןילטַײצ ללה

 .סעמַארד ערעדנַא עלַא טימ ךיילגוצ עמַארד ַא ךעלרעסיוא;
 -רַאֿפ ָאז טנַײה ןױש ןענַײזיס .ןבעל ןשידיסח-שיבר ןוֿפ עמַאדד ַא
 תיב ןברוח ןענָאמרעד וצ גונעג .ןימ םעד ןוֿפ סעמַארד ענעדייש
 ןעמוקעגוצ ןיא טציא ."קובד רעד, ,"טייק ענעדלָאג ידָא ,ײקידצ
 ןוא דרע נײא רעגייטש-סנבעל ןשידיסח-טלַא סענוֿפ עמַארד עַײנ ַא
 ןוֿפ עמַארד ַא -- ךעלרעניא .ךעלרעסיוא רָאנ רעבָא זיא סָאד .ײלמיה
 ןעמוקוצ טשינ ןָאק סָאװ ,עמַארד ַא .גנוטַײטַאב רערעדנוזַאב ץנַאג ַא
 -בַײר ןוא טײקכעלמיטסקלָאֿפ ןיא "קובד  םענוֿפ הגרדמ רעד וצ
 "קובד , םעד רעביא יז טגייטשש רעבָא רַאֿפרעד ,ןעמעלבָארּפ ןוֿפ טייק
 ןיוזע זיאיס .טייקנטלַאהעגסױא רעשירעלטסניק ןוא טײקֿפיט ןיא
 -ַארד ַא טָאה ןהּכ יבצ| .קצָאק ןעוו רוטַארעטיל עצנַאג ַא ָאד טנַײה
 טֿפרַאדַאב רעבָא טָאהיס |1950 קרָאי ןינ ,ײקצָאק ןוֿפ יבר רעד; עמ
 שירעטכיד ַײברעד זיא סָאװ ,קינייועניא ןוֿפ שטנעמ ַא ןעמוק וצ
 סָאו ,ןטייהמוד ןוא םירקש ליֿפ יד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ידּכ טבַאגַאב
 ןרָאי עטצעל יד ןיא ַײס ,ןטַײצ עקידרעירֿפ יד ןיא ַײס ,טָאה ןעמ
 ןסיורג םעד ןָא טעּפעשטעגנָא ,ײרעדלעוו עשיליופ, סושָאטַאּפָא ךרוד
 .קידצ ןעמַאזנַײא

 טַײװ ױזַא טשינ ןבעגעג עמַארד ןַײז ןיא טָאה ןייטש .ב .מ יה.
 וו רעגייטוש ןשידיסח רעקצָאק-טלַא םענוֿפ טייקכעלרעסיוא יד
 ךיז .טזָאל סָאװ סָאד ,עקידתוליצַא סָאד ,קצָאק ןוֿפ ךיוה יד
 טָאה ןייטש .ב .מ 'ה .ןגָאזסױרַא טשינ רעטרעוו ןייק טימ גולֿפ ןיא
 .ןגָאזסױרַא טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,םעד רַאֿפ דָארג שובל ַא ןֿפַאשעג
 יד ךיא טעזרעד ,ןדײר טרַא םענוֿפ ןוא ןגָאלַאיד עקיניײא טיג רע
 ",ןטייקכעלרעניא עכעלרעניא}| תויכוּת-ךוּת רעיײז ,ןשטנעמ עצנַאג

 טלַאהניא ןוא ןגָאלַאיד לייט ַא רעביא טיג ןילטַײצ ללה שודק רעד

 | :טבַײרש ןוא עסעיּפ רעד ןוֿפ
 טיילעגנתי עשידיסח יד ןוֿפ ןשינעבעלרעביא ײלרעלַא יד טָאג

 ןייז ןיא טרעדלישעג טֿפַאהרעטסַײמ ןיטש .ב .מ יה ךרוד ןענַײז
 טרעדלישעג םיא ַײב זיא טֿפַאשרעטסַײמ רעמ טימ ךָאנ ןוא עמַארד
 ןוֿפ טרָא םעד ףיוא .עמַארד רעד ןוֿפ ךורבסיוא רעטכע רעד ןרָאװעג
 םעד ןגעוו תודגא ןֹוא תויׂשעמ ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ךיז ץזָאלנַײרַא
 ירדרמ יר דימלּת ןַײז ןוא רעקצָאק םעד ןשיווצ טקילֿפנָאק ןפרַאשט

 רעסיוועג ַא ןיא ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,זויׂשעמ ןוא תודגא יד ,ףסוי
 ףירגַאב ןייק ןביג ייז רעבָא ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ייוצ יד סָאמ
 . ןבָאה דצ םענעי ןוֿפ ןוא דצ םעד ןוֿפ םידיסח יד סָאװ ,םעד ןוֿפ טשינ
 יד טריֿפעגנַײרַא ןייטש .ב .מ יה ָאד טָאה ,טבעלעגרעביא ןַאד
 -ַאּפָא סָאװ ,טנעמעלע ןשיטָארע םעד טָאטשנָא ןוא .לרמּת ןָאזרעּפ
 ַא טריֿפעגנַײרַא ןייטש .ב .מ יה טָאה ,טריֿפעגנַײרַא ָאד טָאה ושָאט
 טנעמָאמ רעשיעדיא רעד טָא דָארג ןוא ,טנעמָאמ ןשיעדיא טסכעה
 ,עמַארז עקידנעטשלוֿפ ַא ןדָאזיּפע ענלצנַײא גולֿפ ןיא יד ןוֿפ טֿפַאש
 זדנוא טזיוו רעכלעוו ,ןויסנ ןוֿפ טנעמָאמ םעד ןַײרַא ָאד טריֿפ רע
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 .ה עט ַאע פט ןטשידיי

 רעצנַאג ריא ןיא רעקצָאק סענוֿפ טלַאטשעג יד טַײז ןייא ןוֿפ סױרַא

 ןבערטש סָאוװ ,םידיסח יד ןוֿפ טלַאטשעג יד ןוא הרוֿבג ןוא טייקנייר
 טשינ ,ןשטנעמ ךָאד ןבַײלב ןוא םענייר םעלַא וצ ןוא ןכיוה םעלַא וצ

 ."|ןטֿפַאשנגײא} תויצֿפח עכעלשטנעמ ןוֿפ ַײרֿפ

 טבַײרש "למיה ןוא דרע , עמַארד רעד ןגעוו עיזנעצער ןַײז ןיא
 ;:לקיב המלש .רד

 דרע; עמַארד רעד ןיא טרעוו רעקצָאק םענוֿפ טלַאטשעג יד..,

 ,רַאֿפרעד ןעגנילק ןשינעגָאז ענַײז ןוא טלמיהרַאֿפ ליֿפוצ "למיה ןוא
 -ורב ,קידרבחל םדא ,קינױֿפרַאש ךעלקנַאדעג טָאטשנָא ,לייט םוצ
 שוריֿפב סע לָאז רעקצָאק רערָאװ שירָאטסיה רעד ןעוו וליֿפַא .לַאט
 ט:עינרָאג טגָארט וא תמא טשינ שירעלטסניק סע זיא ,טגָאזעג ןבָאה
 םיא טזָאל ןייטש .ב .מ ןעוו ףרשַַא ןוֿפ טלַאטשעג סרעקצָאק םעד וצ ַײב
 ענעדליג טימ לקעז םעד ןוֿפ ןעמענ ןליוו סָאוו ,םידיסח יד וצ ןעַײרש
 רע !טֿפרשרַאֿפ טרעווג :טכַארבעג טָאה לרעמעט סָאװ ,זועבטמ

 ןגױא ענַײמ ןוֿפ קעװַא ןיש טייג  ,רעדָא ,"ןשמענ לָאז ,ליוויס
 יבר רעד .ײןקוקנָא טשינ רעמ םיֿפוצרּפ עשיטניה ערעַײא לָאזיכ
 טיול טיובעג ,עודיּכ ,זיא סָאװ ,ײטייק ענעדלָאג; סצרפ ןוֿפ המלש יר
 זיא וא טשינ טהללק ,רעקצָאק סענוֿפ טלַאטשעג רעשירָאטמיה רעד
 םעד ןָאק ןעמ זַא ,טליֿפעג קיטכיר טָאה ץרפ .םידיסח יד הזבמ טשינ

 ןוא תוימשג ןוֿפ טייקנעוטעגסיוא ךרוד רעמיורט-הלואג ןסיורג
 ןקיטלַאטשעג ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ טײקידעכָאוו רעד ןגעק לבער םעד
 -צָאק רערָאו רעד סָאװ ,רעטרעוולדיז ןוא תוללק ןוֿפ ףליה רעד ןָא
 .ןעניגרַאֿפ ךיז לָאמַא עקַאט רשֿפא טָאה רעק

 טכַארבעגסױרַא ,טכַאד רימ יו ,עמַארד רעד ןיא טרעוו ןטסעב םוצ
 יד ןשיווצ ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,טֿפַאשרעגלָאֿפכָאנ רַאֿפ ףמַאק רעד

 ."םינוב יר ןיבר רעכסיועפ סענוֿפ םידימלת עסיורג

 ןדעי ןוֿפ עיצקַא עלעיּפיצנירּפ טּפיױה יד רעביא טיג לקיב .רד

 ;סולשַאב םוצ טמוק ןוא ,טקַא

 ַײרד ףױא שיעדיא טלײטעגרעדנַאנַאֿפ עכסישפ ךיז טָאה ױוזַא;
 ןָא ןבילבעג שיטקַאֿפ זיא קצָאק .ץיבשזיא ןוא עקרּוװ ,קצָאק ןֿפױה
 -עגּפָא ךיז טָאה לדנעמ 'ר דדובתמ רעשיגַארט רעד לַײװ ,ןיבר ַא
 םענייק רָאי ןו7| קיצנַאװצ ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא רדח ןַײז ןיא ןסָאלש
 ,רעגָאווש ןַײז ,רעטלַא ריאמ עשטיא יר ץוח ַא ךיז וצ טזָאלעגוצ טשינ
 -רעדנַאנַאֿפ עשיעדיא יד .רעווָאשעטַאכָאס למהרֿבַא יר םעדייא ןַיז ןוא
 ךרדב ַא ףיױא טריֿפעגכרוד שיטַאמַארד ןייטש .ב .מ טָאה גנולייט
 | ."ןֿפפא םענעטָארעג ללּב

 .ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא טינ לָאמניײק זיא עמַארד יד

 ןיא טָאה .ש זַא ,טנכײצרַאֿפ טרעוו "ןָאקיסקעל , סנעזייר ןיא
 ,"םילוגליג סוינערעב 'ר, ט"א רעדליב ןיא עמַארד ַא די-בתּכ

 'ר ןוז סרענישזיר םעד טימ הׂשעמ יד ןעמונעג זיא טעשזוס סלַא ּוװ

 -עיל רעב 'ר, עמַארד ַא טָאה יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי| .רעווָאיל רעב
 ןענישרעד עסעיּפ יד זיא 1920 ןיא .| 1932 ,סערַײא-סָאנעוב ,"רעוו

 עמַארד ,"הברוח יד , נ'א "עשרַאװ ,דרַאבוָארג סחנּפ גַאלרַאֿפ , ןיא

 טריֿפעגֿפױא טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד ךיוא .רעדליב טכַא ןיא

 .ןרָאװעג
 עסעיּפ ַא רעגנוא השנמ טימ ןעמַאזצ ןבירשעג ךיוא טָאה .ש

 ."םלעכ ןיא קזוח ,

 טניֿפעג יז זַא ,"םלעכ ,, עסעיּפ רעד ןגעוו רעביא טיג רעגנוא השנמ
 יז טָאה ןַאמרעה דוד .ןישַאמבַײרש ַא ףיוא ,די בתּכ ןיא םיא יב ךיז
 עידוטס-רעטַאעט רעשידִיי רעװעשרַאװ ןַײז ןיא ןריֿפֿפױא טלָאזעג
 ןטכעלֿפנַײרַא ריא ןיא טלָאװעג ןוא ,ןרָאי רעקיסַײרד בייהנָא יד ןיא
 רעד ףיוא קידעבעל ןזַײװַאב טינ ןָאק ןעמ סָאװ ,סענעצס ןוֿפ ןעמליֿפ
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 ןַאמרעה ןעוו ,רעטעּפש .ןרָאװעג טינרָאג ןוֿפרעד זיא סע רעבָא ,עניב
 טרינַאלּפ קרָאי וינ ןיא ךיוא רע טָאה ,עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה

 עקיסַאּפ-טינ ַײס ,טײקנַארק ןַײז ַײס רעבָא ,עסעיּפ יד ןריֿפוצֿפױא

 טכיל דוד טָאה ךָאנרעד .טרעטשעג וצרעד ןבָאה ,ןעגנוגנידַאב
 טיגרָאג ןוֿפרעד ךיוא זיא התע תעל רעבָא ,ןריֿפוצֿפױא יז טנַאלּפעג
 | .ןרָאװעג

 םליֿפ ןיא "יבר רעקצָאק , סלַא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ש

 ."רעדלעוו עשיליוּפ , סושָאטַאּפָא ףסוי טיול

 -טנַא .ש זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ךָארבסיױא םַײב

 ,דנַאלסור-טעיווָאס רעביא ןעגנורעדנַאװ ךָאנ ןוא ,עשרַאװ ןוֿפ ןֿפָאל
 לּת ןיא בשוּת ַא ןרָאװעג ,לארׂשי תנידמ ןיא 1941 ןיא ןעמוקעג
 ,1961 ןיא ןברָאטשעג זיא רע ּוװ ,ֿביֿבָא
 ןיטש .ב .מ |1}

 למיה ןוא דרע
 ןטקַא ַײרד ןיא ןבעל ןשידיסח ןוֿפ עמַארד
 ןיזז 100} ,1926 ,עשרַאװ ,אזאשזב .ח גַאלרַאֿפ

 ןייטש .ב .מ ןגא}
 למיה ןוא דרע

 םיבתּכ ענעבילקעג

 { .זז 216 ,19671 ז"כשת ,ֿביֿבָא-לּת ,"סעַײנ עטצעל; גַאלרַאֿפ
 ןייטש .ב .מ ן21

 | הברוח יד
 רעדליב טכַא ןיא עמַארד

 ןיזז 1591 1920 ,עשרַאװ ,דראבוארג סחנּפ גַאלרַאֿפ
 .רעגנוא השנמ ןופ .ע .ש

 ,ענליװ ,דנַאב רעטרעֿפ ,/ רוטַארעטיל רעשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, -- ןעזייר ןמלז
 ,582 .ז+ז ,9

 .1926 ,133 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,סעיזנעצער --- טרָאּפָאּפַאר .י
 ,1928 ,1 'ג ,עשרַאװ ," גנוטַײצ-רעטאעט ,
 -לּת ,,למיה ןוא דרע , ,קצָאק ןוֿפ רעמַאזנַײא רעסיורג רעד -- ןילטייצ ללה

 | ,9721 .זז ,(1967) ,ֿביֿבָא
 י .נ ,'ש'ואמיגָאט , ,ןיבר רעקצָאק ןגעװ עמַארד ַא -- לעקיב המלש .רד

 ,1967 ינוי 1

,// 

 ןבואר ,דנאלזייא

 {1955 ינוי 18 .טשעג --- 1884 לירּפַא 29 .בעג}

 טנרעלעג .עיצילַאג ,לשימָאדַאר סיורג ןיא 1884 לירּפַא 29 ןריובעג
 -בעה ןבַײרש ןביוהעגנָא 1900 ןיא .שרדמה"תיב ,זיולק ,םירדח ןיא
 ןיא ןעמוק ןַײז ךָאנ רָאי ַא ,1904 ןיא שידִיי ןוא ,רעדיל עשיער
 .עקירעמַא

 טמענרַאֿפ ,"עגנוי , עּפורג רעד ווֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענייא ,.א
 טָאה רע .קיריל רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןיא טרָא ןעעועגנָא ןַא
 ןבעגעגסױרַא ןוא ,ןעגנוצעזרעביא ערעסערג עקינייא טכעלטנֿפערַאֿפ
 "שריה ןוֿפ גנַאזעג סָאד , ,(1922) "רעמוז ןַײמ ןוֿפ , :ועכיב ַײרד
 ,(1954) "גנילירֿפ רעזדנוא ןוֿפ , ןוא (1944)

 -גָאט , ךָאנרעד ,"גָאט , ןוֿפ דילגטימ-עיצקַאדער ַא 1918 טניז
 ,"?לַאנרושז ןעגרָאמ

 -טנֿפערַאֿפ זיא (1926 ,1 'ג ןוא 1925 ,10 'נ) "לזניא , לַאנרושז ןיא
 ,ןטקַא ריֿפ ןיא ַאמַארד ,"אנהכ רשא 'ר, ןַײז טכעל

 -יירש ערעדנַא ןוֿפ סעמַארד ןגעוו קידנדייר ,עמַארד רעד ןגעוו
 ;דלָאג | ןַאמרע |ה טבַײרש ,רעב

 דנַאל שירֿפ ןוֿפ ,דרע שירֿפ ןוֿפ ךוד ַא ביײהנָא םוצ טמוק ָאד ךיוא

 ץְלַא ,גנולדנַאה רעד ןיא רעטַײװ סָאװ רעבָא .עיצילַאג טֿפ ךיוא ןוא
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 טָאד .סיוא סע טעז רעטלע ץלַא ןוא רעטקעמרַאֿפ ץלַא ,רענָאלבַאש
 טסייהיס ןוא ,ןרעוו ןָאק ןוא טרעוו סָאװ עמַארד ַא ןוֿפ עמרָאֿפ יד זיא
 סָאװ ,האמוטה חוּכ םענעי ןוֿפ טרעוויס ןוא ,ןרעוו ףרַאזיס זַא ,ןיוש
 ,ךיז טכַאד .עמעט ַא ןשרעהַאב ןענָאק ףרַאדימ .עקינכעט ךיז טֿפור
 סָאוװ.. ,טינ ָאד ןעמ ףרַאד ןיַיז רעכיז רעבָא .סָאד ןָאק דנַאלזייא .ר זַא
 -ששטנעמ ברַאֿפ רעד טרעוו רענעבירעגּפָא ץלַא ,ןַײרַא טמוקימ רעטַײװ
 .טניט טָאטשנָא ריּפַאּפ דמַאז טצונעג יו טַארוקַא ,רילָאק

 ןייק לַײװ.. ,ןטכױלַאב טינ טרעוו עמַארד רעד ןוֿפ גנולדנַאה יד
 ןצימע ןוֿפ ןעמונעג סעַײנ סע זיא לכה ךס .ָאטינ רָאג ָאד זיא גױא
 יו טוטעמוא ךיז טליֿפיס .ליֿפַא ןעזעג טשינרָאג גױא ןטימ ןוא
 רעצלעה יו ןעײטש ןרָאיטקַא עטכעלש יװ ,ןצַאז עטלעטשעגֿפױא
 .ןשטנעמ יו טשרמולכ ןעלדנַאה ןוא

 עסיוועג ןריזיטַאמַארד וליֿפַא טלָאװעג רָאנ טָאה דנַאלזייא .ר ביוא
 .לַאטָאט רעניילק ַא ךיוא עמַארד יד זיא ,טרעהעג טָאה רע סָאװ ,סעַײנ
 געמ סָאװ ,סכעלניז סָאוװטע רַאֿפ ןליו לקערב ןייק טינ ָאד טעזימ
 | .ײעמַארד ןֿפור ךיז

 ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה ,קנַארק ןעוועג .א זיא ןרָאי עטצעל יד
 ,שטעיב ימַאימ ןיא טצעזַאב ךיז ,טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןַײז
 טרָאד זיא ןוא ;ךוב טצעל ןַײז ןבעגוצסױרַא ןזיװַאב ךָאנ טָאה רע ּוװ
 ,1955 ינוי 18 םעד ןברָאטשעג
 -וינ ,ונאב רעטשרע ,,רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל,
 ,17 .ז |19561} ,קרָאי
 ,"ךוב רעזדנוא , ,עיגרוטַאמַארד רעשידיא רעד ןיא סעיסרוקסקע -- דלָאג .ה

 ,1926 ,1 'ג ,י :

 דרַאנרעב ,רעואס'
 | יקצָאלבַאז לרעב }

 ןיא 1924 רעבמעטּפעס 2 ןריובעג

 ןיא טנרעלעג .עניטנעגרַא ,סערַײא-סָאנעב
 יקצָאלבַאז המלש ןוֿפ לקינייא סלַא .רדח ַא

 ןוא רעגניז-רעלעק ,ןַאמרעמיצ ַאינָאס ןוא

 ,דנַאלסור ןיא ןרָאיטקַא עשידִיי רעטעּפש

 ןרָאֿפעגמורַא גנַאל-ןרָאי ןענַײז עכלעוו
 -סווָאקַאוװיּפס ,ןָאזשיֿפ ןוֿפ סעּפורט יד טימ

 ךיז ייז ןוֿפ רע טגעלֿפ ,יקסנימַאק ןוא י

 םעד ןגעוו תוישעמ ענעדײשרַאֿפ ןרעהנָא

 -קַא ןשידִיי ןוֿפ ןבעל-רעדנַאװ ןקילָאמַא

 ןשידיי םוצ סערעטניא ןַא ןֿפורעגסױרַא םיא ןיא טָאה סָאד ןוא ,רָאיט

 .רעטַאעט

 ןוא טכיל דוד ןוֿפ ריא ?טֿפיא , ןיא 1928 ןיא ןַײרַא טערט .ס

 עשינַאּפש ענעדײשרַאֿפ ןיא רעטעּפש לסיב ַא ךיוא ךיז טקילײטַאב

 -ָאיסעֿפָארּפ סלַא רע טריטויבעד 1945 ןיא .ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט

 ןיא ווָאלוב ףסוי ןוֿפ ןליּפשטסַאג יד תעב רָאיטקַא רעשידִיי רעלענ

 עקידנרילָארטסַאג יד טימ רע טליּפש ךָאנרעד ,?טנַאקיזומ עקשָאי;

 -ער ןטסנרע ןיא ווָאטַארַאב לואּפ ר"ד ,ימע-ןב ֿבקעי ,ץרַאװש סירָאמ

 ;ץיװַאל ינעשז ,רעלטיוו ןויצ-ןב ,ןייטשרוב עקחסּפ טימ יװ ,רַאוטרעּפ

 -ער ןרעטכַײל ןיא א'א וָאקָאלבַאי ןַאמרעה ,ןיטשדלָאג ינעשזד

 ,רַאוטרעּפ

 - ,"עקרּתסא,, ,"םשה שודק, :ןסעיּפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ס

 {. ,"לקניוו ןֿפרָאװרַאֿפ , ,"יעװָאלָאס עלעסָאי) "םימכח רעמעלעכ,

 ;: "ערב רעד  ,"תמ רעקידעבעל , ,"רעטָאֿפ רעד , ,"רעדלעֿפ ענירג,

 {. -דלָאג ןיא ןוא "ַאטַאנָאס ןעווָאהטעב , ,"עינד ַאנ, ,"ןרָאד רעקידנענ

 .רַאוטרעּפער:ןידרָאג ןוא ןדַאֿפ
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןיא טליּפשעג ךיוא .ס טָאה ,דנַאלרעײֿפ זיב עניטנעגרַא דעסיוא
 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעוו ,1962 טניז ןוא ,עקירֿפַא-םורד
 ,וָאקָאלבַאי ןַאמרעה ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג זיא רע ווו ,עקירעמַא
 יד ןוֿפ םיֿבושי עשידַיי עטסרעמ יד רעביא טליּפשעג רע טָאה
 רעקרָאי-װינ רעד ןיא ךיוא יו ,עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינײרַאֿפ
 דוד רעסישזער ןטימ רעטעברַאטימ רעשינכעט סלַא *עניב-סקלָאֿפ;

 ןיא ןרעב ַאנימ ןוא סונאב ןעב טימ ןדנוברַאֿפ 1964 טניז .טכיל
 ףיוא ייז טימ ךָאנרעד .,וינעווע דנָאקעס ףיוא *רעטַאעט שזדעליוו;
 יװ רָאנ טינ ,דנַאל ןרעביא ןעיינרוט ערעייז ףיוא ןוא יעװדָארב
 .רָאטקעריד-עניב סלַא ךיוא רָאנ ,רָאיטקַא ןַא

 יד טימ שיזעגוטרָאּפ ןוא שינַאּפש ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה .ס
 ,ַאטנעמ סעינַאביא ָאסיסרַאנ ,סַאסָאר עד עקירנע רעלטסניק עטמירַא
 ןוא ,ינירדנַאס סיאול ןוא עקרַאמַאל דַאטרעביל ,סעלַאסנָאג ַאטיּפעּפ

 ןיא ייוצ ןוא עניטנעגרַא ןיא ןעמליֿפ ַײרד ןיא טקילײטַאב ךיז
 ,שינַאּפש ןיא 1949 זיב 1946 ןוֿפ טריֿפעגנָא ךיוא טָאה .ס ,ליזַארב

 .עניטנעגרַא ןיא םַארגָארּפדָאידַאר ַא טימ

 .} .ש

 ַאנינער ,דרַאבצרַאװש

 |1937 לירּפַא 20 .טשעג -- 1868 .בעג}

 ,עיצילַאג ,וָאנרַאט ןיא 1868 ןריובעג

 ןבירשעג ,עיֿפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא
 ןוֿפ טמַאטש יז זַא ,ןָא יז טיג ,שירעמשטַײד

 סָאװ ,עילימַאֿפ רעשיסקָאדָאטרָא-שידִיי ַא
 ןוא ,טקעלֿפַאבמוא רָאי 125 זיא םַאטש ריא
 קיטנַאהנגײא סע טָאה ףעזָאי ץנַארֿפ רעזייק
 ךיז טָאה ווירב-סוחי רעד .טקיטעטשַאב
 רעטעֿפ ריא ַײב טעמרַאּפ ףיוא ןעניֿפעג
 עדייז ריא .עקָארק ןיא רעדניק סציוורוה

 ַא ךָאנרעד ,רעטסיימרעגריב ןעוועג זיא
 ןרעטלע יד ןוא ,(עיצילַאג) ַאינכָאב ןיא ןבורגצלַאז יד ןיא רעטמַאַאב
 .ַאינכָאב ןיא ןַארָאטסער ַא ךָאנרעד ,דרַאבמָאל ַא טַאהעג ןבָאה

 -כָאב ןיא ןסַאלק 8 ןוֿפ לוש-לדיימ ערעכעה ַא טקידנעעג טָאה .ש

 טנרעלעג ךיז ןוא ןסרוק:-טנוװָא טכוזַאב יז טָאה קיטַײצכַײלג ,ַאינ

 -ליווו רַאֿפ שיליוּפ טליּפשעג ןירעליש סלַא ךָאנ .שטַײד ןוא שידִיי

 ןטימ טַאהעג הנותח ןליו סנרעטלע עריא ןגעק .ןקעווצ עקיטעט

 טָאה ױרֿפ עטַארײהרַאֿפ סלַא ןוא ,דרַאבצרַאװש ווַאטסוג רעליּפשיוש

 טזומעג ןסעיּפ יד טָאה ןעמ לַײװ ,רעטַאעט םוצ ןגיוצעגוצ יז ןַאמ ריא
 ןוא ,שטַײד ןטוג ַא ףיוא ,רוזנעצ רעד רַאֿפ אמתסמ ,ןביײרשרעביא
 ןַא ןרעוװ וצ ןגיױװַאב ךיוא יז רע טָאה טקנוּפדנַאטש ןלעירעטַאמ ןוֿפ
 .עסירעטקַא

 -ײשרַאֿפ ןיא עשרַאװ ןיא טליּפשעג .ש טָאה 1906 זיב 1904 ןוֿפ
 רעליּפשיוש עטסנעעזעגנָא עקיטלָאמעד יד טימ סרעטַאעט ענעד
 םירק ,דנַאלסור ןיא ,ץניוװָארּפ רעד רעביא טַײצ ערעגנעל ַא ךיוא ןוא
 ןיא רעדנעל ענעדײשרַאֿפ טזיירַאב ךס ַא טָאה יז .עיבַארַאסעב ןוא
 שידִיי ףיוא טצעזרעביא ,סעּפורט-םירֿבח טימ טריֿפעגנָא ,עּפָאויײא

 סנידרָאג --- שילױּפ ףיוא ןוא ,"ןעגנוי-רעלטעב ייווצ יד , עסעיּפ יד }
 ."המותי יד עיסַאכ ,! : וי

 עטשרע יד ןוֿפ רענייא ,דלעֿפסיײװ השמ ןעוועג זיא רעגָאװש ס'.ש
  .ןַאמרעב עזָאר ןוא ףלָאדַא רעליּפשיוש יד -- ןירעגעווש ןוא =" רעגָאװש רעדנַא ןַא ןוא עשרַאװ ןיא ןרָאטקעריד-רעטַאעט עשידִיי 1
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 רע טַאע ט ןשידיי

 -עשרַאװ ןוֿפ דילגטימ-טירימע ןַא ןעוועג ןרָאי עטצעל יד זיא .ש
 לירּפַא 20 םעד ןברָאטשעג זיא ןוא ,ןײארַאֿפ-ןטסיטרַא ןשידִיי רעוו
 .עשרַאװ ןיא 7
 .} .ש

 ַאטסונױא ,רעדיוש

 | רעפיול }

 ,ילָאסַארטס לֿפרעד ןיא 1878 ןריובעג

 -לע עשיריֿבג ַײב ,עיצילַאג ,גרעבמעל ַײב
 רעליּפשױש ןטיול .רעציזַאבטוג ,ןרעט
 ַא ןעוועג רעטָאֿפ רעד זיא ,ןַאמטוג סוילוי

 ,רחוס-ץילָאה
 רעד טָאה ,עיֿפַארגָאיבָאטױא ריא טיול

 -שימערּפ ריאמ 'ר ןוֿפ טמַאטשעג רעטָאֿפ
 (לטייט עסיר לדנייש) רעטומ יד ןוא רענַאל

 המותי ַא ןרָאװעג .עזג רעצישּפָאר רעד ןוֿפ
 ַא וצ ןעמונעגנַײרַא יז טרעוו ,רָאי 10 וצ

 ןליּפשטסַאג יד תעב ,ןַארָאטסער ַא ןוֿפ רעמיטנגייא ,ווָאנרַאט ןיא עמומ

 ןיא ךיז יז טנעקַאב ,רילעוואי ןמלק ןוֿפ ד'א עּפורט רעשידִיי רעד ןוֿפ
 השמ רָאטקעריד-עניב ןוא רעריֿפ-טֿפעשעג רעייז טימ ןַארָאטסער
 -ָאק ןיא 1909 ןיא טברַאטש רע) הנותח טָאה יז ןעמעוו טימ רעדיוש

 ןעייג ָאיז .עינעמור ןייק עּפורט רעד טימ קעװַא טרָאֿפ ןוא ,(אעמָאל
 סלַא טריטויבעד יז ּוװ ,עּפורט סדָארלעסקַא םהרֿבַא ןיא רעביא ייז
 ןוֿפ טרישזַארוק ,ןוא ,"דומחת אל, סנדַאֿפדלָאג ןיא לדיימבוטש

 -ַאב ןליּפש ןָא ןכיג ןיא יז טבייה ,גרובנעדלָאג לקיציא רעסישזער

 טליּפש רָאי עקינייא .ןלָאר-עמַאד-דנַארג ןוא עשיטַאמַארד עדנטייט

 ,עניווָאקוב ,עינעמור רעביא ןרָאטקעריד ענעדײשרַאֿפ רעטנוא יז

 ַא טימ הנותח רעדיוו יז טָאה 1910 ןיא ,דנַאלשטַײד ןוא עיצילַאג

 טַארײהרַאֿפ ריא טימ ןדירֿפוצ קידנעייז טינ .רָאטקעריד-קריצ
 -קירוצ ךיז ןוא זױה-עֿפַאק ַא אעמָאלַאק ןיא טנֿפעעג יז טָאה ,ןבעל

 ,רעטַאעט ןוֿפ ןגיוצעג

 עכלעוו ,רעליּפשיש ךס ַא ןוא םיבורק עקירעמַא ןיא קידנבָאה
 ןייק ןרָאֿפעגּפָא 1911 רַאונַאי ןיא יז זיא ,עיצילַאג ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה
 רעד , סוװוָאקַאר ןיא "עטחמצ יד , סלַא ףיוא טערט יז ּוװ ,עקירעמַא

 ןוא קרָאי וינ ןיא ןליּפש ןכָאנ .ןײטשרעֿפילש ןוֿפ "ַארָאד , ןוא "ןלטב

 ,עניטנעגרַא ןייק 1912 רעבָאטקָא ןיא ּפָא יז טרָאֿפ ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא

 ןוא "ןירָאטײנ יד עלהנח, ןיא סערַײא סָאנעוב ןיא ףיוא טערט יז ּוװ

 (גַאטנעטוג ןוא רעגַאל ,ןַאמרעקוצ ,ןַאמלרעּפ טימ) "המומי יד עיסַאכ ,
 -טסַאג יד ןליּפש'ס ּוװ ,עּפורט רעד וצ (םישדח 6) רעביא טייג ןוא
 ,ּפָא ךָאנרעד טרָאֿפ ןוא ,ןירב סקַאמ ןוא ןַאמסקַאװ .ד .מ ןרעלָאר
 ךיז טקילײטַאב יז ּוװ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ,תובס-עילימַאֿפ בילוצ
 ּוװ ,עינעמור ןייק טרָאֿפ ,"רעבָאהביל, טימ ןעגנוריפֿפיױא ייווצ ןיא
 ,ןרַאגנוא רעביא ךָאנרעד ,לַאגעס ףלָאדַא ןוֿפ ד'א םישדח 2 טליּפש יז

 -קירוצ ךיז טָאה יז זיב ןעגנולעטשרָאֿפ עכעלטע טיג יז ּוװ ,ךיירטסע
 סנידרָאג ןיא "עדלעז, לָאר יד קידנליּפש .עיצילַאג ןייק טרעקעג
 רעד ןטימ ןיא קנַארק יז טרעוו ,ןיטַאינס ןיא *?שטנעמ רעדליוו רעד,
 טמוק יז ּווװ ןוֿפ ,לָאטיּפש ַא ןיא ןריֿפרעביא יז זומ'מ ןוא גנולעטשרָאֿפ
 ,ןקעטש ַא טימ ,ןַײרַא ךיז יז טּפעלש ױזַא ןוא ,דילַאװניא ןַא סױרַא
 יד ןעמוק 1916 ןיא .זױה-עֿפַאק ןיילק ַא טנֿפע יז ּווװ ,אעמָאלָאק ןייק

 ןייק ןבעל ןטימ םיוק טֿפױלטנַא יז ןוא ,אעמָאלָאק ןיא קירוצ ןסור
 ןייק קירוצ טמוק ןוא םישדח 2 ףיוא ךיז טלַאה יז ּוװװ ,(ךיירטסע) ןיוו
 ןיא קירוצ רעדיוו יז טמוק 1918 ןיא טשרע .החּפשמ וצ גרעבמעל
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 טרעװ ,ןגעמרַאֿפ ריא ןוֿפ טינרָאג קידנענוֿפעג טינ ןוא ,אעמָאלָאק

 יז טגנערב 1919 ןיא .זױה:עֿפַאק קיטרָא ןַא ןיא עטֿפתושטימ ַא יז

 טרָאֿפ ןוא טליּפש יז רעכלעוו טימ עּפורט עשידִיי ַא ָאעמָאלָאק ןייק

 ווָארוקסָארּפ ןיא 1919 רַאורבעֿפ ןיא ןָא ןעמוק ייז זיב םורַא ריא טימ

 טרעוװ .ש .ןַארולטעּפ ןוֿפ טריזינַאגרָא ,םָארגָאּפ ןסיורג םעד תעב

 ,עקנַארק ַא ,ןכָאװ עכעלטע ךָאנ ,קירוצ ךיז טרעק ןוא טעדנּוװרַאֿפ

 שידִיי ןליּפש ןבילבעג 1921 זיב ןיוש זיא יז ּוװ ,ָאעמָאלָאק ןייק

 -ַאהטיורק דוד ,רעקינַאכעמ ןקיטרָא ןטימ הנותח ריא ךָאנ .רעטַאעט

 .עניב רעד ןוֿפ קירוצ יז ךיז טיצ ,רעמ

 "ןעמַאד-דנַארג ןוא -רעטומ סלַא יז טקנעדעג ןַאמטוג סוילוי

 רעביא טרַאה רעב ןוא ּפַאצנענַאט ןוֿפ סעּפורט יד ןיא עקטסילָאר

 ,ץניװָארּפ רעשיצילַאג רעד
 .ןַאמטוג סוילוי ןוֿפ .ע .מ ןוא .ע .ש

 ןאטיינ ,רעטכיר

 |1943 .ּפעס 25 .טשעג -- 1883 לירּפַא 14 .בעג}
 -עשעק ןיא 1882 לירּפַא 14 ןריובעג י-ה

 ,םירחוס -- ןרעטלע .עיבַארַאסעב ,וועינ |

 / *רַאטנעמעלע ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג

 ןעגנַאֿפעגנָא רעטַאעט םוצ עביל סיוא .לוש

 ןיא רעקימָאק סלַא ערעירַאק-עניב ןַײז
 "רעד ,עיבַארַאסעב ןיא עּפורט סײסבַאס

 ,ןַאמדלעֿפ ןוֿפ סעּפורט יד ןיא רעבירַא ךָאנ |
 רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1905 .רעֿפנעג

 ןוא ןיהַא קידנרעדנַאװ ,רָאי 4 טליּפש

 רע טרָאֿפ 1910 ןיא .ןָאדנָאל ןייק קירוצ

 הנותח טָאה ןוא ,עּפורט סנָאזשיֿפ ןיא ןַײרַא טערט רע ּוװ ,סעדָא ןייק

 רעדיוו טרָאֿפ .ר .טרָאד טליּפש עכלעוו ,שטיוװָאנַארַאב אינַאמ טימ

 ,זירַאּפ ןיא ךָאנרעד ,ױרֿפ ןַײז טימ ,טליּפש רע ּווװ ,ןָאדנָאל ןייק קירוצ

 ,דנַאלשטַײד ,ןּפרעװטנַא
 -לרעּפ, לָאר יד רָאי 2 עניב רעשילגנע רעד ףיוא ךיוא טליּפש .ר

 ."רעטומלרעּפ ןוא שַאטָאּפ, עידעמָאק רעד ןיִא *רעטומ

  ןוא ָאירַאסערּפמיא ןַא "ןַאטיײנ ויל; נ'א ןרָאװעג 1920 טניז

 .ר זיא 1921 .ןרָאיטקַא עשידִיי רַאֿפ סרעדנוזַאב ,טנעגַא-רעטַאעט

 טגעלֿפ .ר .ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ ןופ רָאטקעריד ןעוועג

 ,סעּפורט עינוי:טינ ןיא ןקילײטַאב ךיז ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוק

 ,ןברָאטשעג .ר זיא 1943 .טּפעס 25 םעד
 .} .ש

 אינַאמ ,רעטכיר

 | שטיווָאנַארַאב הכלמ }
 1928 .טּפעס 23 .טשעג --- 1889 ַײמ 10 .בעג)

 ,וענעשעק ןיא 1889 ַײמ 10 ןריובעג

 .סעקישטַאירדָאּפ --- ןרעטלע .עיבַארַאסעב
 יוענעשעק ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג

 ַײב ןליּפש ןביוהעגנָא 1911 ןיא
 סלַא קידנריטויבעד ,סעדָא ןיא ןָאזשיֿפ

 -בַאי עבָאב , סנדַאֿפדלָאג ןיא "עלערימ,
 .ײסבַאס ַײב "תימלוש,, סלַא רעטעּפש ,"ענ

 טימ טליּפש יז ּוװ ,ןָאדנָאל ןיא ךיז טצעזַאב

 -גנע ןיא ןטערטֿפױא טגעלֿפ ןוא ןַאמ ריא

 טקילײטַאב ךיז ךיוא ןוא סלָאה-קיזומ עשיל

 ןליּפש טגעלֿפ יז ּוװ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג רעטעּפש .ןעמליֿפ ןיא

 .סעּפורט עינוי-טינ ןיא ןַאמ ריא טימ |
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 לָאטיּפש ןשידִיי ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1928 רעבמעטּפעס 22 םעד
 ןֿפױא ור רעקיביא ריא וצ ןעמוקעג ןוא ,קרָאי-וינ ,ןילקורב ןיא
 ,דנַאלײא גנָאל ןיא םלוע תיב הדוהי רה
 ,רעטכיר ןַאטיײנ ןַאמ ריא ןוֿפ .ט .ש

 יכדרמ ,ץרַאװש
 {1959 .װָאנ 20 .טשעג -- 1872 .צעד 17 .בעג)

 ,ץמוחינ ןיא 1872 .צעד 17 ןריובעג

 ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עמורֿפ ַײב ,עינעמור

 רעייז .גנויצרעד עמורֿפ רָאג ַא ןבעגעג םיא

 -ָארטסַאג רעד ןיא רָאכ ןיא ןעגנוזעג ירֿפ

 .ָאקסעלַאגעס יכדרמ ןוֿפ עּפורט רעקידנריל

 -עגּפָא ,רענרעל ןייק ןרעוו קידנלעוו טשינ

 :הכאלמ-לעב ַא ןרעוו וצ ןרָאװעג ןבעג
 -עגמורַא ,רענשזריק ַא ,רעסָאלש ַא ןעוועג
 -קירוצ ,עינעמור רעביא לסיב ַא טרעדנַאוװ

 -ַאקוב ןייק קעװַא רעדיוו ,םײהַא ןעמוקעג

 ןוא ןרהא טימ 1890 ןיא לענָאיסעֿפָארּפ ןליּפש ןָא טבייה רע ּוװ ,טסער

 ,(טרעבליז --- רעטעּפש)} ַאזיל רעטכָאט רעייז ןוא םולבנעזָאר ַאטרעב

 טעטש עניילק יד רעביא שטיװָאדיװַאד דיװַאד ,דָארלעסקַא ַאטענַא

 רעטעּפש רָאי ַא טימ ךיז טקינײרַאֿפ עּפורט .יד זיב עינעמור ןוֿפ ךעל

 ףױקרעֿפ רתסא ןוא קיציא ,וקסענָאמָאלָאס רּתסא ןוא רַאקסָא טימ

 קירוצ ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא טמוק טלָאמעד .יסַאי ןיא ןיוש ןליּפש ןוא
 סָאד, עטערעּפָא ןַײז ףיוא טריֿפ ןוא טשערַאקוב ןיא עקירעמַא ןוֿפ
 ַאטרעב רעטמירַאב רעטעּפש רעד ןוֿפ לײטנָא ןטימ) "טָאבעג עטנעצ

 טליּפש עכלעוו ,עּפורט רעקיזָאד רעד ןיא ןַײרַא טערט .ש .(שילַאק

 "אצינגישז רעד ןיא רעמוז ךילביל ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא

 םורַא .ש טרָאֿפ ךָאנרעד ,עינעמור רעביא םורַא ייז ןרָאֿפ רעטניוו ןוא

 .עינעמור ןוא עקָארק ,ךיירטסע ,עניוװָאקוב רעביא

 ןיא ּפָא עדייב ןרָאֿפ ןײטשלעקניֿפ ַאלעדַא טימ הנותח רעד ךָאנ

 ,סעּפורט ענעדײשרַאֿפ ןיא טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק 5

 וינ ןיא םינקז בשומ ַא ןיא ןענוֿפעג .ש ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 .ןברָאטשעג 1959 רעבמעווָאנ 20 םעד זיא רע ּוװ ,קרָאי

 "רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, ןוֿפ עיצקַאדער רעד וצ טָאה .ש
 ןַײז ןגעו םיטרּפ ליֿפ רעייז טימ עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַא טקישעגוצ
 סעּפורט עשידִיי עטשרע יד ןוֿפ לעטשנעמַאזוצ םעד ןוא געוו-רעדנַאװ
 .עּפָאריײא ןיא
 .ןעהָאק זלרַאשט ןוֿפ .ע .מ ןוא .ע .ש

 אלעדַא ,ץרַאװש

 { ןייטשלעקניפ }
 {19234 רעבמעטּפעס 10 .טשעג -- 1888 .בעג)

 ךָאנ .עינעמור ,יסַאי ןיא 1888 ןריובעג
 -עגֿפױא ןוא המותי ַא ןבילבעג דניק סלַא

 ןסיועג ַא ,רעטעֿפ ַא ַײב ןרָאװעג ןגיוצ

 "רעד רעלסעק דוד יוװ ,טָאה סָאװ ,סייוו
 לָאמַא טליּפשעג ,תונורכז ענַײז ןיא טלייצ
 ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג כיײהנָא ןיא לָאר א

 יז טָאה ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןעוו .רעטַאעט

 טלָאװעג יז רע טָאה ,דניק סלַא טרעהעג

 טינ טָאה רעטעֿפ ריא סָאװ וצ ןעמענטימ

 עשימָאנָאקע ןַײז ןעוו רעבָא ,טמיטשעגוצ
 ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה רע ןוא טרעגרערַאֿפ ךיז טָאה עגַאל
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 ןופ ןָאקיססעל

 רָאכ ןיא ןטָארטעגנַײרַא ,רָאי 11 ןוֿפ רעטלע ןיא ,יז זיא ,טשערַאקוב
 .ןָאקסעלַאגעס וצ

 יכדרמ רָאיטקַא ןטימ הנותח יז טָאה רָאי 14 ןוֿפ רעטלע ןיא
 -עמַא ןיא .רֶע סָאװ ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טימ טכַאמ ןוא ץרַאװש

 ךָאנרעד ,רעזייה-ליװעדָאװ עשידִיי יד ןיא רַאטס ַא יז טרעוו עקיר
 ,ץניוָארּפ רעד ףיוא רעטַאעט ןשידִיי ןעמיטיגעל ןיא ןליּפש יז טמענ

 ןוא ,רעטַאעט ןיא טרישזַאגנַא טינ טַײצ עסיוועג ַא קידנרעוו
 יז טײגַאב ,קנַאב ןיא טלעג טרָאּפשעגּפָא רַאלָאד 6000 קידנרילרַאֿפ

 ,קרָאי-וינ ןיא 1924 .טּפעס 10 םעד דרָאמטסבלעז
 ,ץרַאװש יכדרמ ןַאמ ריא ןוֿפ .ע .ש

 ינעפ ,ץרַאװש

 | גרעבנירג ,רעזַאלג }

 -ָאֿפ .עיצילַאג ,ווָאנרַאט ןיא ןריובעג
 עשידִיי יד קידנרעה .רחוס יַא -- רעט

 ,ץיוָארָאה .ֿפָארּפ ןוא רענדַארג ןוֿפ עּפורט |
 14 סלַא ,יז טָאה ,א'א ץרַאװש ףלָאװ ריאמ
 ,םיטש ענייש ַא קידנציזַאב ,לדיימ קירָאי

 -קַא יד .רעדיל עטרעהעג יד ןעגנוזעגכָאנ

 ,סרעדנוזַאב ,ןלעֿפעג רעייז סָאד זיא ןרָאיט

 ַא רעייז ןעוועג וצרעד ךָאנ זיא יז סָאװ

 ךיז ,הֿביֿבס רעייז ןיא ןַײרַא זיא יז .ענייש

 רָאיטקַא ןטימ טנעקַאב רעטנענ סרעדנוזַאב

 1880 ןיא ןוא ,טַאהעג הנותח םיא טימ רעטעּפש לסיב ַא ,ץרַאװש

 "ויבעד יז ּוװ ,עּפורט ןיא ןיקסווָאקַאװיּפס וצ ץיווָאנרעשט ןייק קעוװַא

 ייז ןענַיײז טרָאד ןוֿפ .ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ "הלכ ענזירּפַאק יד , ןיא טריט

 ,וועשטידרעב ןיא 1881 ןיא :טעטש ענעדיײשרַאֿפ רעביא ןרָאֿפעגמודַא

 םעס טליּפשעג ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,עּפורט רענעגייא ןַא טימ ןיוש

 "רעד ,קסניּפ ןיא --- 1882 ןיא .ןַאמקנעש רערעטלע רעד ןוא רעלדַא

 "ורט רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא ווָאקינשטַאבַאט ּווװ ,קסיורבָאב ןיא ךָאנ

 ןעוו 1882 זיב דנַאלסור רעביא ןרָאֿפעגמורַא ייז ןענַײז ױזַא ןוא ,עּפ

 .(ןילבול) ןלוּפ ןיא ןעמוקעגנָא ןענַײז ייז

 שידַיי ןליּפש וצ ןלוּפ ןיא ןרָאװעג טרעוװרַאֿפ זיא 1884 ןיא

 ןוא ,רעטסעווש ערעגנוי ריא וצ עיצילַאג ןייק ּפָא טרָאֿפ .ש .רעטַאעט

 רעביא ךָאנרעד ,רעליוווי ןמלק טימ טַײצ עצרוק ַא טרָאד טליּפש

 ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןוֿפ יז טרעוו ָאד .עיצילַאג ןיא קירוצ ןוא עינעמור

 טימ רָאי ייווצ טליּפש יז ּוװ זירַאּפ ןייק ןליּפש ןעמוק וצ ןטעברַאֿפ

 עינעמור ןיא רעדיוו טרָאד ןוֿפ .א"א ,דלעה ַאננַא ,לַאטנעזָאר סקַאמ

 .עקירעמַא ןייק ךָאנרעד טרָאֿפ ןוא

 -גירגעג סָאװ:רָאנ רעד ןוֿפ דילגטימ-רעטרַאשט ַא יז טרעוו ָאד

 טימ דנַאלווילק ןיא טַײצ עסיוועג ַא טליּפש ,עינוי-ןרָאיטקַא רעטרעד

 .ּפ ֿבקעי ,רעסעבנעגרָאמ .סרמ ןוא .רמ ,ןיטסעק םעס .סרמ ןוא .רמ

 ,טברַאטש ןַאמ ריא יו םעדכָאנ ןוא ,בױרטנַײװ טנומגיז ןוא רעלדַא

 .רָאי ייווצ טליּפש יז ּוװ ,(קרָאי וינ) רעטסעשטָאר ןיא ךיז יז טצעזַאב

 זַא ,גנידַאב ןטימ ,גרעבנירג ואשזד .רמ טימ הנותח יז טָאה טרָאד

 ּוװ ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא ךיז ןצעזַאב ייז .עניב יד ןבעגֿפױא לָאז יז

 עכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידִיי יד ּוו ,ןַארָאטסער ַא טנֿפעעג טָאה יז

 ךיוא זיא טרָאד .ןעמוקנַײרַא ןגעלֿפ ,ןליּפש ןעמוק טרָאד ןגעלֿפ

 גָאט ןטצעל ןזיב זיא .ש .עינרַאצעביק עשירעליּפשיוש ןימ ַא ןעוועג

 .ןבעל-רעטַאעט ןשידִיי ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג ןבעל ריא ןיֿפ

 ךיז ןעניֿפעג "רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ ןָאקיסקעל , ןוֿפ וויכרַא ןיא

 ןָא ןעגנוטַײצ עשילגנע ןוֿפ (ןטינשסיוא) "סגניּפילק , עכעלטע
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 בוהאוטקעפוו

 רע ט ַאע ט ןשידיי

 :"תימלוש , ןגעוו קידנדייר ,ןגָאז סָאװ ,(סעטַאד רעדָא ןעמענ ,רעטרע

 ןוֿפ רקיע רעד ןעוועג תמאב זיא ץרַאוװש .סרמ ןוֿפ ןליּפש עגולק סָאד;

 עסעיּפ ַא סרענײטַאל ףעזָאי ןגעוו ."גנולעטשרָאֿפ רעצנַאג רעד

 רעשיזיֿפ רעד ןגעוו ןרעוו טגָאזעג זומ טרָאװ ַא, :?לואש גינעק,

 טָאה'מ סָאװ ,ױרֿפ עטסנעש יד זיא עכלעוו ,ץרַאװש .סרמ ןוֿפ טייקנייש

 ,םענעגנָא זיא עמיטש ריא .עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןעזעג טציא זיב

 .רענעט עכיוה רָאג יד יַײב ןָאט ןוֿפ ןײגוצּפָארַא עבט ַא טָאה יז שטָאכ

 ַא ןגעוו ןוא ,"ךַארּפשסױא עשידִיי ריא רעבָא זיא שילַאקיזומ רעמ

 ןידרָאג ֿבקעי ןָא טיג ןעמ רעכלעוו רַאֿפ "לדיימ ּפַאש סָאד , עסעיּפ

 זיא ץרַאװש םַאדַאמ , :עיזנעצער רעד ןיא ךיז טגָאז ,רבחמ סלַא

 טעברַא יד טנָאמרעד טעברַא ריא ןוא ,טשילַאּפעג ךעלנייוועגרעסיוא

 |עסירעטקַא רעשיסור רעטמירַאב) רעטריטנעלַאט רעד ןוֿפ

 | ,?ַאװָאמיזַאנ

 ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא 1932 רַאונַאי 6 םעד ןברָאטשעג זיא .ש
 .} .ש

 קיזייא ,רעדעפ

 { וקסערָאדעּפ }
 ןיא ,עינעמור ,יסַאי ןיא 1897 ןריובעג

 -רַאטש רעד בילוצ .עילימַאֿפ רעמערָא ןַא
 ןיא ןעמוקעגנָא םייה רעד ןיא תוקחד רעק

 -קער ,לגנִיי-קיש ַא יו רָאי 10 ןוֿפ רעטלע

 -ורט רעד ןיא רעטעברַא-עניב ןוא רָאטיזיוװ

 רַאֿפ קידנעמוקַאב ,לַאגעס ףלָאדַא ןוֿפ עּפ

 ...רעסיוא ,גָאט ַא ןַאב 25 תוכאלמ עלַא יד

 רָאטקעריד םוצ רעבירַא רָאי 2 ךָאנ .שטעּפ

 יד ןוֿפ טָאה רע סָאװ ,םעד בילוצ .יזנכשא
 לקיטש ַא ןטינשעגּפָא םישובלמ-רעטַאעט

 רע טרעוו ,סעקטסירָאכ יד רַאֿפ ןקָאז טכַאמעג ןוֿפרעד ןוא הרוחס

 וצ קירוצ ךיז רע טרעק טיונ סיוא רעבָא ,ןיזנכשא ןוֿפ טקיטַײזַאב

 .תורצ ךס ַא סיוא ךיז טייטש רע ּווװ ,םיא

 רעביא רע טיג עיֿפַארגָאיבָאטיױא ןַײז ןיא

 :ןקידנעגלָאֿפ יז

 ןעוועג ןיב ךיא .ױלסַאוװ ןייק סאי ןוֿפ ןרָאֿפעג לָאמַא ןענַײז רימ

 ,ענַײמ טשינ הלילח ,ךעלקעּפ ךס ַא טַאהעג בָאה ךיא ןוא דימ קרַאטש
 .ןקורַאּפ ןעצ טימ עלעטסעק ַא ןעוועג זיא ךעלקעפ יד ןשיווצ ווא
 ךיא בָאה גָאט ןצנַאג ַא לו ,ןרָאװעג ןֿפָאלשטנַא קרַאטש ןיב ךיא
 ןסעגרַאֿפ ךיא בָאה ,ןַאב ןוֿפ ןײגּפָארַא םַײב ןוא ,טעווערָאהעגנָא ךיז

 ;גנולעטשרָאֿפ רעד וצ ןעמוקעג זיאיס זַא .ןקורַאּפ טימ עלעטסעק סָאד
 ךיא שטעפ לֿפיװ רָאֿפ ךיז טלעטש ,ונ ,ונ .ָאטינ ןענַײז ןקורַאּפ יד
 ןיטשוצסיוא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ןוא טּפַאכעג סלָאמַאד בָאה
 ןרָאֿפ לָאזיכ רָאנ ,ןסיוו טינ ליװ ןרָאטקעריד רעד רע ,רוציקה
 -עג טינ רימ רע טָאה תואצוה ףיוא טלעג ןייק .ןקורַאּפ יד ןעגנערב
 ףיױוא טָאה .טַאהעג טינ לָאמ ןייק בָאה טלעג (טייאו ןייק ךיא .ןבעג
 רע ןוא טַאהעג תונמחר קרַאטש רעגניטע עשָאי רעלֿפוס רעד רימ
 וצ ןקעלק טנָאקעג רָאנ טָאה סָאװ ,יעל עכעלטע ןבעגעג רימ טָאה
 ךיא .סוֿפ וצ ןייג וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,רעטעמָאליק עכעלטע ןרָאֿפ
 ןיב ךיא זיב טסרָאיװ קיצנַאװצ עכעלטע עשביה ןעגנַאגעגּפָא ןיב
 -עג ךיא בָאה טרָאד ןוא שטוקעט עיצנַאטס רעד ףױא ןעמוקעגנָא
 ןיב ךיא זַא ןקורַאּפ לטסעק סָאד עיצנַאטס קינלַאשטַאנ םַײב טקַאּפ

 ןשיווצ ,ןדָאזיּפע ךס ַא
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 רימ רָאטקעריד רעד טָאה ,רעקירעגנוה ַא ,רעדימ ַא ןעמוקעגקירוצ
 .."ךיש ענעכוט ענעסירעצ רָאּפ ַא ןוא קנַארֿפ ייווצ הנּתמ ַא טגנַאלרעד

 רעד רעטנוא יסַאי ןייק קעװַא .ֿפ זיא ,ךיז טלַאֿפעצ ,עּפורט יד ןעוו
 ךָאנרעד ,ןלעּפמיג ַײב רעטעּפש ,שטיווָאבײל עיטָאמ ןוֿפ עיצקעריד
 רעטשרע רעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןזיב ָאקסערַאל ןוא יזנכשא וצ רעבירַא
 ףיוא ןליּפש וצ עינעמור ןיא טרעװרַאֿפמ ןעוו המחלמ-טלעווי

 ןעמַאזצ רע טרָאֿפ עיצולָאװער רעשיטסיוװעשלָאב רעד ךָאנ .שידִיי

 טרעוו ףיורעד ץרוק ןוא ,דנַאלסור ןייק ָאקסערַאל ןוא יזנכשא טימ
 ענעדײשרַאֿפ טימ טרעדנַאװעג 1930 זיב 1917 ןוֿפ .קידנעטשבלעז רע

 טמיטשַאב טלָאמעד זיא ןוא דנַאלסור רעביא סעּפורט-ץניװָארּפ

 ַא ןוֿפ רָאטקעריד סלַא ןרָאװעג

 ,קינלעמכ

 ,טנַאקַאבמוא -- לרוג רעקידרעטַײװ

 ןיא רעטַאעט-רעטעברַא ןשיטעיוװָאס

 .רעגיצּפיײל קרַאמ ןוֿפ .ע .ש-

 בקעי ,לענרַאש

 {1955 ילוי 12 .טשעג --- 1884 ,רבעֿפ 4 .בעג)

 -ַאװַאר ןיא 1884 רַאורבעֿפ 4 ןריובעג

 רעמורֿפ ַא -- רעטָאֿפ .עיצילַאג ,ַאקסור

 .,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 5 זיב .רעדַײנש

 טליּפשעג רָאי בלַאה ַא ןוא 4 ןוֿפ דניק סלַא

 ַא ןיא 'אתזיו סלַא בוטש ןיא םירוּפ

 ."שורושחא , ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ-רעבָאהביל

 ןרעטלע יד טימ טרעדנַאװעגסיױא ירֿפ
 טָאה סָאװ ,עניזוק ַא טַאהעג .עקירעמַא ןייק
 ןיא עקטסירָאכ סלַא טקילײטַאב ךיז

 .ריא קידנגָארט ןוא רעטַאעט-"רָאזדניװ ; -

 ױזַא ןוא ,רעטַאעט שידִיי ןעמוקַאב ביל רעייז רע טָאה ,ןסע ןיהַא

 "נַײרַא ןביוהעגנָא רע טָאה ,םיטש ענייש רעייז ַא ןסעזַאב טָאה רע יו

 .ןענָאֿפַאמַארג יד ןיא רעדיל ןעגניז

 רעבָא ,לוקסַײה ןיא ךָאנרעד ןוא קילבָאּפ ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיב

 יד בילוצ טנעקעג טוג דייסטסיא רעד ףיוא םיא טָאה'מ יו ױזַא

 "גַײרַא ןַאמייה יאול רָאיטקַא רעד םיא טָאה ,ךעלדיל ענעגנוזעגנַײרַא

 ףלָאדור ןיא ןליּפש וצ רעטַאעט-"םועסייל ןטעהנַאמ , ןיא ןעמונעג

 -ַאגנַא .ש טרעוו ךָאנרעד ,"רַאֿפעג ןיא םותי רעד , עסעיּפ סקרַאמ

 ,זױה-ליװעדָאװ שידִיי קיטרָאד ַא ןיא עיֿפלעדַאליֿפ ןייק טרישז

 -רעד ,ליװעדָאװ ַא ןיא ןַײרַא רע טערט ,קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ,?רעטַאעט טירטס ןטירד , ןיא ליבעג סקַאמ ַײב רע טליּפש ךָאנ

 ןוֿפ ךשמ ַא ןיא רעטעּפש ,סעשטעקס עקיטקַא-ַײרד ןיא ביײהנָא ןיא

 רע טערט ןשיװצניא .ןליבעג ַײב ןסעיּפ עקידנעטשלוֿפ ןיא רָאי 0

 -קעריד רעד רעטנוא ,ןסעיּפ עקינייא ןיא ,רעקימָאק סלַא ףיוא ךיוא

 | ,ןידלָאג ינדיס ןוֿפ עיצ

 ּוװ ,רעטַאעט-קסעלרוב ןשילגנע םוצ רעביא .ש טייג ןליבעג ןוֿפ

 ןיא ןליבעג וצ קירוצ ךיז רע טרעק ךָאנרעד ,רָאי 5 טליּפש רע

 טבַײרש ,לעזדירֿפ סיאול טימ ןעמַאזוצ ,ּווװ ,רעטַאעט-"סירָאמ טנוָאמ ,

 ."םלוג רעד , עסעיּפ רעד וצ "סקיריל , יד רע

 ןוא רעלסעק ,קסװעשַאמָאט טימ טליּפשעג רעטעּפש טָאה .ש

 .ץניװָארּפ רעד ףיוא רָאי עכעלטע ןוא קרָאי וינ ןיא רעלדַא

 זיא סָאװ ,קיזומ ךיוא ןוא רעדיל ךס ַא רעייז ןבירשעג טָאה .ש

 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ןוא ןעגנוזעג
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 = יייעיי-רנעיועשינ

 ןעמוקעג ןוא קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1955 ילוי 12 םעד
 לקירטַאעט עשידַיי יד ןוֿפ םלוע תיב ןֿפױא ור רעקיביײא ןַײז וצ
 ,סנעיילע
 י} .מ

 םהרבא ,םיובנעזַאר

 "אד ןיא 1911 רַאורבעֿפ 2 ןריובעג
 ףיוא רעטעברַא --- רעטָאֿפ ,ןלױּפ ,קסמָאד
 -קילגמוא ןַא ךרוד זיא רע ּוװ ,גרַאװלָאֿפ ַא
 טעברַא רעד ַײב ןרָאװעג טעדנּוװרַאֿפ לַאֿפ

 רעבמעטּפעס ןיא טברַאטש רע סָאװ ןוֿפ
5, 

 רעשיליוּפ ַא ןיא ,רדח ַא ןיא טנרעלעג

 לוש-טנווָא ןַא ןיא שידִיי ןוא לוש-סקלָאֿפ

 ,רעביא
 -עג זיא סָאװ ,יירעדיינש טנרעלעג טנגוי רעִירֿפ רעד ןיא ךָאנ

 ןוא רָאיטקַא ןַא ןרעו וצ טמולחעג דימּת רעבָא ,ךַאֿפ ןַײז ןרָאװ
 .ןרעטקַארַאכ עכעלשטנעמ "ןלעטשרָאֿפ

 -יֿפֿפױא-"קוביד , יד זיא ,טעז .ר סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ עטשרע יד
 ןקידלַאװג ַא םיא ףיוא טכַאמ סָאװ ,"עּפורט רענליוו, רעד ַײב גנור
 ןעעזעג ךָאנרעד .רעטַאעט םוצ קשח ןַײז ךָאנ טרעסערגרַאֿפ ןוא םשור
 ןעמונעג ןוא שיסור ןוא שילױּפ ,שידִיי ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ ךס ַא

 ,עיֿפַארגָאנעצס ןוא ןרעסישזער ,רעליּפשיוש ,רעטַאעט ןגעוו ןרידוטש
 .סעיצַאטיצער טימ ןטערטֿפױא ןביוהעגנָא ןוא

 ןיא ןרָאװעג טעװעטַארעג המחלמיטלעוו רעטייוצ רעד תעב
 -ַארגנינעל רעד ןעוו ןוא ,קסמאט ןייק טריוקַאװע ןוא דנַאברַאֿפנטַאר
 -נָאנַא ןוא ןיהַא ךיוא ךיז טריוקַאװע טוטיטסניא רעלַארטַאעט רעד
 טינ ,,ר טמוקַאב ,טעטלוקַאֿפ ןלַארטַאעט ןֿפױא רעליש רַאֿפ טריס

 ןטלַאהוצּפָא שינעבױלרעד יד ,ךַארּפש עשיסור יד קידנשרעהַאב
 1946 ןיא לוש רעד ןיא ןעמונעגנַײרַא ךָאנרעד טרעוװ ןוא ןעמַאזקע
 .ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא זיא יז ּוװ ,עװקסָאמ ןיא

 ךיז טקילײטַאב ןוא ,ןלָאר-ןדָאזיּפע עניילק ךיוא רע טליּפש ָאד
 .ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי ןוא עשיסור עשידַארָאּפס ןיא

 ךיז טריזינַאגרָא'ס ןעוו ןוא ,עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 6
 ַאדיא ןוֿפ אאא רעטַאעט-הכולמ עשידִיי סָאד 1941 ףוס טרָאד
 ןוא ןדָאזיּפע ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא ןַײרַא רע טערט ,ַאקסנימַאק
 רע ןעוו (1951) טַײצ עצרוק ַא ףיוא קידנסייררעביא ,ןלָאר ערענעלק
 קירוצ דלַאב ךיז טרעק רעבָא ,עניב רעשילױּפ רעד וצ רעביא טייג
 .רעטַאעט ןשידִיי םוצ

 ,שידִיי ןיא ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ סױרַא קיטײצכַײלג טערט .ר

 ,סעדַאלַאב ןִיא עזָארּפ ,רעדיל טימ שיסור ןוא שילױּפ
 | .ע .ש
 ,טרָאװ שירעלטסניק שידִיי א ןרעה רעטֿפָא ןעמ ליװ ןילבול ןיא --- דירֿפ .ב

 ,1959 רַאורבעֿפ 3 ,עשרַאװ ,/ עמיטשסקלָאֿפ ,

 טפַאשלעועג רעטַאעט עשידיי רענדָארג
 ;טבַײרש "ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ , ךוב ןַײז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 -עג זיא סע ּוװ טעטש עשידִיי יד וצ טרעהעג טָאה ענדַארגא

 טעדנירגעג ןוא ,טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט עשידִיי ַא ןרָאװעג טעדנירג

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ ,ןדִיי עטושפ טֿפַאשלעזעג יד ןבָאה

 .טָאטש רעייז ןוֿפ עיצידַארט-רעטַאעט ענייש יד ןטלַאהֿפױא טלָאװ

 ןענַײז טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט רעשידִיי רעטשרע רעד ןוֿפ שארב
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 . ךיז טגָארט עילימַאֿפ יד ּוװ ,עשרַאװ ןיא

 ןופ ןַאקיסץעל

 יקסוועינשיוו ,ךַאֿפ ןוֿפ רעטסוש ַא -- פילס :ןדִיי-ךמע יד ןענַאטשעג
 -רעקרעווטנַאה ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא -- יקצינלַאּפ ,רעדיינש ַא --
 .?בלעוועג ןיילק ַא ןוֿפ רעמיטנגייא ןַא -- רעמרַאמ ןוא וויטַארעּפָאָאק
 לאֿפר ןעוועג זיא טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט רעד ןוֿפ רַאטערקעס רעד
 טלעטשעג ,ערעדנַא ןשיווצ ,ךיז ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד .טניווק
 וצ ןוא רעטַאעט סענעגייא ןַא רַאֿפ זױה ַא ןֿפױק וצ ליצ ַא רַאפ
 -למילב' ַא טריֿפעגכרוד ,1924 רָאי ןיא ,וליֿפַא ןעמ טָאה קעווצ םעד
 ,'גָאט

 -עגוצ טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט רעד וצ ןענַײז ןרָאי עטצעל יד ןיא
 -לעזעג רערעסעב' רענעֿפורעג-ױזַא רעד ןוֿפ ןשטנעמ ךיױוא ןנַאטש
 טנָאמרעד ָאד ןֿפרַאד סע .ןדִיי עכעלגעמרַאֿפ-רעמ יד ןוא יטֿפַאש
 זיא רעכלעוו ,ןייורענָארב :יוו ,ןדִיי ערעלוּפָאּפ ענדָארג ןיא יד ןרעוו
 .רד ,לוש רעסיורג רעד ןוֿפ יאבג רעד ןוא רחוס רעסיורג ַא ןעוועג
 ןיא טנכייצעגסיוא ױזַא ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסרעזעי .א ,ןַאמזירב
 רעד תעב .שֿפנ תריסמ ןוא טייקשידלעה ןייז טימ ָאטעג רענדָארג
 -עגֿפױא ןוא טקרַאטשעג רע טָאה ןדִיי רענדָארג יד ןוֿפ עיצַאדיווקיל
 ןדִיי עטּפשמרַאֿפ טיוט םוצ יד ַײב לָארָאמ יד ןטלַאה

 קיטומ ךיז טָאה טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט עשידִיי רענדָארג יד
 טפמעקעגסיוא ןוא עיצַאזינַאלַאּפ רעקידארומ רעד טלעטשעגנגעקטנַא
 םעד ןגירק לָאז ןעמ זַא ,טַאר-טָאטש ןיא רעטערטרַאֿפ עריא ךרוד
 ןיא לָאמ עכעלטע ,ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי רַאֿפ רעטַאעט-טָאטש
 -כרוד טָאה טֿפַאשלעזעג-רעטאעט יד .טסיזמוא ןצנַאגניא ,שדוח
 ןרעייטשש ןלָאצ ןוֿפ ןרעוו טַײרֿפַאב ןלָאז סעּפורט עשידִיי זַא ,טריֿפעג
 -יסבוס ןוא ענדַארג ןייק סעפויט עשידִיי טכַארבעגּפָארַא ןיילַא ןוא
 טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט רענדָארג יד .ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי יד טריד
 וצ טַאהעג טיבעג םעד ףױא ןוא דנוש ןגעק ףמַאק ַא טריֿפעג טָאה
 ."ןעוטֿפױא עקיגָאװ ןענעכײצרַאֿפ
 ,ייווצ דנַאב ,1953 ,סערַײא סָאנעוב ,/ ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ , -- ווָאקרוט סַאנָאי

 ,131'130 .זז

 סיאול ,רעמערק

 {1964 ַײמ 9 .טשעג -- 1876 .טּפעס 22 .בעג)

 ןיא 1816 רעבמעטּפעס 22 ןריובעג
 יד ןוֿפ --- ןרעטלע .ןלױוּפ-שיסור ,ענדָארג

 טנרעלעג .טָאטש ןיא סעילימַאֿפ עטסכַײר
 ,םידומל עכעלטלעוו ךיוא ןוא הֿבישי ןיא

 -גימע ,טָאטש ןיא הֿפרש עסיורג ַא בילוצ

 ןיהּוװ ,עקירעמַא ןייק רעטָאֿפ ןַײז טריר
 -ַאֿפ רעצנַאג רעד טימ .1888 ןיא טמוק .ק
 קילבָאּפ ןיא ךָאנ רע טנרעל ָאד .עילימ

 -ַאעט עשידַיי סָאד ןכוזַאב טמענ ןוא ,לוקס

 ,שממ ךיז טבילרַאֿפ רע ןכלעוו ןיא רעט

 רָאי 14 וצ ,לגנַיי-קיש ןַײז טרעוו ןוא ןָאקסעלוגָאמ ןיא סרעדנוזַאב
 "באלק קיטַאמַארד גנָאי , עּפורג-ןרָאטַאמַא רעד ןיא ןַײרַא .ק טערט
 םעד טרעװ ױזַא .רעבַײרש-ןסעיּפ ַא ןרעוו וצ ןיײלַא טסילשַאב ןוא

 דראשטרָא ףיוא ?לָאה רעלַארעלַאװ , ןיא טריֿפעגֿפױא 1890 ילוי 0

 -לעוו ןיא "דוס סרעטעברַא םעד , עסעיּפ עקיטקַא:ַײרד ס'.ק ,טירטס|
 רעד , סציוורוה ןיא ךיז רע טקילײטַאב ךָאנרעד .טימ טליּפש רע רעכ

 .גרעבנירג לאלצב ,םעדייא סרבחמ ןוֿפ ר"א "לגנִיי רעשילוּפ

 -עברַא רעשידִיי רעד ןיא ןַײרַא .ק ךיז טֿפרַאװ רוחב רעגנִיי סלַא

 ,רע טרעוו ,ןעלטנַאמ-רעדניק ַײב קידנטעברַא ןוא ,גנוגעוװַאב-רעט

 רעייז טרעוו ,קיירטש ןוֿפ רעריֿפ רעד ,קיײרטשילַארענעג ַא תעב
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ףיוא ןטערטסױרַא ןָא טבייה ןוא רענדער-רעטעברַא סלַא רעלוּפָאּפ

 יו ,ןטיײקטמירַאב עקיטלָאמעד יד טימ ןעמַאזוצ ןעגניטימ-עינוי

 ןוא ןיקטעמַאז ןָאעל ,ןָאק לקיימ .רד ,ןַאמדלָאג ַאמע ,סעדנָארַאב ףעזָאי
 -זנָארב ןוֿפ רָאטַאזינַאגרָא .ק טרעוו קיירטש ןכָאנ .דלעֿפנהעש ריאמ
 -גיק) "ןָאיני סרעקיעמ טעקעשזד ןרעדלישט , ןוֿפ לַאקָאל רעליוו

 .(ןעלטנַאמ-רעד

 -נעשריק .י טבַײרש ,ןטייקיטעט ס'.ק ןיא דָאירעּפ םענעי ןגעוו

 :םיוב

 זַא ,"דוס, ןטימ ןגָארטעגמורַא ךיז רע טָאה ןצרַאה ןַײז יא ףיטי

 -רָאילַאג יד ףיוא "ןגילרעביא , טגעלֿפ רע .רָאיטקַא ןַא ןרעוו זומ רע

 .9 .י ןוֿפ רערערַאֿפ ַא ןעוועג זיא רע .סרעטַאעט עשידִיי יד ןוֿפ םעק

 .יקסוועעשַאמָאט סירָאב טרעדנּוװַאב טָאה רע .ץנַאגעלע סרעלדַא

 רעביירש ַא ַײס ןרעוו טעוו רע זַא ,ןסָאלשַאב ךיז ַײב טָאה רעמערק..

 ןוא עסעיפ עטוערע ןַײז ךָאנ}... .רעליּפשישש-רעטקַארַאכ ַא ַײס ןוא

 ךָאנ זיא רע | ײלגנִיי ןשיליופ, ןיא לָאר סָאקסעלוגָאמ ןליּפש ןַײז ךָאנ

 טֿפור ױעטעברַא יד ןשיווצ רעבָא ,רָאטַאזינַאגרָא ןַא ,רענדער ַא ץלַא

 טגעלֿפ רע .ײרעלדַא רעדָא ייקסוועשַאמָאט, רעדָא ןיוש םיא ןעמ

 דוד ןוֿפ רעדיל-רעטעברַא ןעגנולמַאזרַאֿפ-רעטעברַא ַײב ןרימַאלקעד

 עקיזַאד יד טָא .דלעֿפנעזָאר סירָאמ ןוא רעווָאשווַאב .י ,טַאטשלעדע

 יד רַאֿפ רשעי ןוא טײהַײרֿפ ןגעװ סעדער ענַײז ןוא סעיצַאמַאלקעד

 סלַא טעטירַאלוּפָאפ ןַײז וצ ןֿפלָאהעגַײב ליֿפ םיא ןבָאה רעטעברַא

 .ײרַאטס ןוא רָאטקעריד |סלַא| ךיוא רעטעּפש ןוא רעבַײרש ,רָאיטקַא

 ענַאמ ןָאמָאלָאס ןוא ןײטשטָאר סָאילע טימ ןעמַאזוצ ,טָאה .ק

 -ןרָאיטקַא עשידִיי יד ןענעקרענָא וצ םודנערעֿפער םעד טריֿפעגכרוד

 .עינוי סלַא עינוי

 ןיא רעליּפש-טּפױה ןוא רָאטקעריד ,רַאטס רעד .ק זיא 1896 ןיא

 ,(ןַאמלעּפָאק -- רעשזדענעמ ,טירטס םורב) לָאה קיזומ-"אילַאט;

 ןוֿפ קירוצ .ק ךיז טיצ 1902 ןיא .גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טָאה רע ּוװ

 -ָאיסעֿפָארּפ ַא ןָא טלָאמעד ןוֿפ טרעוו ןוא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד

 ,"םָאבלַא סנדַאֿפדלָאג , יווער ןַײז ףיוא ָאד טריֿפ רע .רָאיטקַא רעלענ

 -עג-טמירַאב יד ייז ןשיווצ ,סעשטעקס דס ַא טבַײרש ןוא טליּפש

 טליּפש ךָאנרעד ."רעטַאעט ןליּפש סרעדַײנש , עידעמָאק ענערָאװ

 לַאטנעירָא , ,זיוה:ליװעדָאװ סקַאװיּפס ןיא ןענָאזעס עקינייא רע

 "לָאה קיזומ סלּפיּפ , ,(טרַאגָאב-יקסרַאיָאב לאֿפר .נעמ) "לָאה-קיזומ

 ,סעשטעקס עקיטקַאיַײרד טבַײרש רע ּוװ (ייוויל ירעה -- .נעמ)

 ףיוא ךיוא טריֿפ ןוא "סעמַאמ עדמערֿפ , ,"טסינויצ רעד , ייז ןשיווצ

 טָאג , ,ווָאמיד ןוֿפ "לארׂשי עמש , יװ ,ןסעיּפ עשירַארעטיל ייר ַא

 "לווייט רעד, ןוא שטיוועקשוי ןוֿפ *גינעק רעד , ,שֵא ןוֿפ "המקנ ןוֿפ

 .(ךַאברעיױא קחצי .ביא) רַאנלָאמ ןוֿפ

 :טבַײרש ,ןרעמערק טימ ךערּפשעג ַא ךָאנ ,םיובנעשריק .י

 ףױא ךעלרעטַאעט יד ןוֿפ טַײצ ענעי טרעדליש רעמערק סיאול,
 רעסעב ,רעדָא עֿפַאק רעד ןעוועג זיא טנרָאֿפ ןוֿפ :ןֿפוא ןקידנגלָאֿפ
 ןבירשעגֿפױא ןעוועג זיא רעטצנעֿפ ןֿפױא .ןולַאס-ריב רעד ,טגָאזעג
 ,ַארטסקע :ױזַא רעֿפעגמוא טנעילעג ךיז טָאה סָאװ ,סנָאנַא יד
 -ַארד ַא ,"לדיימ עכעלקילגמוא סָאד , טליּפשעג טרעוו טנַײה !ַארטסקע
 ,ךעלרעֿפעֿפ עשינעמור עטסעב .רעמערק סיאול ןוֿפ ןטקַא ַײרד ןיא עמ
 טירטנַײא ,טנעס 5 ריב זָאלג עסױרג ַא ,ךעלרעבעל ,ךעלצַאנרַאק
 רַאב םעד ךָאנ ןעוועג זיא ,טליּפשעג טָאה ןעמ ּוװ ,לַאז רעד .*ַײרֿפ
 עדנור טימ טלעטשעגנָא רעמיצ רעסיורג ַא ןעוועג זיא סע .ךיק ןוא
 עניב יד .ךעלקנעב ןענַאטשעג ןענַײז סע עכלעוו םורָא ךעלשיט
 ַא ןָא םרָאֿפטַאלּפ ַא יֹו רעטערב ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא
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 ,ןענעגער טגעלֿפ סע ןעוו זַא ,ױזַא ,ךַאד ןקידרעכעל ַא טימ ןוא קירב
 .דָאב עטסיזמוא ןַא ןגירק ןרָאיטקַא יד ןגעלֿפ

 ךעלרעטַאעט עקיזָאד יד ןיא ךעלשיט יד ץעלֿפ געט-ןכָאװ יד ןיא
 קיטנוז ןוא תבש זיולב .רעכיטשיט ןָא ,טסייה סָאד ,ײטעקַאנ; ןבַײלב
 -ששיט טימ ךעלששיט יד ןקעדַאב ךרוד טרירָאקעד לַאז םעד ןעמ טָאה
 -עלג יױוצ וצ ןֿפױק ךעבענ טזמעג םינוק יד ןבָאה רַאֿפרעד .רעכיטי

 טלעטשַאב ןבָאה סָאו ,רעכוזַאב יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .ריב רעז

 .רעצעלּפ ערעסעב ןעמוקַאב ןבָאה ,ןסע

 סָאװ קיניױו ךיז ןבָאה ךעלרעטַאעט עקיזָאד יד ןיא רענלעק יד

 לוק ַא ףיױא ןגעלֿפ וא עניב רעד ףױא ןרָאיטקַא יד טימ טנכערעג

 -על ענעטָארבעג, :ןןעגנולעטשַאב| סרעדרָא ערעייז ןעַײרשסױא

 דָארג זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא טֿפָא רעייז ."!ריב זָאלג ַא וא רעב

 טױט םעד |עניב רעד ףיױא} טניײיװַאב טָאה עמַאמ ַא ןעוו טלָאמעד

 רעד טָאה ,ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןסירעג ךיז ,דניק ךעלקילגמוא ריא ןוֿפ

 ַא ."סעלעביצ טימ קיעטס ַא ןעירשעגסױא םיצולפ רענלעק

 ."רעייא עטקַאהעג עיצרָאּפ ַא ךָאנג :גירשעג טָאה רענלעק רעטייווצ

 ַײב טבעלעגרעביא ןבָאה ןרָאיטקַא יד סָאװ ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק ןעמ

 ."גנולעטשרָאֿפ אזַא

 עטכעלש ןכַאמ ןבױהעגנָא ןבָאה ךעלרעטַאעט עניילק יד ןעוו
 -רעַײֿפ רעד ןוא גנוטלַאװרַאֿפ-טָאטש יד סָאװ ,םעד בילוצ ןטֿפעשעג
 יד וצ ןענוגנוגנידַאב עגנערטש-וצ טלעטשעג ןבָאה טנעמַאטרַאּפעד
 ןליּפש ןבייהוצנָא רעטשרע רעד ןעוועג .ק זיא ,רעזייה-ליװעדָאװ
 -עגסיוא זיא סָאװ ,"ןדרַאג-ףור טירטס ןָאטנילק , ןֿפױא ליװעדָאװ
 עשירטקעלע טימ עניב ַא טַאהעג ןיוש ןוא ,1900 ןיא ןרָאװעג טיוב
 ,גנוטכיײלַאב

 ;טבַײרש םיובנעשריק .י

 ,רעדיוב טריוונעועל יד יװ טקנתּפ ,טָאה רעמערק סיאול;
 ןרָאי ענעי ןיא ןעמ טָאה סָאד ןסעיפ "ענעבירשעג-טינ, טליּפשעג

 רעטַאעט םוצ סָאװ ,ךיוא ךיז טמענ םעד ןוֿפ .ײעזָארּפ-לברַא, ןֿפורעג
 -קַא ײענטָאמַארגזעב, לָאצ עסיורג ַא ןעמוקעגוצ |טלָאמעד | ןענַײז
 עטכיסשעג ַא ןעמענ רעדָא עלהֹשעמ ַא ןטכַארטסיױא טגעלֿפ ןעמ .ןרָאיט

 ןרָאיטקַא יד .קיּפש יז ןוא עמַארדָאלעמ רעשילגנע רעקיליב ַא ןוֿפ

 טדערעג טָאה רעדעי ןוא ,ןליּפש ייז סָאװ טדערעגּפָא ךיז ןשיווצ ןבָאה

 רעטסקִיעֿפ רעד ןעוועג זיא רעמערק סיאול... .טלָאוועג טָאה רע סָאװ

 רעכעלגעט רעדעי ףיױוא ןריגַאער טגעלֿפ רע .טיבעג םעד ףױא

 טריבורפ ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוֿפ עטסרעמ יד .שינעעשעג |רעלעוטקַאָו

 -ליוועדָאוו יד טָאה ןעמ ןוא ,ןרָאיטקַא עתמא יד ,עסיורג יד ןכַאמכָאנ

 טליפשעג טלָאמעד טָאה ןעמ .ירעכַאמ-רעַײֿפ יד, ןֿפורעג ןרָאיטקַא

 ,ליבעג סקַאמ ,רעמערק זיב ןענולַאס-ריב ןיא רעטַאעט טרָאס ַאזַא
 ימייה ,רעסעבנעגרָאמ |סיאול} ,רעיינש (םעסנ ,בױרטנַײװ טנומגיז
 |לעוימעס } ,ןעיליל רָאדיזיא ,יקצישקָאב םיאול ,רעלדַא ינעב ,רעלדַא
 טעדנירגעג ןבָאה ערעדנַא ןוא טוגָאק .בא ,דָארליג סיאול ,דלעֿפנהָאל
 .רעבעג-ןָאט רעד ןרָאוװעג זיא רעמערק סיאול רעכלעוו ןוֿפ ןָאינוי ַא
 ענעבירשעג} ןלעטש וצ ןעגנַאֿפעגנָא ןבָאה ךעלרעטַאעט עניילק יד
 ןוא ןעידעמָאק ,ןעמַארד ןזיווַאב ךיז ןבָאה סע ןוא סרעטקַאנײא
 ,טָאה רעכלעוו ,רעמערק סיאול יז ןשיווצ ,רעבַײרש-ןטערעּפָא
 -ײװצ ,ךעדליב-טַײצ ןבירשעג ,ץיוורוה "רָאסעֿפָארּפ, יו טקנופ
 (עלַאקַאל| עכעלגעט ןֿפ סעשטעקס עקיטקַאיַײרד א עֶקיטקַא
 ןעגנוריסַאּפ עכעלטלעוו רעדָא

 עסעיפ עקיטקַא 5 ַא ןבירשעגנָא רעמערק טָאה 1908 רָאי ןיא
 עלענָאיצַאסנעס ַא ןעוועג ןזיא סָאד .יןעטָאק הרׂשג ןעמָאנ ןטימ
 ןרעטסעווש עקיצרַאהרַאב} סרױנ עשידִיי ַא יװ עטכישעג-דרָאמ
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 ןַײז ןיא טָאה רעמערק. א

 -עיפ ןַײז זיא גָאט ןדעי (טימנ ןוא עידעגַארט עצנַאג יד ןזיוועג עסעיּפ

 ןטיול ,טָאה רע לַײװ ,ןרָאװעג רעלוּפָאּפ רעמ ןוא רעמ ץלַא עס

 טעוו ,ײץרעדרעמ, יד ,ןעטָאק הרׂש זַא ,ןזיוועג ,טקגיטסניא-סקלָאֿפ

 סריונ יד זיא ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא סעצָארּפ רעד ןעוו . .ןרעוו טיײרֿפַאב

 -עד זיא רעמערק סיאול ןוא ,ןרָאװעג טײרֿפַאב "ירושזד רעד ןֿפ

 ןרָאװעג זיא רעמערק... .רעִירֿפ יו רערעלוּפָאּפ ךָאנ ןרָאװעג טלָאמ

 ךיז ןבָאה סרעטַאעט-לױועדָאו יד ,טסיטרַא-שטעקס סלַא טמירַאב

 ןוא ןרעדָאמ ,גנוי ןעוועג זיא רע לַײװ ,םיא רעביא ןסירעג טושפ

 שינעעשעג עדעי ןצונוצסיוא ױזַא יו ןענַאטשרַאֿפ ןוא קיעֿפ רעיז

 ױזַא טקנופ זַא ,זײרֿפ טימ ךיוא טלייצרעד רע. .רעטַאעט ןרֿפ

 ,גנוַײרֿפַאב סנעטָאק הרׂש עסעיּפ ןַײז ןיא טגָאזעגסױרָאֿפ טָאה רע יו

 ,םד תלילע רעדָא} "סילייב לדנעמ, עסעיפ ןַײז ןיא ךיוא רע טָאה

 -ערק .ל ןוֿפ טרינעצס ןוא טריֿפעגֿפױא ,רעדליב 12 ןוא ןטקַא 4 ןיא

 ."רעטַאעט ידעמָאקא סרעמערק יאול ןיא 1913 רעבָאטקָא 22 ,רעמ

 ,ןזיװעגנָא |רענַאק .ל טימ ןעמַאזוצ ןבירזעעג שיטקַאֿפ זיא עסעיּפ יד

 -ערק.. ןרעו טַײרֿפַאב ערע טימ טעוװ רעריטרַאמ רעמערָא רעד זַא

 ,ףעזַא ןָאיּפש ןשיסור םעד ןגעוו עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רעמ

 .ורָאמ ַא ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב זיא

 עכעלטע ןוא ןסעיּפ 160 םורָא ,רע טגָאז .טָאה רע.  .ןיטופסַאר
 -רעטַאעט ןוא ןעמַארגיפע ,רעדיל ץוחַא ,סעשטעקס טרעדנוה
 ."ןדָאזיּפע

 סיאול -- .נעמ) "רעטַאעט דנערג , ןיא ןַײרַא .ק זיא 1915 ןיא

 ָאד .ליװעדָאװ טליּפשעג רָאי 10 ךרעב טָאה רע ּוװ ,(ןײטשדלָאג

 ;ייז ןשיווצ ,סעשטעקס עקיטקַאניײא ךס ַא ןבירשעגנָא ךיוא רע טָאה

 ַא טמעשרַאֿפ , ,"דניז רַאֿפ ףָארטש , ,?עילימַאֿפ עטשזדעמעדעג יד,

 טליּפשעג) *רעטכָאט סרעמרַאֿפ םעד , ,"ןתח רענירג רעד , ,"עטַאט

 -לַאמ ןוֿפ טליּפשעג) "רענעמ עקידניז , ,(קנַאלב ןָאעל טימ ןעמַאזוצ

 ןיײלַא טָאה רע יװ ,ןענַײז ןטעשזוס יד ןוֿפ לייט ַא .(לעבָאל ַאניוו

 ןוֿפ ערעדנַא ,רעטַאעט ןשילגנע ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעג ,ןבעגעגוצ

 -יגעל ןָאזעס ַא טליּפשעג .ק טָאה 1924 ןיא .עסערּפ רעד ןיא ןציקס

 ."רעטַאעט ןָאסניקּפָאה , ןיא רעטַאעט שידִיי םיט

 עניטנעגרַא ,סערַײא-סָאנעוב ןיא טרילָארטסַאג .ק טָאה 1925 ןיא

 ןיא טליּפשעג ןוא טריֿפעגֿפױא טָאה רע ּוװ;(?ַאיּפמילָא , רעטָאעט)

 ?טכַאנַײב קרָאי וינ, ןכָאװ 4 ןוא-"תולּכ ַײרד יד, ןכָאװ 8 ןוֿפ ךשמ
 ,"ריזח עקשָאמ , ןוֿפ ןלָאר-לטיט יד ןיא ןטָארטעגֿפױא ךיוא זיא ןוא

 םעד , עידעמָאק סנייבשריה ןיא ןוא "הלבנ יד , ,"ֿבנג עקטָאמ

 טליּפשעג רע טָאה ,קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגקירוצ ."רעטכעט סדימש

 ןיא ךָאנרעד ,רעטַאעט-"טקעּפסָארּפ , ןיא ליװעדָאװ ןענָאזעס ייווצ

 רעטעּפש ,רעטַאעט-"יטרעביל , ןיא ,*רעטַאעט-רעווקס ילניקעמ,

 ,קרַאונ ןיא ןגניולע ַײב רעטַאעט ןעמיטיגעל וצ קירוצ רעבירַא

 טַײצ ןוֿפ קידנרילָארטסַאג ,לַאערטנָאמ ןיא קינטימ ַײב ךָאנרעד

 ןוא ןײטשרעלַאװ זואר טימ רעירֿפ ,ץניװָארּפ רעד רעביא טַײצ וצ

 ,.רעקעב עזָאר טימ ךָאנרעד

 ןוא רע'םינּפ , לַאנרושז רעניטנעגרַא ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה .ק

 ןַײז 1925 ,48 'נ ןיא ןוא ,ןדָאזיּפע-רעטַאעט עקינייא "ךַאל םינּפ

 -עֹּפֶא עשידַיי ענרעדָאמ ַא ,םירצמ ןוֿפ ךלמ רעד לקצח,, שזרַאש

 טקורדעג "גָאט , רעקרָאי וינ ןיא ךיוא טָאה .ק ."ןטקַא ַײרד ןיא עטער

 ,ליװעדָאװ ןשידִיי ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא

 טליּפשעג ןענַײז סָאװ ,ןליװעדָאװ ייווצ ןבירשעג ךיוא טָאה .ק

 םעס לקנָא; ןוא *דַײס טסיא ןיא עילימַאֿפ ַא; :שילגנע ףיוא ןרָאװעג

 "לאנאשענ, ןיא טליּפשעג טָאה ןײלַא רע סָאװ ,?ןילרעב ןיא

 | | - ,רעטַאעט
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 ןופ ןא טי ס סעל
 אט טמא

 רעקרָאי וינ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא .ק זיא ,ןרָאװעג קנַארק
 / גָאט; ןרַאֿפ ןבירשעג טָאה רע ּוװ ןוֿפ ,עדנילב עשידִיי רַאֿפ דליג
 ןרָאיטקַא עשידִיי עקילָאמַא ןגעוו תונורכז ענַײז ?לַאנרושז ןגרָאמ

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןדָאזיּפע ענעדײשרַאֿפ ךיוא ןוא
 .עניב רעׂשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג טָאה ,ַאדייא ,רעטסעווש ס'".ק
 רעקיבייא ןַײז וצ ןעמוקעג ןוא ןברָאטשעג .ק זיא 1964 ַײמ 9 םעד

 ,סנעײלַא לקירטַאעט עשידַיי יד ןוֿפ םלוע תיב ןֿפױא ור
 .ןעהָאק זלרַאשט ןוֿפ .ע .מ ןוא .ע .ש
 זיא ,ליװעדָאװ ןיא טגינעקעג טָאה רעכלעוו רעמערק סיאול -- םיובנעשריק .י

 ,1939 .ווָאנ 17 ,.י .נ ,,שזאמ , ,' רענעסעגרַאֿפ ַא, טציא

 םחרבא ,שיוָאניבַאר

 {1919 .מעװָאנ 25 .טשעג --- 1870 .בעג}

 רענילָאװ ,עלַאֿפָאב ןיא 1870 ןריובעג
 -עגֿפױא רעבָא ,הטיחש ךיז טנרעלעג ,.בוג

 . ,טולב ןייק ןגָארטרַאֿפ קידנענָאק טינ ,ןבעג

 -רעדנַאװ עשידִיי יד ןליּפש קידנעעז

 ,טרעטסַײגַאב ייז רַאֿפ ןרָאװעג ,סעּפורט
 ןָאטעג ,ןֿפױלכָאנ ייז ןביוהעגנָא גנוי רעייז

 .ןעמענטימ םיא ןלָאז ייז יבַא ייז רַאֿפ ץלַא

 ןַא ןרָאװעג ןילַא טַײצ רעסיוועג ַא ךָאנ
 טימ רעִירֿפ ,עּפורט ַא ןוֿפ רעמענרעטנוא
 -ײשרַאֿפ רעביא רָאי עכעלטע ןָאסרעיײמ

 "עג ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,דנַאלסור ןוֿפ ךעלטעטש ןוא טעטש ענעד

 (ָאקסעלַאכימ לאכימ סלַא טמירַאב רעטעּפש) טַאלבסַײװ טליּפש
 ,עּפורט יד ךיז טלַאֿפעצ ןעמָארגָאּפ יד בילוצ .שטיװעלעשיֿפ ,ָאזַאלעשז

 ,םישובלמ עשידיסח ןיא ןָאטעגנָא ,ףיוא .ר טערט ,הרירב ןיאב ןוא
 ןַײז וצ סנרֿפמ ידּכ ןתירב ןוא תונותח ףיוא ןטעלּפוק טגניז ןוא |

 יליט רעטכָאט יד ןוא בייוו טימ ףיוא ךיוא טערט רע .החּפשמ ןַײז

 .(ןירובמַאט ַא טימ ןירענייגיצ סלַא)
 רעכלעוו טימ עּפורט ערעדנַא ןַא ףיונוצ רע טלעטש רעטעּפש

 וװָאקרעצָאלעיב ןיא רע טליּפש (רעטכָאט ןוא ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ)
 -קַארַאכ סלַא ףיוא ןיוש רע טערט ָאד ."ןירעכַאמ-ףושכ , סנדַאֿפדלָאג
 ,"ןירעכַאמ-ףושכ, רעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא רעקימָאק-רעט

 ןיא בורק ַא וצ עילימַאֿפ רעד טימ ןעמוקעג .ר זיא 1909 ןיא
 עשידִיי יד ןיא ןכָאװ-ףוס ףיוא רע טערט קרָאי וינ ןיא .עקירעמַא
 קנַארק טֿפָא טרעוו ,תוחמׂש עטַאוװירּפ ףיוא ךיוא ןוא רעזייה-ליװעדָאװ
 ,1919 רעבמעווָאנ 25 םעד טברַאטש ןוא
 ,שטיװָאניבַאר יליט רעטכָאט ןַײז ןוֿפ .ע .מ

 רעטַאעט ַאלעטַאנַאב

 ,עשרַאװ ןוֿפ טָאטשרָאֿפ ,וָאטָאקָאמ ןיא רעטַאעט ?ַאלעטַאגַאב = |

 -עס שידִיי ַא סלַא רָאנ ,ליבַאטס סלַא טשינ ןרעוו טנכעררַאֿפ ףרָאד

 -רענטרעג רעשיליוּפ ַא וצ טרעהעג טָאה רעטַאעט סָאד .רעטַאעט ןָאז

 -ױּפ ערעדנַא ןַא טליּפשעג טרָאד טָאה רעמוז ןדעי ןוא טֿפַאשלעזעג
 .עּפורט עשילי

 ןײטשנרַא קרַאמ רעסישזער ןוא רעקיטַאמַארד רעד טָאה 1905 ןיא -- |
 רַאֿפ ןלַאקָאל-'ַאלעטַאגַאב' עלַא טֿפַאשלעזעג רעד ַײב ןעגנודעגּפָא-
 ,ןָאזעס ןרַאֿפ לבור טנזיוט 3 טלָאצַאב טָאה רע .רעטַאעט שידִיי ַא
 לחרירּתסא) לבמַאסנַא ןקידנגלָאֿפ סעדָא ןוֿפ טכַארבעגּפָארַא טָאה
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 ועטַאעש ןשי ךיי
 = טיי ןיידיה יהיה לד לאוקיידדוה שקר ישי דאהי ריר יז הזה לד. יי יז יז יה הלא ףימ הין טאטאל א

 יי ווא = יעשה טו088 יא

 ןַאמלעדע ַאינָאס ,ןַאמסַײװ-ַאנילָאמרעי ,גנילירט םירמ ,ַאקסנימַאק

 ַאניז ,ַאקסנימַאק ַאניגער ,ַאקסװַאלסָארענ ַאידַאנ ,רעשיֿפ-ַאקסרַאב
 קחצי-םהרֿבַא ,שטווערוג םירמ ,גרעבדנַאז ַאילוי ,גרעבדלָאג ,לעּפַאר

 -סַײװ .ה ,רעלדַא םעס ,לעּפַאר רעזייל ,טרעביל ֿבקעי ,יקסנימַאק

 השמ ,גרעבדנַאז קחצי ,רעשיֿפ ןַאמרעה ,יקסלַאביר יכדרמ ,ןַאמ

 ,שטיװָאקּפמעל ,גרעבסָאלש קחצי ,עזיורק ןָאמָאלָאס ,גרעבדנַאז

 -צרַאװש ווַאטסוג ,ןײשטָאר עלעיַאש ,רעשיֿפ | ?| ףלָאדַא ןוא ןַאמרעה

 ןַאטַאנ ,ווָארָאטקָאד ,דרַאבטָאר לקָאי ,ןאמזעב ,לעגָאֿפסַארטש ,דרַאב

 סָאד טנֿפעעג 1905 ַײמ 19 םעד ןוא ,(ןַאמלעטיט .ח .מ ,וָאנַארד
 ."ןירָאטײנ יד עלהנח' סנַאמניײֿפ טימ רעטַאעט שידִיי ַא סלַא רעטַאעט

 .'םילשורי ןברוח' סרענייטַאל ןרָאװעג טליּפשעג טרָאד זיא ךָאנרעד

 ,ןײטשנרַא קרַאמ ןענַאטשעג שיֿפַא ןֿפױא זיא רָאטקעריד סלַא

 ןעוועג גלָאֿפרעד רעלעירעטַאמ רעד זיא םישדח עטשרע יד ןיא

 ןעיירעגירק עטֿפָא ןעמוקעגרָאֿפ דלַאב רעבָא ןענַײז'ס .רעטוג ַא ועייז

 -ער' ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס ןוא ,רעסישזער ןטימ עּפורט רעד ןשיווצ

 ןבָאה עזיורק ןוא גרעבדנַאז ןרָאיטקַא יד ,רעטַאעט ןיא 'עיצולָאװ

 דנוש וצ ןגיוצעג טָאה ייז לַײװ ,טכַאמ יד ןענײטשנרַא ַײב ןעמונעגוצ

 ןוֿפ סױרַא זיא ןַײטשנרַא .ןעגנוריֿפֿפױא עשירַארעטיל רעמ וצ םיא ןוא

 יַאגַאב' סָאד .רעטַאעט רעוװָאנַארומ ןיא רעבירַא זיא ןוא רעטַאעט

 "מוא-רעבָאטקָא יד וצ זיב ןטלַאהעג םיוק ךיז טָאה ּרעטַאעט-'ַאלעט

 -עצ עּפורט יד ךיז טָאה ןָאזעס םעד ןקידנע ןרַאֿפ ,1905 ןופ ןעור

 עקינייא ,רעטַאעט רעוװָאנַארומ ןיא רעבירַא ןענַײז עקינייא ;טלייט

 ןבָאה ןעגנולעטשרָאֿפ יד רעבָא ,ַאלעטַאגַאב' ןיא ןבילברַאֿפ ןענייז

 . ,בײהנָא ןיא סָאװ רעטקַארַאכ םעד טַאהעג טשינ ןיוש

 טנֿפעעג רעדיוו רעטַאעט-'ַאלעטַאגַאב' סָאד ךיז טָאה 1906 רעמוז

 ןוא לעּפַאר) עיצקעריד רערעדנַא ןַא רעטנוא רעטַאעט שידִיי ַא יו

 -רעּפער ןטרעדנעעג לסיב ַא טימ ךיוא ,('םועזילע' ןוֿפ גרעבלּפע

 ןעמוקעגקירוצ סָאװ רָאנ ,ןַאמלעבַא .ב רעליּפשיוש-רעגניז רעד .רַאוט

 רעד ןוֿפ ןעגנוגנערטשנָא עלַא רעבָא ,ףיוא טערט ,עקירעמַא ןוֿפ

 עשידִיי עקינייא ןוֿפ גנוַײטשטנַא יד .ןֿפלָאהעג טשינ ןבָאה עיצקעריד

 ַא רַאֿפ ץנערוקנָאק עטסנרע וצ ַא ןעוועג זיא עשרַאװ ןיא סרעטַאעט

 סָאד .לַאטרַאװק ןשידִיי ןוֿפ טַײװ ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעט

 שילוּפ ַא סלַא טנֿפעעג ךיז רעדיוו ןוא טכַאמרַאֿפ ךיז טָאה רעטַאטט

 .טערַאבַאק א ןיא ןרָאוװעג טלדנַאװרַאֿפ רעטעּפש ןוא רעטַאעט

 ,"גנוטַײצ-רעטַאעט , ,עשרַאװ ןיא ןרעטַאעט עשידִיי ןוֿפ עטכישעג -- {--)

 ,7 'ג ,1928 ,עשרַאװ

 אזַאר ,שטיוװוַאניבַאד

 | איַאקצורַאנרַאט }

 |1937 .טשעג -- 1873 .בעג)

 .םירק ,לָאּפָארעּפמיס ןיא 1873 ןריובעג
 טעבנגעגקעוװַא יז זיא רָאי 3 ןוֿפ דניק סלַא
 -מורַא ןגעלֿפ עכלעוו ,רענייגיצ ןוֿפ ןרָאװעג
 ןגעלֿפ ייז ."ןטרעצנָאק , ןבעג ןוא ןרָאֿפ

 ,דניק ןיילק סלַא ,יז ןוא ןצנַאט ןוא ןעגניז
 עריא .ַאקנירעטַאק רעד ףיוא ןליּפש טגעלֿפ

 ,ןַאב ַא ףיוא לָאמַא יז ןענעקרעד רעדירב

 ריא רעבָא ,רענייגיצ יד ןוֿפ קירוצ יז ןגירק
 -יײװצרַאה ןוֿפ ןשיווצניא טברַאטש רעטומ
 ,קנַארק רעייז טרעוו רעטָאֿפ רעד ןוא קיט

 ,סעדָא ןייק יז טרָאֿפ ,ןילַא ךיז רַאֿפ ןגרָאז ןביײהנָא יז זומ גנוי רעייז

 ןבָאה ייז .שטיווָאניבַאר םהרֿבַא רָאיטקַא ןטימ ךיז טנגעגַאב יז ּווװ
 ןוא עניב רעד ףיוא ןעמונעגֿפױרַא םיא ךרוד טרעוו יז ןוא הנותח
 ,ןַאמ ריא סָאװ געוו-עניב ןבלעז םעד טימ טכַאמ

 ,קרָאי-וינ ןיא 1927 ןברָאטשעג זיא .ר
 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא טליּפש ,יליט ,רעטכָאט ריא

 .שטיװָאניבַאר יליט רעטכָאט ריא ןוֿפ .9 .מ

 גניווריוא ,בואט

 -ָאֿפ .ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1897 ןריובעג

 עגייש ַא קידנציזַאב .רעדיינש ַא -- רעט

 רעד בילוצ .ןוח ַא ַײב ןעגנוזעג ,םיטש
 רעטלע ןיא טזומעג ,בוטש ןיא טײקמערָא
 .ײרעדַײנש ַײב ןטעברַא קעװַא רָאי 11 ןוֿפ
 ןענרעל וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ

 רערעטלע ןַײז קנַאד ַא רָאנ ןוא ,לוש ַא ןיא

 ,גנודליב לסיב ַא ןעמוקַאב רעטסעווש

 יד ןעגניז טעברַא רעד ַײב קידנרעה
 ןוֿפרעד רע זיא ,רעדיל-רעטַאעט ןלעזעג

 ןַײז ןוא ,ןעגניזטימ ןעמונעג ךיוא טָאה רע זַא ,ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ ױזַא

 -גיז ַא ןרעוװ וצ םיא טדער ,"לטלַא , ןייש ןַײז קידנרעה .סָאבעלַאב

 ,םעד ןגעק זיא רעטָאֿפ ןַײז רעבָא ,רעג

 םעד ךָאנ טגניז ןוא רעטַאעט עשידִיי סָאד ןכוזַאב ןָא טבייה .ט
 -עטרַאג יװ ןטסילָאר-רעבָאהביל עקיטלָאמעד יד ןוֿפ רַאוטרעּפער
 ןטערטוצנַײרַא ןָאדנָאל ןייק ןרָאֿפ ךיז טיירג ןוא ,יקצָארעיס ,שטיוועל

 רעד ןוֿפ ךָארבסיױא םעד בילוצ רעבָא ,רעטַאעט ןשידַיי ןקיטרָאד ןיא
 רָאי 4 ןוא ,ןַאלּפ םעד ןוֿפ טינרָאג טרעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ןוא סעשטעקס טימ ,ךעלטעטש עניילק רעביא םורַא .ט טרָאֿפ
 עּפורג יד .(.א .א םולבטָאר ,לעזמא טימ ןעמַאזוצ) ,ןרעמונ-גנַאזעג

 ןעמונעג טרעוו .ט ,"לַאז רעװעשרַאװ , ןיא ,שזדָאל ןיא ךיוא טליּפש

 טגניז רע ּוװ ,דנַאלשטַײד ןייק טרָאֿפ ,טסניד-רעטילימ ןשילױוּפ ןיא

 ,יירעדלנש ַײב קיטַײצכַײלג קידנטעברַא ,רעצעלּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא

 -עמַא ןיא טמוק ןוא םישזער-רעלטיה ןבילוצ דנַאלשטַײד טזָאלרַאֿפ

 "טָאר רָאיטקַא ןוֿפ ןרָאכ יד ןיא ןעגנוזעג טַײצ ַא טָאה רע ּוװ ,עקיר
 רעביא רעגניז סלַא רוט ַא טכַאמ ,יקצענַאשלָא רָאטיזָאּפמָאק ןוא ןייטש

 סָאד ןסַײררעביא זומ רע זיב ,עדַאנַאק ךָאנרעד ,עקירעמַא-םורד

 -גטערטֿפױא ,רעדיוװ רעבָא טײנַאב רע סָאװ ,טײהקנַארק בילוצ ןעגניז

 | ,ןבולק-רעטעברַא ענעדײשרַאֿפ ןיא קיד

 .} .ש

 -שרעה ,רענישזָאלָאװ

 "קירב ןיא ןַאמסדנַאל ַא סנַײז יײב טעברַאעג טָאה סָאװ ,רעילָאטס ַא
 ,"םיבנג ןוֿפ רשוי , עסעיּפ רעד ןוֿפ רבחמ .דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ,ןייל
 ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג טריפעגֿפױא 1876 רַאורבעֿפ 2 םעד זיא סָאװ

 סָאװ ,ןייל קירב ןוֿפ טנגעג רעד ןיא) קנעשריב סרעקנעש עשָאי ןיא

 ,(לּפעשטייוװ רענָאדנָאל ןטימ ךיז טצענערג

 רָאיטקַא רעד ףרָאדנערַאה .י .ש וצ ןבעגעגרעביא טָאה'ס יװ טיול
 סקעז שזַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,עסעיּפ יד טָאה ,דָארלעסקַא סירָאמ
 טכַאלעגּפָא ,ןרָאטַאמַא עּפורג ַא ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג זיא ןוא ,ןטקַא
 סָאװ ,ןָאדנָאל ןוֿפ סרעריֿפנָא-הליהק עשידִיי עקיטלָאמעד יד ןוֿפ
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 םיאורב עדליוו ףיוא יו ןטנַארגימיא עשידִיי יד ףיוא טקוקעג ןבָאה

 | ,ייז טימ טמעשעג ךיז ןוא

 הכרעמ עשימָאנַאקע ערעטיב יד טלדנַאהַאב ךיוא טָאה עסעיּפ יד

 -עווש רעייז יב טֿפַאלקשרַאֿפ ןרעוו סָאװ ,סרעטעברַא עשידִיי יד ןוֿפ

 -נוהוצ לסיב ַא ךָאװ רעד ןיא געט עכעלטע ןזומ ייז ןוא טעברַא רער

 ,ןַײז וצ סנרֿפמ ךיז גונעג טינ ןענַײז תוריכש ערעגָאמ יד לַײװ ,ןרעג

 ערעייז וצ םיהַא ןקיש וצ סעּפע ןרָאּפשּפָא ןגעוו טדערעגּפָא ןיוש

 .סעילימַאֿפ

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,עסעיּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא רעלַאיצָאס רעד

 רעד ןוֿפ ינּפ יד םילכ יד ןוֿפ טכַארבעגסױרַא טָאה ,םשור ןקיטנָאק ַא

 יז זַא ,רעקנעש עשָאי טעשַארטסעג ןבָאה ייז ןוא הליהק רענָאדנָאל

 טביולרעד רע לַײװ ,ןעלטימ עטסברַאה יד ןדנעוװנָא םיא ןגעק ןלעוו

 טלַאהניא ריא סָאװ ,"עסעיּפ ערענָאיצולָאװער ַא, ןליּפש וצ ךיז ַײב

 ןוא גנוקריוו ַא טַאהעג טָאה קענושַארטס רעד ."רעַײֿפ טימ טייּפש ,

 .קנעש ןַײז ןיא עסעיּפ עקיזָאד יד ןליּפש וצ טרעװרַאֿפ טָאה עשָאי
 ,קרָאי וינ ," רעטעלב ָאוװְיי, ,ןָאדנָאל ןיא רעטאעט שידִיי -- ףרָאדנערָאה .י .ש

 ,226:227 .ןז ,43 דנאב ,6

 | יכדרמ:םהרבַא} א .,גייל

 ,שזדָאל ןיא 1898 ילוי 20 ןריובעג

 -וצסיורַא ידּכ .דמלמ ַא -- רעטָאֿפ ,ןליוּפ

 -ַאֿפ ,למערק ַא ןיא גרַאװנסע טֿפױקרַאֿפ
 טרעװ ןוא תודמלמ סָאד ףיוא טיג רעט

 -ידַארט ַא ןעמוקַאב .רערעש-ליטסקעט ַא

 זיא רעטָאֿפ ןַײז ןעוו .גנויצרעד עלענָאיצ

 רע ןענַאװ ןוֿפ עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאֿפעג
 זיא) ,טרעקעגמוא רעטעּפש ךיז טָאה
 -עגמוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןַײרַא .ל זיא ,(סיצַאנ יד ךרוד ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טכַארב
 ןוא שטַײד ,שיסור טרידוטש ךָאנרעד ןוא לוש-סגנוריגער ַא ןיא
 ,שיערבעה

 יד ןוֿפ ןרָאװעג טּפעלשרַאֿפ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 ךָאנ ,ןַאב רעד ףיוא ןוא ןבורג-ןליוק ןיא טעברַא-גנַאװצ ףיוא ןשטַײד
 -עג זיא רע ּוװ ,קרַאמענעד ןייק ץענערג יד טלגומשעג המחלמ רעד
 רַאקעטָאילביב ןרָאװעג ָאד ,1922 זיב 1918 עדנע ןוֿפ לַאגעלמוא ןעוו
 טנרעלעג ןוא ,קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעקיטרָא רעד ןיא
 -עגלַא ןוא שיזױצנַארֿפ ,שילגנע ,שינעד ןירערעל רעשינעד ַא ַײב
 ,טעטיזרעווינוא ןיא ןטערטנַײרַא ןענָאק וצ ידּכ ןדנַאטשנגעק עניימ
 ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידִיי ַײב טרילֿפוס טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ
 ,רערעל רעשידַיי ַא ןעוועג קיטַלצכַײלג

 יד ףיא טרידוטש רע טָאה ,עקירעמַא ןיא 1922 ןעמוקעג
 ,רערעל רעשידִיי ַא ןרָאװעג ָאד ןוא גניר-רעטעברַא ןוֿפ ןסרוק-רערעל
 ןיא ךָאנרעד ,לוש"-גניר רעטעברַא רעשַיײטרַאּפמוא רעד ןיא רעִירֿפ
 ,גנוגעוַאב רעוויסערגָארּפ רעשידִיי רעד ןוֿפ ןלוש יד

 -רעדניק עלעניגירָא טימ טעברַאעגטימ עּפָאריײא ןיא ךָאנ טָאה .ל
 טניז ןוא ,"ךעלעמייב עקנינירג , ןיא ןעגנוצעזרעביא ןוא ךעלהׂשעמ
 עשירַאטעלָארּפ , ,"גרַאװגנוי, ןיא ,עקירעמַא ןיא ךיז ןצעזַאב ןַײז
 ןוֿפ לקניוו-רעדניק ןיא ןוא "ךעלעמייב רעמיטנעגרַא ,"גנויצרעד
 ןיא טעברַאעג .ל טָאה סרעמוז דס ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ."טיײהַײרֿפ ןגרָאמ,
 םכילע-םולש ןוֿפ "קירעביוב ּפמעק , ןיא ,סעינָאלָאק-רעמוז יד
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 רעטומ יד טָאה ,הסנרּפ רעד ןיא ןֿפלעה

 .ןופ ןָאטיסטעל

 ןיא ,"דנַאלרעדניק , רעלַאערטנָאמ ןיא רָאטקעריד סלַא ,טוטיטסניא

 טָאה רע ּוװ ,"דנַאלקיעל ,, ּפמעק ןיא ןוא ?דנַאל-רעדניק , רעקרָאי וינ

 .ענעסקַאװרעד רַאֿפ טעברַא-רוטלוק רעד טימ טריֿפעגנָא

 -יטָאטש רעד ,1965 טניז ,טָאה .ל ןוֿפ ויטַאיציניא רעד קנַאד ַא

 -נָאק ענעֿפָא עַײרֿפ טריֿפעגכרוד קרָאי-וינ ןיא קרַאּפ דייס-יס רעש
 ןיא) ןדִַיי רעטנזיוט ןוֿפ טכוזַאב ןרעו עכלעוו ,שידִיי ןיא ןטרעצ
 ,(ןטרעצנָאק 23 וצ 1967 ןיא ןוא 1966 ןיא ,ןטרעצנָאק 2-- 5

 סָאװ ,ןסעיּפ-רעדניק ךס ַא טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא ןבירשעג טָאה .ל
 ןיא ןרָאֿפ רימ , :יװ ,ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא ןענַײז ייז ןוֿפ לייט
 ,"טסַאג וצ , ,(4 לוש רענעטיירב ןיא טריֿפעגֿפױא) 'רעטַאעט ףעטרַא'
 ,"רעטכיר רעגולק רעד , ,"ןסַאמ יד וצ ןסַאג יד ןיא , ,"וויטקעלָאק ,
 -ֿפיױא) "דוס ַא,, ,(עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טריֿפעגֿפױא) "עקירעמַא ןוֿפ ןדִיי

 :םערָאֿפ רעשיֿפַארגימימ ןיא ןוא (4 לוש רענעטיירב ןיא טריֿפעג
 ךעלהיח יד, ,*דנַאלרעדניק רָאי 25, ,"רענָאיּפ ַא טרעוו, ,"דש רעד;
 טָאה ,ל ,("דנַאלרעדניק , ּפמעק ןיא טריֿפעגֿפױא) "גנַאלש רעד ןגעק

 "ידיי רעגרובסמַאיליװ רעד ןיא 1925 ַײמ 31 םעד טריֿפעגֿפױא ךיוא
 -עּפָא-רעדניק עקיטקַא:ַײרד סנַאלּפַאק .נ ,1 לוש גניר רעטעברַא עש

 | ,."ןעמולב , עטער
 :ןענַײז ןסעיּפ עטקורדעג ס',ל

 בייל .א |1}

 ?רעטַאעט ףעטרַא,, ןיא ןרָאֿפ רימ
 ן'זז 51 1931 קרָאי-וינ ,ליּפש-רעדניק

 וויטקעלָאקק 1
 בייל .א ןוֿפ ליּפש רעדניק ַא

 הׂשעמ רעשיטעוװָאס ַא ךָאנ טעברַאַאב ַײרֿפ
 ַאיַאקסווָאקילעב .מ ןוֿפ

 ן1922 רַאונַאי 8 .י .נ ,"טײהַײרֿפ ןגרָאמ,}

 ןסַאמ יד וצ ןסַאג יד ןיא ן3}
 בייל .א ןוֿפ
 (שיסור ןוֿפ טעברַאַאב ַײרֿפ ,ליּפש רעדניק ַא)

 ן1923 ינוי 18 .י .נ ,"טיײהַײרֿפ ןגרָאמ,}

 בייל .א ן4}
 טסַאג וצ

 | רעדניק רַאֿפ רעטקַאניײא
 | .זז 161 1934 ,קרָאי-וינ ,"םידעֿפ עטיור,, גַאלרַאֿפ

 ביל א {1}

 רעטכיר רעגולק רעד

 סענעצס 3 ןיא ליּפש רעדניק

 טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט ןוֿפ הׂשעמ ַא ףיוא טריזַאב
 ן1939 יַײמ .קרָאי וינ ,"גרַאװגנוי,}

 עקירעמַא ןוֿפ ןדִיי |6}
 ליּפש עשירָאטסיה :

 בייל .א שידַיי ,סַאקול קירע ןוֿפ (שילגנע ןוֿפ)
 ן1939 רעבמעצעד ,רעבמעווָאנ .י .נ ,"גרַאװגנוי ,}

 דוסַא {ן71
 : בייל .א ןוֿפ |

 ,1945 רַאונַאי ,.י .נ ,"גרַאוװגנוי, ,

 | .ע ,ש

 ,י .ג ,"ֿפ מ,, ,רעיוב-רוטלוק ןוא רערעל רעד -- בייל .א -- ןַאמרעסַאװ לרַאק
 ,1958 .וָאנ 4

 .1966 .צעד 18 .י .נ ,/ וװראֿפ , ,קלָאֿפ םוצ קלָאֿפ ןוֿפ -- אנסעשט ךלמ
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 ר עט ַאע ט ןשידיי

 טענַאשזד ,רעלנניד
 |1940 ַײמ 5 .טשעג --- 1888 רַאורבעֿפ 26 .בעג}

 -רעשט ןיא 1888 רַאורבעֿפ 26 ןריובעג

 ןיא טנרעלעג .טחוש רעמורֿפ ַא ,דמלמ
 ,לוש-סקלָאֿפ ַא ןיא ןוא רדח

 .רעטַאעט םוצ ןגיוצעג ןָא זַײוװדניק ןוֿפ

 קידנבָאה טינ ,ןסיורד ןיא ןייטש טגעלֿפ ןוא
 עשידִיי ןעוו ,ןײגוצנַיײרַא טייקכעלגעמ ןייק
 ךיז טנעקַאב .ןליּפש טרָאד ןגעלֿפ סעּפורט

 םיא טימ ,לעדנעב לאומש רָאיטקַא ןטימ

 ןַײרַא רעטעּפש רָאי ַײרד ןוא ,טַאהעג הנותח
 ,ןָאזעס ַא ןעוועג זיא יז ּוװ ,ווָאװַאלסינַאטס ןיא רָאש גילעז וצ רָאכ ןיא
 רעטעּפש .ןַאמטיל יּפעּפ טימ ןָאזעס ַא ליװעדָאװ טליּפשעג ךָאנרעד

 ,סנַאמכַײלב יד טימ ןָאזעס ַא טליּפשעג ןוא עינעמור ןייק רעבירַא
 ןיא םיא ַײב רעטעּפש ןוא ,ןעשטמַאזדָאּפ ַײב גרעבמעל ןיא ךָאנרעד
 ןוֿפ רעמיטנגייא רעד יז טעז סע ּוװ ,דַאבסלרַאק דָאב ןיא ןוא ןיוו

 טרישזַאגנַא ןוא דעגַא םעס עקירעמַא ןיא רעטַאעט-עטעירַאװ ןשידִיי

 ,רָאי 5 ךרעב םיא ַײב טליּפש יז ּוװ ,עקירעמַא ןייק יז טגנערב ןוא
 ןיא טרַאה ינדיס טימ ןָאזעס ַא רעטַאעט שידִיי םיטיגעל ךָאנרעד
 םיטיגעל רָאי ַײרד ,ליװעדָאװ שידִיי רָאי ַײרד רעדיװ ,דנַאלווילק
 ,ןָאטסָאב ןיא ,רעטַאעט-"קיריל , רעקרָאי-וינ ןיא רעטַאעט שידִיי
 סרעטַאעט רעקרָאי-וינ יד ןיא ,עגַאקיש ןיא ןאמקילג ַײב ןענָאזעס וצ

 ןיא ןָאסנַאטַאנ סוילושזד טימ רָאי ירד ןנא "קיריל , ןוא "סקָאנעל ,

 ָאגַאקיש ןיא ןַאמקילג טימ ןענָאזעס עכעלטע רעטעּפש ,ןָאטסָאב
 ,גלָאֿפרעד טימ ,טָאה יז ּוװ ,סעּפורט עשידִיי ערעדנַא ןיא ךָאנרעד
 ,ןלָאר-רעטקַארַאכ טליּפשעג

 . ריאמ רעלֿפוס ןטימ טַארײהרַאֿפ ןעוועג .ר זיא ןרָאי עטצעל יד

 ,וַארב

 עכעלטע טכַאמעגכרוד ןוא ןעוועג קנַארק טַײצ ערעגנעל ַא זיא יז

 וצ ןעמוקעג ןוא ןברָאטשעג 1940 ַײמ 5 םעד זיא ןוא סעיצַארעּפָא

 סנעײלַא לקירטַאעט עשידִיי יד ןוֿפ םלוע תיב ןֿפױא ור רעקיביײא ריא

 ,קרָאי-וינ ןיא

 .} .מ

 הכלמ ,ןעטיר

 ַײב ,ןליוּפ ,ןילבול ןיא 1889 ןריובעג
 טבַײרש יז יוװ ,ןעמוקַאב .ןרעטלע ששידיסח

 גנויצרעד ַא .,עיֿפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא

 טנװַאדעג רָאי 15 זיב ,לגנַיי םורֿפ ַא יוװ

 "עי ןוא ,טכַאמעג שודיק ,טשטנעבעג ןוא

 ךיז ,"דחא 'ד , ןגָאזסױרַא םַיײב לָאמ סעד

 םעד טגָאז יז זַא ,טליֿפ יז יצ טרעהעגוצ טוג

 גנובערטש עקידלַאװג ַא טַאהעג .תמא

 ןלָאז ןשטנעמ זַא ןוא לַארָאמ ןקידערּפ וצ

 .םולשב ןבעל |

 יו ױזַא ןוא ,"רעבָאהביל , עּפורג ַא טימ טנעקַאב ךיז קילעֿפוצ

 ,ןגיוצעגוצ יז ןעמ טָאה ,שידִיי ןענעייל ןיא "ןדמל, ַא ןעוועג זיא יז

 -ילגטימ יד ןענַײז ןרילֿפוס ןכרוד .גנולעטשרָאֿפ ַא ןרילֿפוס לָאז יז זַא

 ,ןליּפש וצ קִיעֿפ זיא יז זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג עּפורג רעד ןוֿפ רעד
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 "ארמג ַא -- רעטָאֿפ .עניווָאקוב ,ץיוװָאנ

 סרעטכיר ןיא "עלעבייט , לָאר יד ןליּפש וצ ןבעגעג ריא טָאה ןעמ ןוא

 ."סחוימ עלעצרעה , עסעיּפ

 רעד ןיא ,עניב רעלענָאיסעֿפָארּפ רעד ףיוא רעביא יז טייג -- 6
 ןטימ ,ףָאהסַײװ ןוֿפ גנוריֿפנָא ןוא ןַאמרעג עשימ ןוֿפ ר'א עּפורט
 ןטערעּפָא ןייק ןיא טינ ,סעמַארד ןיא רָאנ ןליּפש לָאז יז זַא ,גנידָאב

 .ןָאסרעײמ טימ ךָאנרעד ,רעלדַא סוילוי טימ טליּפשעג -- 7
 ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד ןכערב טזומעג ,ךעלריטַאנ ,ןוא ,א'א יקסווַאלסַאז

 ןיא טליּפשעג -- 1915 .ןטערעּפָא ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןדיימסיוא
 רעוועַיק ןכרוד ןרָאװעג טמיטשַאב --- 1917 ,ןיקסווָאּפיל טימ ריביס
 -עּפָאָאק רעשידִיי רעטשרע רעד ןיא רָאֿפנעמַאזוצ-ןטסיטרַא ןשידִיי
 ןיא טליּפשעג -- 1920 ,וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא עמַארד רעוויטַאר
 -ַאגעס ,וָאנַאטרעב טימ סעדָא ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי ןטשרע
 ,עיגלעב ,זירַאּפ ,ןליוּפ ןיא רעטעּפש ,קסנימ ןיא ךָאנרעד ,ָאקסעל

 ,טנַאקַאבמוא -- לרוג רעקידרעטַײװ -
 9 .ׂש

 ףלָאדַא ,ןייטשרעפילש

 ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג
 -צנַאט קחצי:םהרֿבַא רָאיטקַא םעד

 ;זַא ,רעביא טיג ,סחנּפ ,רעדורב סנַאמ
 .עטרַאוו ןיא 1877 ןיא ןעוועג זיא סָאד; |

 טעברַאעג טָאה סָאוװ ,ץייטסטרעפילוע רענייא

 רעד ןיא רעטָאֿפ (סנַאמצנַאט) ןַײז ַײב
 טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה ,קירבַאֿפ-עקשדנעה
 -רטשנייא יז טימ ןוא םירֿבח עכעלטע

 ױרֿפ יד ."קירדנעמש; סנדַאֿפדלָאג טריד

 -ֿפוס ןייק .רענעמ טליּפשעג ןבָאה ןלָאר-ןע

 ןַײז לָאז רע זַא ,םיא ַײב טלעוּפעג .ש טָאה ,ןעוועג טינ זיא רעל

 .טָאטש רעד רעטניה לַאז ַא ןיא טליּפשעג ןבָאה ייז .רעלֿפוס רעד

 ןבילבעג זיא ךָאנרעד ןוא ןכָאװ עקינייא ןעגנַאגעג זיא עסעיפ יד

 יז ןבָאה קסווָאטיל טסערב ןיא .ץניווָארּפ רעד רעביא ןרָאֿפסױרַא

 ַא טליפשעג טרָאד ןוא רענדַארג ןלארׂשי| טימ טקינײרַאֿפ ךיז

 ןיק ןרָאֿפעגקירוצ ךָאנרעד ןענַײז סרענדַארג יד .טַײצ ערעגנעל'

 -ַאוויּפס ןעמוקעגנָא טרָאד ןענַײז טַײצ רעבלעז רעד וצ ןוא עשרַאװ

 . צנַאט -- רעטעפש) ןילרעב ַאטרעב ןוא גרעבנעזָאר לארׂשי ,יקסווָאק

 יד .יָאדַארָאדלע ןיא ןליּפש ןבױהעגנָא ןעמַאװצ טָאהימ ןוא (ַאמ

 -נעזָאר ןוא יקסווָאקַאוויּפס ןזָאלרַאֿפ ,ןליּפש רעבָא טרעוורַאֿפ ײצילָאּפ

 ידכָאג וא סנייטשנייו ,סקָאטשניו יד ןעמוקיס ןוא עשרַאװ גרעב

 .ץניווָארּפ רעשיליױּפ רעד רעביא ךיז ןעט טזָאל ןעמַאזוצ ןוא טדימש

 ."קעװַא טרָאֿפ וא עּפורט רעד טימ .ש ךיז טגירקעצ שטשָאמַאז ןיא

 1888 ןיא .ש טָאה ,רעביא טיג ןײשטָאר היעשי רָאיטקַא רעד יו

 ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעשילױּפ רעד ןיא "גנַאטעגניצ , לָאר יד טליּפשעג

 -ָאטסישט רעדירב יד ןוֿפ עּפורט רעד ןיא "תימלוש , סנדַאֿפדלָאג

 יוּפ רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא עסעיּפ רעד טימ זיא עכלעוו ,יקסרוג

 א ,ץניוװָארּפ רעשיל

 טול .עיצילַאג ןיא 1888 ןיא טליּפשעג .ש טָאה ןירָאג .ב טיול
 זיא ,שילַאק ַאטרעב ןוֿפ טקיטעטשַאב ךיוא טרעוו סָאװ ,ףַארג רעטיפ

 ןיא טליּפשעג טָאה רע יו םעדכָאנ עיצילַאג ןיא ןעמוקעג .ש
 | .ןָאדנָאל

 :תונורכז עריא ןיא םעד ןגעוו טבַײרש שילַאק ַאטרעב

2064 



 ןעמוקעגנָא זיא ןקעמַארש סָאװ} טַײצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ;

 -ַאמַארד ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןײטשרעֿפילש -- רעליפשיוש ַא ךָאנ

 .ןעסישזער רעשיט

 ךיז טימ טָאה רע ןוא ,ןָאדנָאל ןוֿפ ןעמוקעג זיא ןײטשרעֿפילש

 ןעמ טָאה טציא זיב .עמַארד רַאֿפ עלוש עשילגנע יד טכַארבעגטימ
 טָאה ,ןעמוקנָא ןַײז טימ רעבָא ,ןטערעּפָא רָאנ טליּפשעג זדנוא ַײב
 ןַא ןעמענרַאֿפ ךיוא רימ ןענָאק ןעמַארד טימ זַא ,ןזיווַאב גרעבמעל

 .טרָא

 זיא רע .טנעלַאט ךס ַא ןזיװעגסױרַא טָאה ןייטשרעפילש ךיוא
 רעד ףיוא ןליפש ןיא רע זיא רעבָא רַאֿפרעד ,ןסקַאוועג ץרוק ןעוועג
 .שטנעמ רעכַאוװע ַא ןעוועג זיא רע .זיר ַא יו ןסקַאוװעגסױא עניב
 םיא טָאה סָאד רעבָא ,טכוזדניווש ןוֿפ ןטילעג ,ךיז טכַאד ,טָאה רע
 ַא וא ןעמענרָאֿפ ַא וצ ךיז ןעלקיװטנַא וצ טרעטשעג טינ םינפ ַא
 -וקעג ןענַײז רעטַאעט ןשילױוּפ ןוֿפ ןטסיטרַא עלַא .רעליּפשיוש ןסיורג
 .טנרעלעג ךס ַא םיא ןוֿפ ןבָאה ייז ןוא ןליּפש ןעז סיא ןעמ

 -ַאעט רעגרעבמעל ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןײטשרעֿפילש
 טָאה רע .עניב ַא ףיוא טנעוו ַײרד טלעטשעגנעמַאזצ טָאה סָאװ ,רעט
 עתמא ,עניב רעד ףױא לבעמ עתמא טריֿפעגנַײא רעטשרע רעד
 םלוע םעד טנעקַאב רעטשרע רעד טָאה רע ןוא ,ןריט ןוא רעטצנעֿפ
 .ײעמַארד רעשיטסילַאער רעד טימ

 -עג .ש זיא 1891 ןיא זַא ,רעביא טיג עזיורק המלש רָאיטקַא רעד
 קידנעמוק ןוא ,"ָאדַארָאדלע , ןיא טליּפשעג ןוא עשרַאװ ןיא ןעמוק
 סלַא "ַאירָאטקיװ , ןיא ןטערטֿפױא טֿפרַאדעג טָאה רע ּוװ ,שזדָאל ןייק

 .זדלַאה ןיא ץרוטש-טולב ַא ,ןעמוקַאב רע טָאה ,"גנַאטעגניצ,

 טָאה .ש זַא ,תונורכז עריא ןיא רעביא טיג ַאקסנימַאק לחר רתסא
 -עגניצ , סלַא "ָאדַארָאדלע , ןיא עשרַאװ ןיא טרילָארטסַאג 1892 ןיא

 ,ןלַאֿפעצ ךיז זיא עּפורט יד ןעוו ."תימלוש , טריסישזער ןוא "גנַאט
 רַאֿפ טכַאמעג טָאה.רע עכלעוו ,רעטסעווש ַא ענַײז ןעמונעג רע טָאה
 רעביא טזָאלעג ךיז ןָאזרעּפ עקינייא ךָאנ טימ ןוא ,עסירעטקַא ןַא
 ,ץניװָארּפ רעד

 1897798 ןרָאי יד ןיא זַא ,רעביא טיג קינוװָאדָאימ .מ רָאיטקָא רעד
 .שזדָאל ןיא עּפורט רעשידִיי ַא ןוֿפ רָאטקעריד ןעוועג .ש זיא

 זַא ,ןעגנורענירעד ענַײז ןיא טבַײרש רעגַאל ןרהַא רָאיטקַא רעד
 -טולב ַא ןוֿפ ןברָאטשעג זיא ןוא' רעדנדײל-ץרַאה ַא ןעוועג זיא .ש

 .ץרוטש

 -לעוו ,עקירעמַא ןיא ,טסיטנעד ַא ,ןָאטס .רד ,ןוז ַא טַאהעג טָאה .ש
 יצ ,רָאלק טינ זיא'ס ןוא ,רעטַאעט שידִיי טליּפשעג ךיוא טָאה רעכ
 -טימ סלַא טריסנָאנַא טרעוו רעכלעוו ,ןַײטשרעֿפילש .ס רָאיטקַא רעד
 ןוז רעד זיא ,גרעבמעל ןיא ןיײרַאֿפ-טסיטרַא ןשידִיי ןוֿפ דילג

 ןוֿפ ןליּפשטסַאג יד ןיא (1908) טקילײטַאב ךיז ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו
 ןלָאר יד טליּפשעג ןוא גרוברעטעּפ ןיא "עּפורט עשירַארעטיל , רעד
 ןיא ?ןיקטַאלזא ןוא "דימש רעד לקנַאי, סיקסניּפ ןיא *ןרהַא; ןוֿפ
 ."רעצרעה ענעכָארבעג יד , סניביל

 ,רעלטעב סלַא רענַאילימ רעד רעדָא ַארָאד , טסַאֿפרַאֿפ טָאה .ש
 -רעֿפילש ףלָאדַא טסיטרַא ןטמירַאב םעד ןוֿפ טסַאֿפרעֿפ לַאניגירָא
 קיטש סָאד , ןבעגעגנָא זיא טַאלב-רעש ןֿפױא .(1892 ,עשרַאװ) "ןייטש
 סנעטצעל .הּפָאריײא ןיא סענעצס עטסערג יד ףיוא טריֿפעגֿפױא דריוו
 לייטרעטנוא ןשיסור ןיא ."גלָאֿפרע ןעטסערג ןעד טימ אשרַאװ ןיא
 ,שטַײד ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַא זיא סָאד זַא ,ןבעגעגנָא זיא רעש ןֿפױא
 -רעד ךיוא 1905 ןיא זיא עסעיּפ יד .ךעלנײשרַאװטסכעה זיא סָאד
 .רעלטעב סלַא רענָאילימ רעד רעדָא ַארָאד , :גרעבמעל ןיא ןעניש
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 .ןופ ןָאקיססעל

 "ָאקסעלוגָאמ ןָאֿפ קיזומ .ןײטשרעֿפילש .א ןָאֿפ ןטקַא 4 ןיא ַאמַארד
 .|.זז 501

 עסעיּפ ַא ס'.ש 1892 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא ןירָאג .ב טיול

 ."םיהלא עבצא
 סווָאנַארד .נ רָאיטקַא םעד זַא ,טבַײרש רעגַאל ןרהַא רָאיטקַא רעד

 ןבירשעג תמאב זיא ?לָאטיּפש ןיא רענעגושמ רעד , רעטקַאנײא
 ."רענעגושמ רעד , סלָאגָאג ףיוא עידָארַאּפ סלַא .ש ןוֿפ ןרָאװעג

 .גרעבמעל ןיא ןברָאטשעג זיא .ש
 סחנּפ ןוֿפ .ע .ש ןוא .עזיורק המלש ,ףַארג רעטיּפ ,ןײטשטַאר היעשי ןוֿפ .ע .מ

 | ,ןַאמצנאט

 .וז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ,ענליװ ,".טיל .שידלי .סקעל , -- ןעזייר ןמלז

137"8, 

 ,217 ,143 .זז ,דנַאב רעטייווצ ,"רעטַאעט שידיא .שעג , -- ןיראג .ב

 ,ידלַאבירַאג ןיא /רעלטעב סלַא רענַָאילימ רעד, --- יקסװָאניטנַאטסנָאק השנמ
 ,1924 ,24 'נ ,א'ב ,' ךַאל םינּפ ןוא רע' םינּפ ,

 ,1925 ַײמ 2 .י .1 ," גָאט רעד , ,תונורכז --- שילַאק אטרעב
 ,1926 ,קסנימ ,'ןרעטש רעד , ,סעניורכיז רעטַאעט ענַײמ --- קינװאדאימ .מ

5 31, 
 טנעמָאמ , ,ןעמולב ןוא רענרעד --  ַאקסנימַאק לחרירּתסא

 ,1926 .טקָא 5
 ,"צ'אד , ,ןענעדַאֿפדלָאג טימ ןוא רעטַאעט רעגרעבמעל ןיא -- רעגאל ןרהָא

 ,1920 ץרעמ 4 ,א'ב
 ,1930 ינוי 27 ,טראד ,ןערָאיטקַא ןוא "אנזאק , טימ ןעטנעדיצניא --- רעגאל ןרהַא
 7 ט'לבטילא ,עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא ןעדַאֿפדלָאג -- גיי צרעבליז ןמלז

 ,1933 ,22 'נ ,עשרַאװ

 ,,טּפעס 29 ,עשרַאװ .7

 השמ ,רעדעפ

 1958 ַײמ 19 .טשעג -- 1891 .בעֿפ 18 .בעג}

 ,שזדָאל ןיא 1891 רַאורבעֿפ 18 ןריובעג
 ַא ןיא רעטלעטשעגנָא --- רעטָאֿפ ,ןלױּפ
 -דמה:-תיב ,רדח ַא ןיא טנרעלעג .קירבַאֿפ
 -עשט םַײב רָאי 3 ,לביטש-םידיסח ,שר
 -רעל טוג ַא סלַא טמשעג ןוא יבר רעוװָאנַאכ
 טנרעלעג קיטַײצכַײלג טַאװירּפ .רענ
 | .םידומל עכעלטלעוו

 רעד ןיא ררושמ ַא ןעוועג דניק סלַא

 רעטעּפש ןוא לוש ("רעקליוו,) רעקיטרָא
 ערעדנַא ןיא ןזח ַא ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגטימ

 עשיערבעה יד הדמתה טימ ןענעייל ןביוהעגנָא רָאי 16 וצ .טעטש
 ןוא .ס.ּפ.ּפ ןשיוצ טלקַאװעג ךיז שיטילָאּפ ןוא רוטַארעטיל-הלכשה
 טֿפָא ןוא "רימזה, ןוֿפ רָאכ ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג ,ןויצ-ילעוּפ

 / .טסילָאס סלַא ןטָארטעגסױרַא טרָאד

 :טבַײרש רעדעפ השמ

 *ירימזה; רעשזדָאל ןיא עפורג עקיטכיט רעבָא עניילק ַא רימ

 ַא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז'ס .שידִיי רַאֿפ ףמַאק ַא טריֿפעגנָא טרָאד ןבָאה

 זדנוא לָאז ןעמ ייברעד ןטלַאהעג טָאה'ס ,ןעגנוציז עשימרוטש ךס

 רעייז .ײרימזה; םעד ץזָאלרַאֿפ ןלָאז רימ רעדָא ןסילשסיוא ןעמעלַא

 רענעי ןוֿפ רעטַאעט רעשידִיי רעד ןעוועג זןיא טרָאק עטסקרַאטש

 -ליוו ַא ךַארּפש יד .. "טָאּפמָאק טסע לוולעווג ,ײעקניּפ עקניכ, :טַײצ

 רעד ףיא ץזָאלֿפױרַא טינ ןֿפוא םושב ןלעװ ייז . ןַאגרַאשז רעד

 ףמַאק רעזדנוא .ךַארּפשש עלערוטלוק-טינ ַאזַא "רימזה; ןוֿפ עדַארטסע

 סוילוי ןעמוקעגנָא זיא ַאד רעבָא .רענערָאלרַאֿפ ַא ןשזעגסיוא טָאה

 וַאטקָא ,רעליש ,ןיביל ,ןידרָאג :רָאוטרעּפער םעַײנ ןַײז טימ רעלדַא
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 רע טַאע ט ןשידיי

 לאירוא; ,"ןטײק ענעסירעצ ,"לוויט ןוא שטנעמ ,טָאג; .ָאברימ

 ,ערעדנַא ךס ַא ןוא *ַאנעלדַאמ ןוא ןַאשז, ,"רעביור יד , ,*ַאטסָאקַא

 ךעלגעמ טשינ טושפ זיא'ס.. .ןשיסַאלק ןוֿפ ַײס ,ןשידִיי ןוֿפ ַײס

 ןסַאמ עשידִיי ןשיווצ גנורעטסיײגַאב יד ,זױרבֿפױא םעד ןבַײרשַאב וצ

 טָאה רעלדַא סוילוי סָאװ ,ץנעגילעטניא רעשידִיי רעוויסערגָארּפ ןוא

 זיא רע .רַאוטרעּפער ןַײז טימ ַײס ,ןליּפש ןַײז טימ ַײס ןֿפורעגסױרַא

 ךיז ןבָאה ןעגתלעטשרָאֿפ ענַײז .גָאט ןוֿפ ךערּפשעג רעד ןרָאוװעג

 רַאֿפ ,שידִי רַאֿפ סעיצַארטסנַאמעד עקימַאלֿפ ןיא טלדנַאװרַאֿפ

 רעדעי ךָאנ ןטרַאװ ןגעלֿפ ןשטנעמ רעטרעדנוה .רוטלוק רעשידִיי

 -עג טָאה סָאװ ,ףשכמ ןסיורג םעד ףױא קוק ַא ןּפַאכ וצ גנולעטשרָאֿפ

 -עג טכליהרַאֿפ זיא סַאג יד .םזַאיוטנע ליֿפױזַא ןֿפורסױרַא טנָאק

 ךיז טָאה רעלדַא ןעוו ןעיירשעג-ַארוה ןוא ןטנעמסידָאלּפָא טימ ןרָאװ

 ןרָאװעג ײרימזה, ןיא עגַאל רעזדנוא זיא ןָא טלָאמעד ןוֿפ .ןזיווַאב

 עטיינַאב טימ ,ןבָאה רימ ןוא ,רעטסעֿפ עיציזָאּפ רעזדנוא ,רעסעב

 ןענּױרעג ןבָאה רימ ןוא ,שידִיי ןרעדָאֿפ רעדיוװ ןבױהעגנָא ,תוחוּכ

 ןליּפש ,רעדיל-סקלָאֿפ עשידִיי ןעגניז ןבױהעגנָא רימזה ןיא טָאה'מ

 טכַארבעגּפָארַא טָאה עיסימָאק-וטלוק יד .שידִיי ףיוא סרעטקַאניײא

 זיא סָאד ..סעיצקעל ןטלַאה וצ ןשא ,ןגרעבמָאנ ,ןצרּפ עשרַאוװ ןוֿפ

 ."ןרעלדַא סוילוי ןעקנַאדרַאֿפ וצ ןעוועג

 םַײב עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד ןיא ךיוא ךיז טקילײטַאב .ֿפ

 1911 ןיא ןוא ,סרעטקַאנײא סנײטשנרַא ןוא סנעזייר ןיא "רימזה,

 ,ל .ריד) רעטַאעט-"ַארָאלֿפ , ןשידַיי ןוֿפ רָאכ ןיא ןַײרַא רע טערט

 ,רעבָא ,רעריצעּפַאט ַא ַײב ןטעברַא ןוֿפ הנויח ןַײז קידנעיצ ,(ָאזַאלעשז

 ךיז טרעק ןוא ,רעטַאעט ןוֿפ קירוצ ךיז רע טיצ ,ןרעטלע יד בילוצ

 ,עניב-"רעבָאהביל , רעד וצ קירוצ

 רעד תעב .טסניד-רעטילימ םוצ ןרָאװעג ןעמונעגוצ -- 23

 ןיא ןעמוקעג ןוא טנָארֿפ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא המחלמ-טלעוו רעטשרעי

 רעלענָאיסעֿפָארּפ סעשטיווָאקשרעה ןיא ןַײרַא טערט רע ּױֹװ ,ןילבול

 ןיא) לָאמ ןטשרע םוצ ,טריטויבעד רע רעכלעוו ןיא ,עּפורט רעשידִיי

 עקינייא ןליּפש ןכָאנ ."אֿבכוּכ רב, ןוֿפ לָאר-לטיט רעד ןיא ,(ץלעק

 רעשזדָאל ןיא טרישזַאגנַא רע טרעוו ,ץניװָארּפ רעד רעביא רָאי

 טייהנגעלעג יד טָאה רע ּוװ ,(רעטסיימלעצ דוד .ריד) רעטַאעט ןשידִיי

 ןיא רעביא טרָאד רע טייג ךָאנרעד ,ןָאקיּפ ילַאמ טימ ןליּפש וצ

 - סױרַא טערט רע ּוװ ,ץעענַאּפמָאק .ג .א ןוֿפ ד"א רעטַאעט ןשיטַאמַארד

 "קוביד , סיקסנַא ןוֿפ גנוריֿפֿפױא סנַאמרעה דוד ןיא "חלושמ , סלַא

 טימ "עּפורט רענליוו, רעד וצ טריטעלּפמָאקוצ ףיורעד טרעוו ןוא
 ןָא טמוק רע זיב עּפָארײא-ֿברעמ רעביא סױרַא טרָאֿפ רע רעכלעוו

 ,1926 זיב ייז טימ טרָאד טליּפש ןוא עקירעמַא ןיא 1923 ףוס

 רעטַאעט-"יטרעביל  רענילקורב ןיא טליּפשעג -- 7

 -רעד ,רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה,, ןיא --- 1927-1928 ,(רָאש לשנַא .געמ)
 טליּפשעג ןוא "עּפורט רענליוו , רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא קירוצ ךָאנ

 ."ַאקירעמַא רעטַאעט ןיא ןוא רעטַאעט-"דעמיטניא , ןיא ריא טימ

 ?רעטַאעט וינעווע דנאקעס סרעלסעק , ןיא טליּפשעג --- 12

 שטרא, רעיֿפלעדַאליֿפ ןיא 1932:1922 ןוא (ןייטשלעדע .נעמ)

 ,(רָאש לשנא .נעמ) רעטַאעט-"טירטס

 ילַאמ טימ טליּפשעג ןרָאי ךס ַא .ֿפ טָאה ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא
 סירָאמ טימ רעטַאעט-טסנוק ןשידִַיי ןיא ןוא קינלוקס השנמ ןוא ןָאקיּפ
 ןיא ַײס ןוא ןשיטערעּפָא ןיא ַײס טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןוא ץרַאװש
 | .רַאוטרעּפער ןשיטַאמַארד

 דילגטימ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רע זיא 1921 לירּפַא 24 םעד

 טֿפָא ץנַאג זיא רע רעכלעוו ןוֿפ עינוי ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא

 ,וויטוקעזקע רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג
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 = : טישו

 ןוא רעטכער רעשידִיי רעד ןיא ןכָארבעגסיױא שממ זיא 1940 ןיא
 ןשידִיי ןיא ןליּפש וצ טכער ןַײז בילוצ "המחלמ , ַא עסערּפ רעקניל

 ,גנוגעווַאב רעקניל רעד וצ ןרעהעג ןַײז תמחמ רעטַאעט

 טָאה רע ,1958 ַײמ 19 םעד קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג זיא 8
 ימימ רעטעּפש) םירמ ןוא .ַאיוליס ,רעטכעט ייווצ טזָאלעגרעביא
 -עג ןבָאה עכלעוו ,"רעטסעווש רעדעֿפ , יד סלַא טנַאקַאב (ןואלס
 -גישזעל ַאניבַאס ,ױרֿפ עטשרע ןַײז .עניב רעשידַיי רעד ףיוא טליּפש

 עזָאר ,ױרֿפ עטייווצ ןַײז .ןירעליּפשיוש עשידִיי ַא ןעוועג זיא ,אקס
 .ןירעליּפשיוש עשידִיי עטנַאקַאב ַא זיא ,עזַאלעשז

 ;טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 ַא ,רעליפשיווע רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רעדעֿפ השמי
 רע סָאװ ,לָאר רעדעי ןיא טוג ןעוועג זיא רע .רָאיטקַא רעקיטולבלוֿפ
 רע סָאװ ,ןלָאר יד ןענַאטשרַאֿפ טוג לֹּכ םדוק טָאה רע .טליּפשעג טָאה
 -סױרַא ייז טנעלַאט גונעג טַאהעג טָאה רע ןוא טרעּפרעקרַאֿפ טָאה
 ןעוו ןרעוו טגָאזעג ןָאק סָאד .עניב רעד ףױא קידעבעל ןעגנערבוצ
 -קַארַאכ ןקנַארק ַא רעדָא ןטנוזעג ַא עעוװ טלדנַאהעג ךיז טָאה סע
 ,ןטוג ַא ןגעוו ,ןַאמ ןטלַא רָאג רעדָא ןרעטלע ,ןלעטימ ַא ןגעוו ,רעט
 .רעטָאֿפ ןקידתוירזכא ,ןקרַאטש ,ןגנערטש ַא טעוו רעדָא ןעטַאט ןכייוו

 ַײה ,טסנוק-דייר רעד עגונב ַײס רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא ןַאגרָא ןַײז

 רעד ןיא ןוא ,ןָאטירַאב ןקיטכערּפ ַא טָאהעג טָאה רע .גנַאזעג עגונב

 ךיז טָאה רע .טֿפַארק ענעשטנּוװעג ַא ןעוועג רָאג רע זיא עטערעּפָא
 טינ ןליפש טנַאקעג ןוא עניב רעד ףיוא טנַאגעלע ץנַאג ןטלַאהעג

 ןוא עשידִיי-טינ ךיוא רָאנ ,ןרעטקַארַאכ ןוא ןטלַאטשעג עשידִיי רָאנ

 ןעוועג רעליפשיוש רעסיוא זיא רע .ײרעטצנעֿפ עכיוה, יד ןוֿפ וליֿפַא

 טייהנגעלעג ןייק טזָאלעגכרוד טינ ןוא רעקיטילַאּפ רעטנערברַאֿפ ַא

 םעד ךרוד ךיז טגעלֿפ ןוא ןעעדיא עשיטילָאּפ ענַײז ןרידנַאגָאּפָארּפ וצ

 -רעד ןטלַאהּפָא טנָאקעג טינ ךיז טָאה רעבָא ,םיאנוׂש ןֿפַאשרַאֿפ

 ןילַא רעטַאעט ןליפש טימ זַא ,טגייצרעביא ףיט ןעוועג זיא רע .ןוֿפ

 | .ײטֿפַאעלעזעג רעד גונעג טינ רע טניד

 | | .ע .מ
 .גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש
 ,1940 .טּפעס 14 ,.י .נ ,/ װראֿפ , ,ןעסערעטניא עשידיא -- ןויבצ
 ,1940 .טּפעס 15 ,.י .נ ,ש'זאמ , ,טושּפ ןוא טסָארּפ --- ןײטשטַאלג ֿבקעי

 ,1940 .טּפעס 16 ,.י .ג ,"ֿפ'מ , ,סוא-גָאט ,ןייא-גָאט -- אכמא |
 ,"8פ'מ , ,רעטַאעט עשידיא סָאד ןוא עוויטוקעזקע עלַאנָאיצַאנ יד --- ןַאמצלַאז .ר

 ,1940 .טּפעס 18 .י .נ
 .1940 .טּפעס 19 ,טראד ,!ייז טימ סיוא ךיז הנעט יג -- דנארב .ב

 ,רָאיטקַא עשידיא ףיוא ּפַא םיערֿפ א טכַאמעג ןעבָאה סרעטיעב-דער -- {--}

 | ,1940 .טּפעס 20 טראד
 רעשיטסינומָאק ןוא דרע ןוא לעמיה זיא עֿפַאק רעלַארטַאעט רעד ןיא --- רעש .ז

 ,1940 .ּפעס 20 ,.י .נ .' ווראֿפ , ,רָאיטקַא
 סקלָאֿפ ןיא עטערעּפָא עַײנ סיקסנישמור ףסוי ןוֿפ עבָארּפ א ַײב --- רעש .ז

 : ,1940 .טּפעס 27 ,טראד ,רעטאעט

 נ ,י .ג ,,רוטלוק עשידיי , , ,רעטַאעט ןשידיי םעגיא גירק-רעדורב -- .ב .א

0, 1940, 

 ןרעסעב ןוֿפ רערעטסַײגַאב ןוא רעיוב רעד -- רעלדא סוילוי -- רעדעֿפ השמ

 ,1946 .טקָא 24 .י .ג ,8"מ ,, ,רעטַאעט ןשידיא

/ 

 "עקסַאמ,

 ןיא זיא .ה .י ןטס20 ןוֿפ ןרָאי רעקיסַײרד יד ןוֿפ בייהנָא ןיא

 "עקסַאמ , עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד ןרָאװעג טעדנירגעג גרעבמעל

 .לעקנערֿפ לאינד ןוא טֿפול קעינעה ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטניא

 :טבַײרש 'ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ , ךוב ןַײז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי
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 ךיג טָאה ןוא לרעטַאעט-דרַאגנַאוװוַא ןַא ןעוועג זיא יעקסַאמי ידָי
 רעקידתוירחא ,רעטסנרע רעד קנַאד ַא ןעזנַא סיורג ןברָאװרעד ךיז
 זיא 'עקסַאמ' עידוטס-רעטַאעט יד .טסנוק-רעטַאעט ןוצ גנויצַאב
 .עיצילַאג-חרזמ ץנַאג ןיא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג

 עזעידִיי רעגרעבמעל יד טריּפורג ךיז טָאה 'עקסַאמ' רעד םורַא
 םוחנ ,ךַאברעױא לחר ,ףרָאדנעשַא לארׂשי :יװ ,טלעוו עשירַארעטיל
 רעד ןוא טכַאנ .י ,ץילב ןמחנ ,ןַאמדירֿפ עינָאס ,ךירדוש ֿבקעי ,עזמַאב
 רעטמירַאב רעד -- רעטַאעט ןשידִיי ןרעסעב םענוֿפ רעקיטַאנָאֿפ
 -ֿפױא עשירַארעטיל יד טַאהעג ןבָאה ייז .ױדנַאל בייל .רד טַאקָאװדַא
 ץירֿפ רעלָאמ-רעלטסניק יד .רעטַאעט-טנגוי סעַײנ ןרעביא טכיז
 םעניא ןעוועג ןענַײז ָאטָא ןוא גנערטש .י ,ךוב .מ ,ץיוו .י ,ןַאמניילק

 ןוא סעיצַארָאקעד יד ןלָאמ ךיוא ןגעלֿפ יז .טַאריײב ןועירעלטסניק
 -עגנָא טָאה עיֿפַארגָאערָאכ רעד טימ .יעקסַאמ' רעד רַאֿפ ןעמויטסָאק

 .ץַאק ַאלעב טריֿפ
 'טייק רעד ףיױא שילָאּפ ןיא' איצ טריֿפעגֿפױא טָאה 'עקסַאמ' יד

 עלעדנעמ ןוֿפ יעסקַאט ידי ,לָאגָאג .נ ןוֿפ ירָאזיווערי ,ץרפ .ל י ןוֿפ
 -עוו יד' ,טנוזעג .י ןוא רעּפיש קיציא ןוֿפ טעברַאַאב ,םירֿפס רכומ
 ןוֿפ 'גנונעֿפָאה יד' ,קעשַאה ןוֿפ יקיױוש' ,ןַאמטּפוָאה .ג ןוֿפ ירעב
 -ַארקָאס' ,לעּפמַאל ןוֿפ יזיוה-סגנורעסעבסיוא ןיא טנוב' ,סנַאמרעייה

 ,ףרָאדנעשַא .י ןוֿפ גנוטעברַאַאב רעד ןיא 'גנוקידײטרַאֿפ סעסעט
 'עשטַאילק ידי ,גנוטעברַאַאב סגייווצנעסינ סייח ןיא יגייווע עשעטנָאבי
 רעד' ,גוטעברַאַאב סֿפרָאדנעשַא .י ןיא םירֿפס רכומ עלעדנעמ ןוֿפ
 .גנוטעברַאַאב סטֿפול ןיא ,ןעסרעדנַא טול ,ףןטָאש

 ,טֿפל קעינעה ןעוועג ןענַײז 'עקסַאמ' רעד ןוֿפ ןרעסישזער יד

 טָאה ןעגנוריֿפֿפױא עלַא יד וצ קיחמ .טכיל דוד ןוא לעקנערֿפ לאיזד
 .גרעבסניג קירנעה רַאסעֿפָארּפ ןבירשעג

 -ילעטניא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא 'עקסַאמ' רעד ןוֿפ לבמַאסנָא רעד
 רעד טימ ןענַײז סע עכלעוו ןוֿפ ,טַײלעגנוי עטסּוװַאבליצ ,עטנעג
 ןּתנ ,רעבורג רתסא :;רעליפשיווש עלענָאיסעֿפָארּפ ןרַאװעג טַײצ
 עקנַאלב ,?עט בייל ,גנילרעווצ ןירעוועס ,רעווילּפ םהרֿבַא ,רעלזיימ
 ַאילוי ןירעגניז יד ןוא ןַאמסייר אשזור ,דלעֿפסָארג ןנח ,רעלושטלַא
 ."ערעּפָא רעשיליוּפ רעד וצ רעבירַא רעטעּפש זיא עכלעוו ,ַאקצערָאמ

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערַײא סָאנעוב ,/ןרעטש ענעשַאלרַאֿפ , --- ױָאקרוט סַאנַאי
 ,16-18 .זז

 יכדרמ ,ןַאמסעװיר
 1924 ַײמ 9 .טשעג -- 1868 .בעג)}

 -שילױּפ ,ענליוו ןיא 1868 ןריובעג
 ,םירדח ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב .עטיל

 -עּפש ,עיזַאנמיג רענליוו טכוזַאב םעדכָאנ
 ןיא רערעל-סקלָאֿפ רָאי 5 ןעוועג רעט

 לוש רעד ןיא רערעל 1896 טניז ןוא ,ענליוו

 -רעטעּפ ןיא "הלּכשה יציֿפמ הרֿבח , ןוֿפ

 ,ןביוהעגנָא ערעירַאק עשירַארעטיל .גרוב
 עשידוי, סצרּפ ןיא 1892 ןיא ,שידִיי ןיא
 -ריו רעד רעטנוא ,רעבָא ,"קעטָאילביב

 ,ל .י רעבַײרש ןשידִיי-שיסור ןוֿפ גנוק
 זיא סע לַײװ, ,שידִיי ןבַײרש ןוֿפ ּפָא םיא טדער רעכלעוו .ָאדנַאװעל
 רעבירַא רע זיא ,"דנַאלסור ןיא ןבעל רימ לַײװ ןוא ,ךַארּפש עסואמ ַא
 -שיסור ןיא רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד טקורדעג טָאה ןוא שיסור וצ
 1907 ןיא ןענַײז ןטעברַא עקיזָאד יד ןוֿפ לייט ַא ."דָאכסָאװ, ןשידִיי
 רַאֿפ ,} 'םַאטעיד םיקסיערוועי , לכיב ַא ןיא גרוברעטעּפ ןיא סױרַא
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 ןופ ןַאקיססעל

 ןוֿפ שידַיי ןבַײרש וצ טדערעגוצ רעדיוו טרעוו .ר .|"רעדניק עשידִיי
 ןענָאק ךַײא לָאז סע , טימ סע טריוװיטָאמ רעכלעוו ,קיד ריאמ-קיזייא

 יד ןוֿפ ךַארּפש יד ךָאד זיא שידִיי.. ױרֿפ עשידִיי עדעי ןײטשרַאֿפ
 ,?ןסַאמ עטיירב

 ןבַײרש ןעמונעג ךיז רעדיוו ?דנַײרֿפ , ןוֿפ ןעניישרעד ןטימ
 -ייצרעד ייר ַא טכעלטנֿפערַאֿפ טרָאד רָאי 5 ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא שידִיי

 ' טעברַאעגטימ .רעדיל ךיוא יװ ,ןבעל ןשידִיי ןעמערָא ןוֿפ ןעגנול

 ּפ'א ,סרעדנוזַאב ץנַאג ,ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ ערעדנַא יד ןיא ךיוא
 ."םיזעב רעד, ןוא "ץעגייש רעד , רעטעלכ-ץיוו יד ןיא ,"עלעטָאמ,

 ,גרוברעטעּפ) "םילשמ סנעדייז םעד , ךוב ןטימ ןרָאװעג רעלוּפָאּפ

 זיא סָאװ ,("ווָאלירק ךָאנ טעברַאַאב ךעלשידיא ץנַאג ןוא ַײרֿפ} ,8

 עטרעסעבעגסיוא ןוא עטרעסערגרַאֿפ ַא ןיא ןענישרעד 1918 ןיא
 -עג ןבעגעגסױרַא 1919 ןיא זיא ייז ןוֿפ לַאװסיױא ןַא ןוא ,עבַאגסיוא
 ןיא םינינע עשידִיי רַאֿפ טַאירַאיסימָאק ןוֿפ רעדניק רַאֿפ ןרָאװ
 ,גרוברעטעּפ

 רעשירדִיי רעד רַאֿפ ךובלמַאז-רעדיל , ןיא זַא ,ןָא טזַײװ ליזיימ ןמחנ
 -רעטעּפ) ףָאגלעסיק .ז ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ,"עילימַאֿפ ןוא לוש

 עירָאטַארַא רעד ןוֿפ ןטָאנ טימ רעדיל ייווצ ךיז ןעניֿפעג (1911 גרוב
 סָאקנילג ,"רעעבַאקַאמ , ערעּפָא רעד ןוֿפ רעדיל ייווצ ,"לבב לדגמ,
 "?יקסמלָאכ זאינק , עידעגַארט רעד ןוֿפ "דיל שידִיי ַא , סקינלַאקוק ןוא

 עלַא ,"ןונ ןב עשוהי, עירָאטַארָא סיקסרָאגָאסומ ןוֿפ דיל ַא ןוא
 ,ר ןוֿפ שידִיי ןיא טצעזרעביא

 רַאֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ-רעבָאהביל ןיא ןקילײטַאב ךיז טגעלֿפ .ר
 / ןסעיּפ טסַאֿפרַאֿפ טָאה רע עכלעוו

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,"ןקילג , :ןסעיּפ יד טסַאֿפרַאֿפ טָאה .ר !
 17"1916 ןיא ןוא ,"ןקילג עשידִיי , ו'א עּפורט-יקסנימַאק רעד ךרוד
 -עגֿפױא) "רעמוז עדנע , ,ענליוו ןיא 'עּפורט רענליוו, רעד ךרוד
 יד ןוא ,?טכַאנ ערעטסניֿפ יד , ,(עפורט-יקסנימַאק ךרוד טריֿפ
 ,"שינעלייא , ןוא "טנלָאשט ןכָאנ, ,"סנה לעב ריאמ 'ר, ןרוטַאינימ

 בור סָאד ,שיסור ןיא ןסעיּפ-רעדניק ייר עצנַאג ַא םעד רעסיוא
 "ארזע , ג'ֿפ ןוֿפ ןבעגעגסױרַא) םיֿבוט-םוי עשידִיי יד וצ טסַאּפעגוצ
 רעוט ַא ןרָאװעג ,1917 ןיא עיצולָאװער רעד ךָאנ .(גרוברעטעּפ ןיא
 ןיא טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט עשידִיי רעטעדנירגעג טלָאמעד רעד ןיא
 -ַאעט-הכולמ ןשידִיי רעװקסָאמ ןרַאֿפ טצעזרעביא ןוא גרוברעטעּפ
 טכעלטנֿפערַאֿפ ךיוא טָאה רע ."ַאטסָאקַא לאירוא , סווָאקצוג רעט
 -עגעגַאב ןוא תונורכז ענַײז ?סיּפָאטעיל יקסיערוועי , ךובלמַאז ןיא

 עשידִיי-שיסור ,עשידִיי ייר ַא טימ 1917-1915 ןרָאי יד רַאֿפ ןשינ
 .רעבַײרש עשיערבעה ןוא

 :םיא ןגעוו טבַײרש גרעבניצ לארׂשי .רד

 -רַאֿפ הֿביֿבס רעשידִיי רעד ןָאנ ,עטרילימיסַא בלַאה יד רַאפ;
 זיא ,גרוברעטעּפ ןועיסור םעד ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי עטקנעב
 ,טײקכעלמיטסקלָאֿפ ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד ,רצוא ןַא שממ ןעוועג .ר
 רַאװורעזער רעקידעבעל ַא ,טײקכעלײרֿפ ןוא רָאמוה ןקיטומטוג ץוֿפ
 -נעמַארג ,ןרובמָאלָאק ,ןציװסקלָאֿפ ןוֿפ ,שידִיי רענליוו ןקיטֿפַאז ןופ
 ענַײז ןוֿפ רעטכעלעג רַאֿפ טלקייקעג ךיז טָאהימ ןוא ,סעיצַאניבמָאק

 -רעטַאעט ,םעיצַאמַאלקעד ,רעדיל ,םילשמ-ווָאלירק עטשידַיירַאֿפ
 טַאהעג ביל ךעלטֿפַאשנדיײל טָאה רע .סעקסערָאמוה ןוא ךעלעקנעצס
 -רעּפער ןקיטײצרַאֿפ םעד טימ ענעצס-סקלָאֿפ עטלַא יד ,ענעצס יד
 דנצנעלג טָאה ,גארטרָאֿפ ןוֿפ רעגייטש ןשידָאמטלַא םעד ןוא רַאוט
 עביל טימ טלָאצעג םיא טָאה עכלעוו ,עירָאטידױא ןַײז טנעקעג

 ןַײז וצ טײלגַאב םיא טָאה םלוע רעסױרג ַא ןוא ,גנונעקרענָא ןוא
 ."טייקיבייא
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 רעט ַאע ט ןשיריי

 ,דַארגנינעל ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1924 ַײמ 9 םעד

 יזז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ,ענליװ .'טיל .שידִיי .סקעל, -- ןעזייר ןמלז

9 
 ָאּפמָאק עטמירַאב ַײב סעידָאלעמ עשידִיי ןוא קיטַאמעט עשידִיי --- ליזיימ ןמחנ

 ,6 ,8 .וז ,2 'ג ,י .ג ,"רוטלוק עשידלי , ,ןרָאטיז

 .ב ,ןרהַא ,טרָאּפָאּפַאר
 {1964 .ּפעס 1 .טשעג -- 1895 .בעג}

 ךַײט םַײב ףרָאד ַא ןיא 1895 ןריובעג

 .דנַאלסור-סַײװ ,קסנימ ןבענ .,ַאניזערעב
 ןוֿפ סוחי ריא ןגיוצעג טָאה רעטומ ןַײז
 -ָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .םינבר תורוד ןביז
 ,ך"נת טנרעלעג ,גנויצרעד עשידַיי לענ
 רעטלע ןיא .רערעל ַײב שיסור ןוא ארמג

 ,ןרעטלע ענַײז טימ ןעמַאזוצ ,רָאי 16 ןוֿפ

 ןיא טקידנעעג ,עקירעמַא ןייק טרירגימע
 ַא ןרָאװעג ןוא לוש עשינכעט ַא קרָאידוינ

 .רעקינכעט

 ,יימרא רענַאקירעמַא רעד ןיא טריזיליבָאמ .ר טרעוו 1918 ןיא
 -ּפָא רע טרעוו ,גנוטיירגוצ רעקילייא ןוֿפ ןכָאװ עכעלטע ךָאנ ,ןוא

 עכעלטע ןיא ךיז טקילײטַאב ,טנָארֿפ ןשיזױצנַארֿפ ןֿפױא טקישעג
 קירוצ רע טמוק 1919 ןיא .טרידעּפרָאט טרעוו ףיש ןַײז ןוא ןטכַאלש

 .עקירעמַא ןיא

 ענעדײשרַאֿפ ןיא ןוא "סטרעװרָאֿפ , ןיא רע טָאה 1916 ןיא ךָאנ
 ןוֿפ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןוא ,רעדיל טקורדעג רעטעלבנכָאװ עלַאקָאל
 ןעִיצ עכלעוו ,רעדיל-המחלמ 'סטרעװרָאֿפ , ןיא רֶע טקורד טנָארֿפ
 -עטיל עשידִיי עשידנעלסיוא ןוא עקיטרָא יד ןוֿפ קרעמֿפױא םעד

 רעדיל-המחלמ ךוב טשרע ןַײז טניישרעד 1925 ןיא .ןזיירק עשירַאר
 ,"םידש , עמעָאּפ עשיטַאמַארד ןַײז 1927 ןיא ,"טנעװ:רעַײֿפ ךרוד,
 ,"ּפַאש הׂשעמ , ןעגנולייצרעד ךוב ןַײז 1935 ןיא ןוא

 -עטיל ענעדײשרַאֿפ ןיא טקורדעג ךיז ןוא ןבירשעג ךס ַא טָאה .ר
 ןוא רעדנירגטימ ַא ןעוועג רע זיא 1922 ןיא .ןבַאגסוא עשירַאר
 .ר ."שידִיי ַײנ , לַאנרושז-שדוח סנעזייר םזרֿבַא ןיא רעמענלײטנָא

 ."רעדעֿפ יד , ןיא טקורדעג טֿפָא סרעדנוזַאב ךיז טָאה

 רעקרָאי וינ ןיא ןקורד ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1929 רַאונַאי ןיא
 עכלעוו ןוֿפ ,"םעוניבא ןב קרב ןוא הרובד , עמַארד ןַײז "רעמַאה,

 עמַארד עצנַאג יד .ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ ןענַײז רעדליב 4 רָאנ
 סקעז ,ןלייט ַײרד ןיא| "'םעוניבא ןב קרב ןוא האיֿבנ יד הרוֿבד ,

 -ץרפ ןיא 1965 ןיא ,טיוט ןַײז ךָאנ ןיוש ,ןענישרעד זיא |רעדליב

 ,ֿביֿבָא לּת ןיא גַאלרַאֿפ

 ןשיווצ ,ןכַאז עטקורדעג-טינ ךס ַא רעייז טזָאלעגרעביא טָאה .ר
 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא ,"סאמָאהט רעטסַײמ , :ןסעיּפ יד ייז

 ןֿפַאש ןוא ןבעל סָאד טרעדליש סָאװ ,גָאליּפע ןַא ןוא רעדליב 4

 -עמַא רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ בייהנָא ןיא רעדניֿפרע ןַא ןוֿפ

 עידעגַארט ַא ,"קידלוש , ,"שטנעמ לגלג , ,עירטסודניא רענַאקיר

 ןבירשעג ,(טילעטַאס רעד) "םיור ןיא םולח ַא,, ןוא ,ןטקַא ריֿפ ןיא

 ,1960 ןיא

 ,קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1964 רעבמעטּפעס 1 םעד

 ווירב ייווצ ךיוא טלַאהטנַא סָאװ ,עמַארד רעד וצ המדקה ריא ןיא

 ןירעטכיד יד ,ױרֿפ ס',ר טבַײרש ,קילַאיב ןמחנ םייח ןוֿפ רבחמ םוצ

 :יל הּכלמ
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 ןיא ןגיל ייז .טפירקסונַאמ ןיא ןגיל קרעוו עקיטכיוו לָאצ ַא..,

 ..2רוג רעיײז ףיוא ןטרַאוװ ןוא דָאלֿפוש

 ןרהַא ןוֿפ ןכירטשטנורג ןענַײז תוינע עליטש ןוא טײקנזײשַאב

 ןוֿפ טשינ ,קעווַא טשינ לָאמנייק זיא רע .רעטקַארַאכ סטרָאּפָאּפַאר

 ןטסֿפיט ןטימ רענָאיזיוו ַא ןעוועג זיא רע .טייקטכע ןוֿפ טשינ ,תוטשּפ

 רעמ ןוא רעמ ץלַא טעוװ סָאװ ,לכש ןכעלשטנעמ םעד ןיא ביױלג

 .טלעוו רעד ןוֿפ תודוס יד ןקעלפטנוַא

 ןבָאה המשנ ןַײז ןיא .רֿפס רעקיליײיה ןַײז ןעועג זיא ךײנת רעד

 ןטלַאטשעג יד טָא ;םירֿפסה רֿפס םעד ןוֿפ ןטלַאטשעג יד טרעיוהעג

 הרוֿבד, ןדנוברַאֿפ טָאה רע ןוא .םיא ןיא ,םיא טימ טבעלעג ןבָאה

 טימ ,עביל רעשידִיי ןוֿפ ןוא ףמַאק ןשידִיי ןוֿפ עמַארד יד ,ײהאיֿבנ יד

 ."?ארׂשי תנידמ ןוֿפ גנוַײטשטנא רעד רַאֿפ רעֿפמעק עקיטנַײה יד
 .יל הּכלמ ןוֿפ .ע .ש

 ,1929 ,ענליװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז
 ,224"223 .וז ,דנַאב רעטרעֿפ

 ,1965 ,ֿביֿבָא-לּת ,' םעוניבא ןב קרב ןוא האיֿבנ יד הרוֿבד , --- טרָאּפָאּפַאר ןרהַא
 | ,8*6 .זז

 ,1966 .טקָא 24 ,.י .ג ,"ש' זאמיגָאט , ,גָאט ןוֿפ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ ,ב

 ַאילַאּפ ,ךוברעוװַא-שַא

 | ןייטשרעבליז עיסעפ }

 |1963 .טשעג -- 1897 .בעג}

 -ַאסעב ,ווענעשעק ןיא 1897 ןריובעג

 "יוש םעד טבעלעגכרוד דניק סלַא .עיבַאר

 טָאה סָאװ ,םָארגָאּפ רעווענעשעק ןכעלרעד

 ,ןורּכז ריא ןיא טצירקעגנַײא קרַאטש ךיז

 ןלייצרעד םעד ןגעוו דימּת טגעלֿפ יז ןוא

 -קַא ןעוועג עכעלטנגוי סלַא .רעדניק עריא

 ,ןּפורג עשיטַאמַארד עקיטרָא יד ןיא וויט

 -עג זיא שַא םהרֿבַא רעליּפשיוש רעד ּוװ

 הנותח טָאה יז ןעמעוו טימ ,רעסישזער ןעוו

 -ָארּפ ַא טלָאמעד טניז טרעוו ןוא טַאהעג

 -עניב ןבלעז םעד ןַאמ ריא טימ קידנכַאמטימ ,ןירעליּפשיוש עלענָאיֿפ

 ,עיבַארַאסעב ,עינעמור ןוֿפ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא ּפַאטע

 .ײקַאװָאלסָאכעשט ןוא עניווָאקוב

 -ןָאזשיֿפ ,רעלגיז ןופ סעּפורט יד ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה .א

 -טנעמַאזירּפ ,גינעק יטעב ,לבמַאסנַא"ַאמּפיל השמ ,יקסווַאלסַאז

 -טרַאּפ ,רענרעל הנח:ןַאמרעדייז דוד ,יקסוװעינַאק-ןַאמטיירב ,ןעדייה

 ןיא ןליּפשטסַאג עטצעל ענַײז תעב ווָאטַארַאב לוַאּפ .רד טימ ןירענ
 -םירֿבח עלַאקָאל ענעדײשרַאֿפ ןוא לבמַאסנַא-שטינור ּפיסָא ,עינעמור

 -סור-טעווָאס ןוֿפ ןעמונרַאֿפ טרעוו ווענעשעק תעב ,1940 ןיא .סעּפורט

 טרעוו ,רעטַאעט-הכולמ רעשיװַאדלָאמ ַא ןֿפַאשעג טרעוו'ס ןוא דנַאל

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא .דילגטימ ַא טרָאד .ַא

 "עגכרוד ,(3828-20 .זז "ןָאקיסקעל , עז) ןַאמ ריא ןרָאלרַאֿפ .ַא טָאה

 ןיא זָאכלָאק םענעֿפרָאװרַאֿפ ןטַײװ ַא ןיא טַײצ עמַאזיורג יד טבעל

 טימ ןעמַאזוצ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ףוס ןכָאנ .עיזַא-לטימ

 ּוװ ,ןלױּפ ןייק קעװַא ,שַא עלהיח ןירעליּפשיוש יד ,רעטכָאט ריא

 -"גומענרעטנוא-רעטַאעט ףיוא ןטָארטעגֿפױא טַײצ ֹוצ טַײצ ןוֿפ זיא יז

 -עלשרעדינ) ךישזבלָאװ ןיא טעטימָאק ןשידַיי ןוֿפ טרישזנַארַא ,ןעג

 ןרעגַאל יּפיד יד ןיא טליּפשעג ,לארׂשי ןייק געוו ןֿפױא ןוא ,(עיז

 טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידִיי רעגרובצלַאז ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעטנוא

 ןיא טצעזַאב ךיז ,הנידמ רעשידִיי רעד ןוֿפ ןײטשטנַא ןטימ .ַארנוא ַײב
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 == ר טוררייקעטפז וויא .יד רייז יא = טאפ הסתר = השמ== רחגהטמ" = שאור

 טקילײטַאב ךיז ןוא סעּפורט עלַאקָאל טימ טליּפשעג ,לארׂשי תנידמ
 ןיא ןליּפשטסַאג ערעייז תעב לבמַאסנַאיַאנַאיליל-דלָאגביל ןָאעל ןיא
 עקַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב 1956 ןיא ."רעדלעֿפ ענירג , סנייבשריה

 .עניב רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןוא

 ,ֿביֿבָא-לּת ןיא ןברָאטשעג .א זיא 1963 ןיא

 ,עקירעמַא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ךיז טניֿפעג עלהיח רעטכָאט ס'.א

 -ידִיי טימ ,ןַאמרָאֿפ 'ירא ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,ךיז טמענרַאֿפ יז ּוװ

 -רעווַא ֿבקעי ,ןוז ס'.א .ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט ןוא ןטרעצנָאק עש

 ןיא טבעל ,רעקיֿפַארג ןוא רעלָאמ-טסנוק רעטמירַאב ַא ,שַא-ךוב

 ,דנַאלסורטעוװָאס

 :רעטומ ריא ױזַא טריזירעטקַארַאכ ,עלהיח ,רעטכָאט ס'ַא

 יִז ןיא :עיזיֿפ יו ױזַא רָאנ ,םיטש עקיטכערּפ ַא טגָאמרַאֿפ טָאה יז

 ,טעֿפ וצ עלעסיב ַא ןעוועג זיא ןוא ןסקַאוועג ךיוה וצ ןעוועג טינ

 ריא רָאנ ,סענָאדַאמירּפ ענעכַארּפשעגסיוא ןייק ןליּפש טינ יז טגעלֿפ

 רעדָא טימ ןלָאר-רעטקַארַאכ ןוֿפ ןענַאטשַאב סנטסרעמ זיא ַאולּפמַא

 -ַאב ֿבור יּפ לע זיא רַאוטרעּפער רעד ןעוו ןטַײצ יד ןיא .גנַאזעג ןָא

 עמיטש עטוג ריא טגעלֿפ ,ןטערעּפָא סנדַאֿפדלַאג ןוֿפ ןעוועג טשרעה

 ןליפוע וצ ןבָאה ביל רעיז טגעלֿפ יז ןרעוו טצונעגסיוא קרַאטש

 ריא ןוֿפ ןרימירג טנרעלעגסיוא ךיז טָאה יז לַײװ ,ןלָאר-רעטקַארַאכ

 רעלטסניק רעסיורג ַא ןוא רעלָאמ-טסנוק ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמ

 יַאשָאילַא ,יװ ,ןפיט עקיטכערּפ ןֿפַאש טגעלֿפ יז ןוא ,ןרימירג ןיא

 יד ,"לווַײט ןוא שטנעמ ,טָאג ןיא יעבָאד  ,"ריזח עקשָאמ, ןיא

 ןיא ןטלַאטשעג ערעדנַא ךָאנ ןוא ײבלַאק עשָאיי ןיא "ןירעקיט

 זיאיס עכלעוו ןיא ןטערעּפָא ןוא סעידעמַאק ,סעמַארדָאלעמ ,סעמַארד

 ."וליפשש וצ ןעמוקעגסיוא ריא

 .ןַאמרַאֿפשא עלהיח רעטכָאט ריא ןוֿפ .ע .ש

 בקעי ,קנערפ
 |1942 .װָאנ ,טשעג -- 1872 ינוי 22 .בעג}

 ,קעװַאלצָאלװ ןיא 1872 ינוי 22 ןריובעג

 ןיא שידִיי ןוֿפ רערעל -- רעטָאֿפ .ןלױּפ

 ךָאנרעד ,ןלוש-רַאטנעמעלע עשיסור יד

 טנרעלעג ,טֿפעשעג-ירעטנַאלַאג ַא טַאהעג

 ןעמוקעג ,רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא .רדח ןיא

 ,ןרעטלע ענַײז טימ ןעמַאזוצ ,עקירעמַא ןייק

 ערעייז וצ ןעמוקעג ןיוש ןענַײז עכלעוו

 טַײנ, .8ֿ טכוזַאב ָאד .רעדניק ערעטלע

 ןלוש-טנווָא || ."לוקס
 11 ַא ,רע טָאה קעװַאלצָאלװ ןיא ךָאנ

 סלַא טקיטֿפעשַאב ןעוועג ןוא רעריזירֿפ ַא ַײב טעברַאעג .רעקירָאי

 ןיא ייז ַײב יו תויה .ַאשטּפָארט ַײב רעטַאעט ןשילוּפ ןיא רעכלעזַא

 יד םיא זיא ,שילוּפ רעדָא שטַײד ןדייר ֿבור יּפ לע ןעמ טגעלֿפ בוטש

 רעטַאעט ןיא זיא'ס ןעוו ןוא ,טנָאנ רעייז ןעוועג ךַארּפש עשילױּפ

 ןוא לָאר יד ןעמוקַאב רע טָאה ,טסילָאר-רעדניק ַא ןרָאװעג קנַארק

 .רָאי 2 ןליּפש טרָאד ןבילבעג

 ןוא ךַאֿפ-רעריזירֿפ ןַײז וצ ןעמונעג ךיז .ֿפ טָאה עקירעמַא ןיא

 םהרֿבַא ןעוו .רעטַאעט-"לַאטנעירָא , ןיא ןַײרַא רעכלעזַא סלַא טערט

 טרעוו ,לוש עשיטַאמַארד ַא טנֿפע ןוא עקירעמַא ןיא טמוק ןדַאֿפדלָאג

 6 ךָאנ ,ףיוא טריֿפ ןדַאֿפדלָאג ןעוו ןוא ,דימלּת רעטשרט ןַײז .8

 .?ץעמָאג , לָאר יד .8ֿ טליּפש ,"ַאדַאסַאמלַא .רד , עסעיּפ ןַײז ,םישדח

 ,רעטַאעט םַײב ךיז טלהק רעכלעוו ,ילּתֿפנ ,רעדורב רערעטלע ס'פ
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 ןופ ןָאקיסלקע ֹל
 טאקיא רער א

 ןוא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ,ןסיוו סנרעטלע רעייז ןָא ,טימ םיא טמענ

 .ןליּפש וצ ,גנוטלַאװרַאֿפ ןַײז רעטנוא ,לַאז ַא ןיא ,ןָא רע טבייה טרָאד

 -יוש ןטמירַאב-רעטעּפש םעד וצ ךיוא טיצ רע ּוװ ,רעטַאעט שידַיי

 יקסװעשַאמָאט זיב ךיז ייז ןרעטַאמ רָאי 3 .ןיטסעק םעס רעליּפש

 ךָאנ זיא סָאװ ,לי:ווזנָארב ןייק ןליּפש קעוװַא יז ןרָאֿפ ,סױרַא יז טּפוטש

 ןוֿפרעד ןענידרַאֿפ ייז יו ױזַא ןוא ,ֿבושי רעשידִיי רעניילק ַא טלָאמעד

 סגרֿפמ ידּכ רעיזירֿפ סלַא ןטעברַא וצ ןעגנוווצעג ,ֿפ זיא ,קינייזו רעייז

 זיב ,רָאי 6 ךיז ייז ןרעטַאמ ױזַא .םירֿבח-ןרָאיטקַא יד ןוא ךיז ןַײז וצ

 לָאמ ןטשרע םוצ ןענעֿפע ייז סָאװ ,(קרָאי-וינ) ָאלַאֿפָאב ןייק ןרָאֿפ יז

 -ַאגנַא ןַאמקילג ךרוד טרעוו .8ֿ .יטעניסניס ןוא ,רעטַאעט שידִיי רַאֿפ

 קיימ וצ טרָאד ןוֿפ ןוא ,רָאי 9 טליּפש רע ּוװ ,ָאגַאקיש ןייק טרישז

 2 ךָאנרעד ,רָאי 4 טליּפש רע ּוװ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןייק יקסוװעשַאמָאט

 -ַאליֿפ ןיא רָאי 6 רעדיוו ,ןַאמנייֿפ טנומגיז טימ רָאמיטלַאב ןיא רָאי

 -וינ ןיא רעלסעק דוד טימ ןענָאזעס 2 ןוא ,רָאש לשנַא ַײב עיֿפלעד

 ןייטשלעדע רעשזדענעמ רעד ןעוו ןוא ,רעטַאעט-"סלּפיּפ , רעקרָאי

 -ַאגנַא טרָאד :פ טרעוו ,רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס , ןיא רעביא טייג

 .ןענָאזעס 2 ףיוא טרישז

 טינ ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןבילבעג .,9 זיא ןָאזעס ןטימ ןיא

 ַא ןטעב קעװַא רע זיא ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןליּפש וצ ּוװ טַאהעג

 ,סלקינ סימ טימ ןֿפָארטעגנָא ךיז רע טָאה ָאד .םליֿפ ַא ןיא לָאר לקיטש

 ,טרישזַאגנַא םיא טָאה יז ."זואר שירייא סיבייא , ןוֿפ ןירעסַאֿפרַאֿפ יד

 ןיא טליּפשעג רָאי בלַאה ַא ןוא 5 טָאה רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק טנַארבעג

 .שילגנע ףיוא עסעיּפ רעד

 ןירעסַאֿפרַאֿפ יד יו תויה ןוא ,ןרָאװעג קנַארק רע זיא לַײװרעד

 ןוא ןטסָאּפ םעַײנ ַא ןכוז ןעמונעג רע טָאה ,זירַאּפ ןיא ןעוועג זיא

 -עג רֶעבָא טָאה סָאװ ,עטערעּפָא רעשילגנע ןַא ןיא ןטָארטעגנַײרַא זיא

 ךָאנרעד ,טליּפשעג טשינ רע טָאה רעמוז ןצנַאג ַא ."ןרָאי עצרוק , טַאה

 4 יד , ןיא ,שילגנע ןיא ינומ לואּפ טימ טקײלײטַאבטימ ךיז רע טָאה

 ."טנעוו

 םליֿפגנַאלק םעד ןיא 'רעסערד , םעד טליּפשעג ךיוא טָאה 8

 .(ץַאז גיוודול טימ) ףאקמיס לחר ענייש ןוֿפ "קינווָאבויל סבַײװ ןַײמ

 -ַאב ךיז ןוא עינרָאֿפילַאק ןייק קעװַא .8ֿ זיא טייהקנַארק בילוצ
 טכַארברַאֿפ ןרָאי עטצעל יד טָאה רע ּוװ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טצעז

 .ןברָאטשעג 1942 רעבמעווָאנ ןיא טרָאד ןוא ,םינקז בשומ ַא ןיא

 רעשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג טַײצ לקיטש ַא טָאה ,הנח ,ױרֿפ ס'פ

 -עג טַײצ עסיוועג ַא ןבָאה םהרֿבַא ןוז ןוא ַאלעב רעטכָאט ןַײז .עניב
 זיא ,יטעב ,רעטכָאט ערעדנַא ןַײז .עניב רעשידִיי .רעד ףיוא טליּפש
 ןעוועג זיא יז .עניב רעשידִיי רעד ףיוא רַאטס ַא ןעוועג גנַאל ןרָאי
 ןטנַאקַאב ןוֿפ ןוז רעד ,טנעגיריד ַא ,קנַאלב ןימינב וצ טַארײהרַאֿפ
 טַײצ עסיוועג ַא טָאה ,ןַאטיײנ רעדורב ס',9 .קנַאלב ןָאעל רעליּפשיוש
 ,ליועדָאװ שידִיי טימ טריֿפעגנָא

 :טבַײרש | םיובנעשריק | .ק .י

 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעקימָאק עשידִיי עטשרע יד ןוֿפ רענייאי
 זיא רענעברָאטשרַאֿפ רעד .רַאוטרעּפער סנדַאֿפדלָאג ןיא טנכייצעג

 םיא טגעלֿפ ןדַאֿפדלָאג זַא ,ױזַא ,גנילביל סנדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןטוועג
 / ."לעמעל ינוק רענַאקירעמַא ןַײמ , ןֿפור

 -עג זיא רע .עקירעמַא ץנַאג רעביא טמירַאב ןעוועג זיא קנערֿפ
 ָאקסעלֹוגָאמ יו ,ץניווָארּפ רעד רעביא רעקימָאק סלַא טבילַאב ןעוו
 ,ןָאטסָאב ,דנַאלווילק ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא .קרָאי-ינ ןיא ןעוועג סע זיא
 ,רַאטס ַא ןעוועג קנערֿפ זיא טעטש ערעדנַא ןוא עגַאקיש ,טיָארטעד
 .קרָאירינ ןיא טמירַאב ןרָאוװעג טינ רע זיא הֿביס ַא סעפע בילוצ רָאנ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 -עג טינ ךיז טָאה סָאוװ ,רעקימָאק יד וצ טגנַאלַאב טָאה קנערֿפ

 ןכַאמ וצ ידּכ סוֿפ ַא ףיוא ןקניה רעדָא עשזַאס טימ ןרימשסיוא טֿפרַאד

 ,רעקימָאק ַא ,רָאיטקַא רענעריובעג ַא ןעוועג זיא רע .ןכַאל סלוע ןַא

 .טלעטשעגרָאֿפ טָאה רע עכלעוו ,ןדִַיי טרָאס יד טַאהעג ביל טָאה סָאװ

 -מוא יד טַאהעג ביל טָאה רע ."גיצוק לאומש; טַאהעג ביל טָאה רע

 טָאװ רעבירעד ןוא ,ענעסעגרַאֿפ ןוא ענעסױטשרַאֿפ יד ,עכעלקילג

 ,םלוע ןַא ןכַאל ןכַאמ וצ טינ טליפשעג טָאה רע .טליּפשעג טוג יז רע

 םעד רַאֿפ ,שטנעמ ןימ םעד רַאֿפ עביל ןוא עיטַאּפמיס ןגירק וצ רָאנ

 | .טריזירעטקַארַאכ טָאה רע סָאוװ ,פיט

 יֵלְגְרָאג לאומש; ןוֿפ לָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה קנערֿפ

 ןוא סעידעמָאק סרימש ןיא ,"לגנִיי עשיליופ סָאד  עסעיפ רעד ןיא

 טַאהעג טנַײֿפ טָאה רע .ןלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ ערעדנַא ןיא

 קידנעטש טָאה רע .ןציוו ןגָאז סָאװ ,רעקימָאק ױזַא טַאלג ןליפש וצ

 ."שטנעמ ַא פיט ַא ןֿפַאשעג
 יע .מ

 ,דנַאלװילק ,"טלעװ עשידיא איד , ,רעלטסניק ןוא טסנוק --- םיובנעשריק ֿבקעי |
 ,1915 ילוי 4

 סָאל ןיא ןברָאטשעג ,רעקימָאק רעטמירַאב ,קנַארֿפ ֿבקעי -- |םיובנשריק} .ק י

 .1942 .װָאנ 24 .י .נ ,/לַאנרושז ןעגרָאמ , ,סעלעשזדנַא |
 סלַא ,טנײװַאב,, טרעװ קנַארֿפ בָאקַאי רָאיטקַא רעטמירַאב -- םיובנעשריק .י

 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא םיתמה תיחת ףיוא טייטש ןוא קרָאי-וינ ןיא רעטיוט
 ,1942 .צעד 10 ,לַאערטנַאמ ,/ רעלדַא רעדענעק , ,עינרַאֿפילַאק

 .י .1ג ,,8'מ,, ,טלעװ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןוֿפ תושעמ -- רעלדַא סוילוי
 ,1949 .טקָא 0

 הנח ,קנערפ

 | רעדניבנייא }
 ן1923 רַאונַאי 18 .שעג -- 1875 .בעג)

 .עניַארקוא ,וועיק ןיא 1875 ןריובעג
 -עלע ןַא ןיא טנרעלעג .םיבצק -- ןרעטלע
 ןייק גנוי טרעדנַאװעגסיױא .,לוש-רַאטנעמ

 ןיא קרָאי-וינ ןיא ךיז טנעקַאב ,עקירעמַא
 ןקידרעטעּפש ןטימ בולק קיטַאמַארד ַא
 ןוֿפ רעטלע ןיא ןוא ,קנערֿפ ֿבקעי רָאיטקַא

 -לעדַאליֿפ ןיא ,ףױרַא יז רע טמענ רָאי 6

 טניז ןוא ,עניב רעשידַיי רעד ףיוא ,עיֿפ
 רעכלעוו ,םיא טימ טימ יז טכַאמ טלָאמעד

 ןשידִיי ןַײז ,הגותח רעטעּפש ריא טימ טָאה
 .ןלָאר-רעטומ וצ רעטעּפש קידנעייגרעביא ,דָאירעּפ-רעטַאטעמ

 ריא רעבָא ,דנַאלווילק ןיא ןברָאטשעג .8ֿ זיא 1923 רַאונַאי 18 םעד

 טָאה יז ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק ןרָאװעג טכַארבעג זיא רעּפרעק רעטיוט
 ,םלוע-תיב-ןָאטגנישַאװ ןֿפױא ור עקיביײא ריא ןענוֿפעג

 רעד ףיוא טליּפשעג ןבָאה יטעב ןוא ַאלעב ,םהרֿבַא רעדניק ס'.ֿפ
 .עניב רעשידִיי
 .קנערֿפ ֿבקעי ןוֿפ .ע .מ

 "לקניוו רעזנוא,

 -רַאכ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "לקניוו רעזנוא , רעטַאעט סָאד

 זיא סָאװ ,עּפורג-ויטַאיציניא רעד ךרוד ,1918 ןיא ,ענַיַארקוא ,ווָאק

 ןוא ןטסיטרַא ןשידִיי ןוֿפ רעדילגטימ-וויטוקעזקע יד ןוֿפ ןענַאטשַאב

 -ליז ףלָאװ ,יקסלַאֿפַאר .מ ,לָאװמיױב .ל .י :ןײרַאֿפ-ןטסירָאכ ןוא

 זיא רעטַאעט םעד רַאֿפ יידיא יד .ווָאקשטוטס םוחנ ןוא גרעברעב

  ןענַײז סָאװ ,סעּפורט עויטַארעּפָאָאק יד יו םעד ךָאנ ןענַאטשטנַא

 זַײװקיצניײא ןענַײז ,רָאֿפנעמַאװצ רעוועיק ןֿפיױא ןרָאוװעג ןֿפַאשעג
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 ישעדאיז יז יט ריש = חק ןוי יא יא הילל ידי: -.ןיח ןשימיראפ =: יח. יז יש יז נקי = =-.םוופ 7 = = שש טתש = טימהוז ןתיזסוהיייק
 זר די זי יי ריש .ךידוייזרישי

 -ֹּפָא לעירָאטירעט (ןשינערעקרעביא עטֿפָא עשירעטילימ יד בילוצ)
 -ַארעטיל עקיצנייא יד יו םעד ךָאנ ןוא ,וָאקרַאכ ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעג
 ךיז טָאה ,טעדנירגעג טָאה ןײרַאֿפ רעד עכלעוו ,עּפורט עשיר

 ,לַאֿפברוד ןלעיסנַאניֿפ ןוא ןשילַארָאמ ַא רַאֿפ ןזיועגסױרַא

 -טנעצנָאק וצ ןעגנולעג עּפורג-וװיטַאיציניא רעד זיא ימ ליֿפ טימ
 ,רעטַאעט ןשידִיי םַײב תוחוּכ עשירעֿפעש עגנוי יד ךיז םורַא ןריר
 ןשידִיי ןטלַא ןטימ ןסיירוצרעביא טבערטשעג טסנרע ןבָאה סָאװ
 רעטַאעט סָאד זיא ,תודוסי עשירֿבח ףיוא ,ןעמַאזוצ ןוא ,רעטַאעט
 ןעוועג זיא בייהנָא רעד .רעטַאעט יקסנירעטַאקעי ןיא ןרָאװעג טנֿפעעג
 ןופ ןרוטַאינימ עטריזינעצסניא שירעלטסניק ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא טימ
 ,ךיוא זיא ס .סעקנעצס עטצעזרעביא ןוא רעבַײרש עשידִיי עטנַאקַאב
 עשידִיי ןריזינעצסניא וצ ןרָאװעג טריֿפעגנַײא ,לָאמ ןטשרע םוצ
 -יֿפ ןקידהשק-טשינ ַא טַאהעג טָאה רעטַאעט סָאד .רעדיל-סקלָאֿפ
 .גלָאֿפרעד ןלעיסנַאנ

 גנוריֿפֿפױא רעד וצ ןעגנַאגעגרעביא רעטעּפש זיא רעטַאעט סָאד

 ,רד , עסעיּפ סיודרָאנ סקַאמ .רד טָאה ייז ןוֿפ ןוא ,ןסעיּפ עצנַאג ןוֿפ

 -עגרָאֿפ רעדיוװ זיא רעבָא דלַאב .גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טַאהעג "ןהָאק

 יד ןוא ,רערעדנַא רעד ךָאנ שינערעקרעביא עשירעטילימ ןייא ןעמוק

 ןייק קעװַא ןענַײז ןײטשּפע ןוא לָאװמיױב .ןלַאֿפעצ ךיז זיא עּפורט

 ךיז ןענַײז ערעדנַא .ןרָאװעג טעגרהרעד געוו ןֿפױא ןענַײז ןוא וועיק

 ךיז טָאה עגַאל יד יו םעד ךָאנ רעבָא ,תומוקמ ערעדנַא ןיא ןרָאֿפעצ

 -עגוצ ,טעברַא יד טיינַאב ענעבילברַאֿפ יד ןבָאה ,טקַיורַאב לסיב ַא

 טעדנירגעג ןבָאה עכלעוו ,רעוט-ללּכ עשידִיי עקיטרָא עקינייא ןגיוצ

 עקידנעטשלוֿפ יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,"טעטימָאק-רעטַאעט, ַא

 סָאד ןעגנודעג ,רעטַאעט ןוֿפ טַײז עכעלטֿפַאשטריװ ןוא עלעיסנַאניֿפ

 יד טֿפַאשעגניײיא ,קָאלואערעּפ יקסניקטָאשז ףיוא "רעטַאעט עניילק ,

 עשיסור עקינייא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא ,סעיצַארָאקעד עקיטיינ

 רעד וצ ןטָארטעגוצ רעטַאעט:-טָאטש סווָאקינלעניס ןוֿפ ןרעסישזער

 טריֿפעגֿפױא ןענַײז טַײצ רעד ךרוד .בַאטשסָאמ ןסיורג ַא ףיוא טעברַא

 סָאד .א.א רעילָאמ ,ינָאדלָאג ,רעטַײװ ,שַא ןוֿפ ןסעיּפ ייר ַא ןרָאװעג

 -געֿפָא רעשיליוּפ רעד זיב רָאי עקינייא טליּפשעג ױזַא טָאה רעטַאטט

 ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא טקוקעג טינ .1921 ןיא דנַאלסור ףיוא עוויס

 -רעביא ,טבעלעגרעביא רעדיוװ טָאה ווָאקרַאכ סָאװ ,ןשינערעקרעביא

 רעטַײװ עּפורט יד טָאה ,רערעדנַא רעד וצ טכַאמ ןייא ןוֿפ קידנעייג

 . יד ןסיירוצרעביא ןעגנּוװצעג לָאמליײט רעבָא קידנעייז ,טליּפשעג

 .םישדח עכעלטע ףיוא ןעגנולעטשרָאֿפ

 רעד ןוֿפ ןענַאטשַאב רעִירֿפ זיא סָאװ ,"טעטימָאק רעטַאעט , רעד

 לָארטנָאק ןרעטנוא רעטנורַא טייג ,עיזַאושזרוב רעשידִיי רעװָאקרַאכ

 -רַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשידַיי יד סָאװ ,טעטימָאק-רעטעברַא ןַא ןוֿפ

 -ַאנ ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעטנוא ךָאנרעד ןוא ,ןֿפַאשעג ןבָאה ןעייט

 ןבָאה ןטעטימָאק עלַא רעבָא ,(טעטימָאק-סגנודליב סקלָאֿפ) זארבָאָאר
 ןוֿפ טַײז רעשירעלטסניק רעד ףיוא העּפשה ןייק טקריוועגסיוא טינ

 :טעטימָאק-רעיירד םעד ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעגנָא זיא סָאװ ,רעטַאעט

 ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו .ווָאקשטוטס ןוא גרעברעבליז ,יקסלאֿפַאר

 םַײב ןטלַאהעג ןוא ןליױּפ ןגעק עוויסנעֿפָא-רטנָאק רעייז ןביוהעגנָא

 ַא טגָאמרַאֿפ ןיוש טָאה עכלעוו ,עפורט יד טָאה ,ענליוו ןעמענרַאֿפ

 לסיב ַא ךיז ידּכ זַא ,טליֿפרעד ,רַאוטרעּפער ןטליּפשעגניײא ןרעסערג
 ױזַא ןוא ,ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאֿפוצסױרַא קיטיינ זיא ,ןשירֿפוצֿפױא

 געוו ןיא טזָאלעגסױרַא (עקיטיינ ץלַא טימ טנדָאלעגנָא) ךיז יז טָאה

 -ַאננל רעטסינימ-סגנודליב ןוֿפ ץוש ןרעטנוא ,סענָאגַאװ ייווצ ןיא

 -עג ןעמונעגֿפױא ןענַײז קסבעטיוו ןיא ןליּפשטסַאג יד .יקסרַאשט

 -עדנַא ןיא טײרּפשרַאֿפ ױזַא ךיז טָאה םור רעד .םזַאיזוטנע טימ ןרָאװ
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 וואו יד יד = - == טיי += יז ןדקיליקאיייה חי ידיו ==סקשטאיח

 יד רעבָא ,ןעמוק וצ ןרָאװעג ןטעברַאֿפ זיא עּפורט יד זַא ,תומוקמ ער

 טָאה געוו ןֿפױא רָאנ ,עװקסָאמ ןיא ןליּפש ןרָאֿפ טנַאלּפעג טָאה עּפורט

 ןעמונעגֿפױא טרָאד ךיוא זיא ןוא קסנימ ןיא טליּפשעג עּפורט יד

 .גנורעטסייגַאב טימ ןרָאװעג

 ירד ..רעגנוה :ןטַײצ ערעווש ןביוהעגנָא רעבָא ךיז ןבָאה'ס |

 ,רעטַאעט ןייא ןיא ןרָאװעג טרַאּפשעגנַײרַא ןענַײז סעּפורט עשידִיי

 רעד ןיא ןשימנַײרַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד ךיוא

 ,ןעגנורעדָאֿפ עכלעזַא טלעטשעגסױרַא ןוא גנוריֿפנָא רעשירעלטסניק

 ַא ןיא זיב ,ןעמיטשוצ טלָאװעג טינ טָאה עּפורט יד עכלעוו וצ

 רעזנוא, עּפורט רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד זיא |1921) גָאט ןסיוועג

 רעטַאעט סָאד ןוא ןטַאקַאלּפ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא "לקניוו

 עַײנ יד רעטנוא ...רעטַאעט-הכולמ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא

 ןיא סערעטניא רעייז ןרָאלרַאֿפ רעליּפשיוש יד ןבָאה ןדנעטשמוא

 .עװקסָאמ רעדָא ןלױּפ ןייק :ןרָאֿפעצ ךיז ןענַײז ןוא רעטַאעט ּפיט םעד

 ,תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד עדַאּפעלַאּפ ןויצנב רָאיטקַא רעד

 -ידיי 400 ךרעב ןֿפָארטעג טרָאד רע טָאה ,וועיק ןיא קידנעמוקנָא זַא

 ,קידנֿפױלטנַא ,ןרָאֿפעגֿפױנוצ ןיהַא ךיז ןענַײז עכלעוו ,ןרָאיטקַא עש

 :ךעלטעטש עניילק יד ןוֿפ ,ןעורמוא יד בילוצ

 -טסנוק ןייא ;סרעטַאעט ייווצ וועיק ןיא טלָאמעד ןבָאה טליּפשעג;

 קיליב ַא ,ערעדנַא סָאד ןוא ,ײלקניוו רעזנוא, ןעמָאנ ןרעטנוא רעטַאעט

 .לָאדָאּפ ןֿפױא טליפשעעג טָאה ,רעטַאעט

 -גיז ,ַאקסנימַאק לחר-רּתסא טרַױטקַא ןבָאה ײלקניוו רעזנוא ןיא

 ןוא ןַאמלעדייא רעטסעווש יד ,ןַאמסַײװװ .ה ,טרעביל .י ,ווָאקרוט טנומ

 -עגמוא שיגַארט ךָאנרעד זיא רעכלעוו ,רָאיטקַא רענַײֿפ ַא ,ןץייטשּפע

 ןטימ טנעלַאט רעגנוי רעַײנ ַא ןיא ,סעדנַאב עטעוועשובעצ ןוֿפ ןעמוק

 רעד רעטנוא טרַױטקַא טָאה רעטַאעט טסנוק רעד .גרעבנייש ןעמָאנ

 ןוא לָאוװמיב רעסישזער ןוא רבחמ ןטסּוװַאב טלָאמעד ןוֿפ גנוריֿפנָא

 ."עסיורג ַא ןעוועג זיא עפורט יד

 רעטַאעט םעד ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא סָאװ ,רַאוטרעּפער רעד

 -סדנַאל , ןוא "ןטַיײצ סחישמ , ,"המקנ ןוֿפ טָאג , :ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא

 ץרּפ ןוֿפ *?הלבנ, ןוא "לקניוו ןֿפרָאװרַאֿפ .ַא, ,שַא םולש ןוֿפ "ןַאמ

 "ךימש רעד לקנעי , ,גרעבמאנ .ד .ה ןוֿפ "החּפשמ יד , ,ןייבשריה

 "פליוב לקנַאי , ,רעטייוו .א ןוֿפ "רעמוטש רעד , ,יקסניּפ דוד ןוֿפ

 סקַאמ .רד ןוֿפ "ןהָאק .רד , :ןעגנוצעזרעביא ןוֿפ ןוא ,ןירבָאק ןָאעל ןיֿפ

 -ןסערעטניא; ,אברימ וװַאטקָא ןוֿפ *ַאנעלדַאמ ןוא ןַאשז ,, ,ױדרָאנ

 ןוא ינָאדלָאג ןוֿפ "ןיטריו לעטָאה יד, ,ָאטנעװענעב ןוֿפ ?ליּפש
 | ,רעילָאמ ןוֿפ "קיטש סנעּפָאקס

 ;ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ךיוא ןענַײז סעיצַאמרָאֿפניא ערעזדנוא טיול

 .נ ןוֿפ טעברַאַאב ײרֿפ ,רעטלָאװ ןוֿפ עידעמָאק ,"לדניה-הרּפכ סָאד,

 -רעדוז טריֿפעגֿפױא טָאה ווָאנַאכרַאט רעסישזער רעד .וואקשטוטס

 ןוֿפ "רערעדנַאװ רעקיביײיא רעד , גנוריֿפֿפױא יד ןוא ,"טאמייה , סנַאמ

 .רעצעזטֿפירש ןוא ןישיל ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא ווָאמיד ּפיסָא

 ןיא ךיז ןבָאה "לקניוו רעזנוא , ןוֿפ ץנעטסיזקע רעד ןוֿפ ךשמ ןיא

 ןענַאטשַאב ןענַײז סָאװ ,רעדילגטימ ענַײז ןטיבעג ןטַײצ ענעדײשרַאֿפ

 ןָאעל ,אקסלַאד יטעב ,םיובנריב עזָאר ,ןיורב ,לָאװמיױב .ל .י :ןוֿפ
 -גיז ,גרעברעבליז ףלָאװ ,ףָאהסייװ ,ַאקסניװָארבָאד הנח ,ןַאמשוד

 םוחנ ,רענלימ ָאקרַאמ ,ןַאמסיײװ-ַאנילָאמרעי ַאזָאר ,ווָאקרוט טנומ

 ,ךיביֿפ הרׂש ,קישטלעקיּפ ,ןײטשּפע (עשירג) לאוי ,ווָאקשטוטס

 -טֿפירש בייל ןוא יקסלַאֿפַאר .מ ,גרעבנייטש ,ַאקסנימַאק ַאדיא ,רעזייק

 .רעצעז

 ,װָאקשטוטס םוחנ ןוֿפ .ע .ש

 ,311 ,ז ,1946 ,סערַײא-סָאנעוב ,/ תונורכז, -- עדַאּפעלַאּפ ןויצנב
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 ןופ ןָאקיסקעל

 םהרבא ,קנערּפ
 -יסניס ןיא 1900 רַאורבעֿפ 5 ןריובעג

 ֿבקעי ןרָאיטקַא יד ןוֿפ ןוז .עקירעמַא ,יטענ
 ,קנערֿפ הנח ןוא

 טקידנעעג ןוא דמלמ ַא ַײב טנרעלעג
 טליּפשעגטימ דניק סלַא ךָאנ .לוקס קילבָאּפ

 געוו-רעדנַאװ רעייז ןיא ןרעטלע יד טימ

 -לע ןזיב ,רעטעּפש ןוא .עקירעמַא רעביא
 ענעסקַאװרעד טליּפשעג ,רָאי 21 ןוֿפ רעט

 ןגיוצעגקירוצ .רעקימָאק-ףוב סלַא ,ןלָאר

 -טסנוק ַא ןרָאװעג ןוא רעטַאעט ןוֿפ ךיז
 ,רעלָאמ

 ,קנערֿפ ֿבקעי ןוֿפ .ע .מ

 ַאלעב ,קנערפ

 -וינ ןיא 1890 רעבמעווָאנ 7 ןריובעג

 ןרָאיטקַא עשידִיי יד -- ןרעטלע .קרָאי
 -למ ַא ַײב טנרעלעג .קנערֿפ הנח ןוא ֿבקעי

 ,לוקס קילבָאּפ ַא ןיא ןוא דמ
 רעד ףיוא ןלָאר-רעדניק טליּפשעג

 ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ עניב רעשידִיי

 15 ןוֿפ ןוא ,ןגעוו-רעדנַאװ ערעייז ףיוא
 -ַאמָאט קיימ ַײב ,ןלָאר-ןיטערבוס ,ןָא רָאי

 -יא ךָאנרעד ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא יקסוועש

 ,סעּפורט ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ רעב

 סירָאמ טנעגיריד ןטימ טַאהעג הנותח רָאי 19 ןוֿפ רעטלע ןיא
 ןָאעס ןיא רעבָא ,עניב רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןוא ץנערָאל
 קילבָאּפ ןיא רעטַאעט שידִיי טליּפשעג ,ץנערָאל ַאלעב נ'א ,9
 .קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט

 ,קנערֿפ ֿבקעי ןוֿפ .ע .מ

 {ילתפנ| ןַאטיײנ ,קנערפ

 .קנערֿפ ֿבקעי רָאיטקַא ןשידִיי ןוֿפ רעדורב רערעטלע

 ןגיוצעגוצ טָאה ןוא ,רעטַאעט ַײב ןלהק וצ טַאהעג ביל ךיז טָאה

 טימ ,ֿבקעי רעדורב ןטמירַאב רעטעּפש ןַײז רעטַאעט ןשידִיי םוצ

 טליּפשעג ןבָאה ייז ּווו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןביוהעגנָא טָאה רע ןכלעוו

 .ֿפ .טּפטשעגױרַא טרָאד ןוֿפ ייז טָאה יקסװעשַאמָאט זיב ,רָאי ַײרד

 ןָאטגניװיר ןוא ירעיוב ףיוא זיוה-ליװעדָאװ שידִיי ַא ךָאנרעד טנֿפע

 ףסוי טיול .רָאי ןבלַאהרעדנַא טריטסיזקע סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא ,טירטס

 עשידִיי עטשרע סָאד ןעוועג ,"ָאדַארָאדלע , ןֿפורעג ,סע זיא רעּפַארג

 ,רעּפָארג ףסוי טליּפשעג ןבָאה טרָאד) קרָאי-וינ ןיא זיוה-ליװעדָאװ

 .(ןַאמלעּפָאק סיאול ןוא אקסענָאמָאלָאס וויעד

 -עגּפָא ךיז ןוא רעטַאעט ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ רעטעּפש ךיז טָאה .פ

 ,טיעטסע-לעיר טימ ןבעג

 ,דארליג יאול ןוא קנערֿפ ֿבקעי ןוֿפ .ע ,מ
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 רע ט ַאע ס ןשידיי
 יאיר יי ישי

 יכדרמ ,יקסלַאביד

 ן1933 ךרעב ,טשעג -- 1870 ,בעג}

 רעוועַיק ,ווָאטסַאֿפ ןיא 1870 ןריובעג

 רעבָא ,עכַײר-טשינ ַײב ,ענַיַארקוא ,.בוג

 ַא -- רעטָאֿפ .ןרעטלע עשיטַאבעלַאב

 ןיא טנרעלעג רָאי 15 זיב .רחוס-האובּת

 ןטַאװירּפ ַא ַײב שיסור קיטַײצכַײלג ,רדח

 -עג ,עמיטש-*טלַא; ןַא קידנציזַאב .רערעל

 ןיא ןוא ןזח ַא ַײב ןָא רָאי 12 ןוֿפ ןעגנוז

 סלַא ןעגניז ןביוהעגנָא רָאי 19 ןוֿפ רעטלע

 ,רענעגושמ רעד לקנַאי ןזח םַײב ןָאטירַאב

 ןוא ןעגניז םיא טרעה עשרַאװ ןוֿפ רחוס ַא

 יז ןרעטלע יד רעבָא ,קיזומ ןרידוטש עשרַאוװ ןייק ןרָאֿפ םיא טהצע |

 וצ ךיז טגָאלשרעד ,עשרַאװ ןייק ָאי רעבָא טרָאֿפ רע .םעד ןגעק ןענ

 -ערעּפָא סלַא ןרידוטש וצ םיא טַאר רעכלעוו ,יקסווָאברַאג .ֿפָארּפ

 זומ ,וצרעד ןעלטימ עלעירעטַאמ ןייק קידנבָאה טשינ רעבָא ,רעגניז

 ןוא ,רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא רעדיל ןעגניז ךרוד ןרענרעד ךיז רע

 ןיא רעגניז סלַא ףיוא וליֿפַא רע טערט קָאטסילַאיב ןוא שזדָאל ןיא

 | | .ןענַאטנַאֵש

 ,עשרַאו ןייק קירוצ רע טמוק ,וויזירּפ ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב ןכָאנ

 טרעוו רע ןוא רעטַאעט שידִיי-שטַײד ןליּפש ןיוש טביולרעד ןעמ ּוװ

 -רָאטקעריד ,ַאיַאקסניגלָא עשלַארענעג רעשיסור רעד וצ טרישזַאגנַא

 דלַאב ."ףסוי תריכמ ,, ןיא לָאר רעניילק ַא ןיא ,רעטַאעט ַאזַא ןוֿפ עש

 ןיא) ."תימלוש, ןיא *םולשבַא; סלַא ףיוא רע טערט ףיורעד רעבָא

 סוילוי ,ןַאמרעב ןַאמרעה ,ןײטשרעֿפילש ןעוועג ןענַײז עּפורט רעד

 קירוצ ןָא דנַאלסור ןיא ןעמ טבייה ןשיווצניא .(ַא"א רַאקסָא

 רעד וצ וצ םיא טיצ טרעביל ֿבקעי ןוא ,רעטַאעט ןשידַיי ןליּפש וצ

 .יקסווָאקַאויּפס ֿבקעי ןוא ןָאזשיֿפ םהרֿבַא ןוֿפ עּפורט

 טלייצרעד רע טָאה עפורט רעקיזָאד רעד ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו

 ;ןילדנימ רעליּפשיוש םעד
 לָאמנייק בָאה ךיא .ענָאזשיֿפ ַײב טעברַאעג ךיא בָאה רָאי 15

 -רַאֿפ םעלַא ףיוא טעברַאעג בָאה ךיא .םענ ךיא לֿפיװ טסּוװועג טשינ

 ץנַאלג רעד ןעוועג זיא דָאירעּפ רעד .ןעקנירט ,ןסע ,רעדיילק קיט

 עזעידִיי עטסערג יד ןיא ןרָאֿפעגמורַא ןיב ךיא .ערעירַאק ןַײמ ווֿפ

 ,טרעביל ןטסיטרַא עשידִיי עטסערג יד טימ טליפשעג ,טעטש

 ןיא .ןירעגניז ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוװ ַאיַאקסנימַאק ,יקסווַאלסַאז

 ןגעוו טָאה עסערּפ יד .גלָאֿפרעד סיורג טָאהעג ךיא בָאה טעטש עלַא

 עטסערג יד ַײב טרילָארטסַאג בָאהיכ ןטַײז עצנַאג ןבירשעג רימ

 1927 זיב .ערעדנַא ןוא ,ץעענַאּפמָאק ,ייסבַאס ,רעֿפנעג :ןרָאטקעריד

 -עג בָאה ךיא .רעטַאעט ןיא טעברַא ןַײמ ןסירעגרעביא טינ ךיא בָאה

 -םָארגָאּפ יִד .ענִיַארקוא ףיוא ןוויטקעלָאק ענעדײזערַאֿפ ןיא טעברַא

 טָאה עמיטש-ןָאטירַאב ןַײמ .טרָאד עקַאט ןֿפָארטעג ךימ טָאה עילַאווכ

 ךיא ןכלעוו רַאֿפ וועירָאגירג טידנַאב רעטמירַאב רעד טרעהעג ךיוא

 -עג ןלעֿפעג ױזַא זיא םיא .ָאנוג ןוֿפ יַאלַארָאקרַאב  ןעגווזעג רָאה

 -רַאג ןַײמ ןעמענוצוצ ןסָאלשַאב טָאה רע ..זַא ,עמיטש ןַײמ ןרָאװ

 ..םיתרשמ ענַײז ןשיווצ ןלייטעצ ןוא בָארעד

 ןַײמ טרעַײֿפעג רעטַאעט רעשידִיי רעסעדָא רעד טָאה 1921 ןיא

 ךיוא ןעוועג ערעדנַא ןשיווצ ןענַײז עפורט רעד ןיא .ײליֿבוי ןקירָאי 50

 -יל ןוֿפ .יטשגינעֿפ ,ןַאמּפיל ,ןָאזעיֿפ עשימ ,טרעביל ןטסיטרַא יד

 ןקיצרַאה ןרעדנוזַאב ַא ןעמוקַאב יײליֿבוי םעד וצ ךיא בָאה ןטרעב

 ַא ןיא סָאד .ןכעלטנֿפערַאֿפ טלָאועג רעייז םיא טלָאװ ךיא .ווירב

 ענַײמ טלָאװעג ךיא טלָאװ םעד רעסיוא .עטכישעג לקיטש רעדנוזָאב
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 י -.2 יידיש שי" טרשטשיה =-/ טטההא יט

 -רַאֿפ ייז ןוֿפ לייט ַא רשֿפא ןוא גנונדרָא ןיא ןעגנערב ןלַאירעטַאמ
 .ןכעלטנֿפע

 ןויטקעלָאק ענעדײשרַאֿפ טימ ןרָאֿפעגמורַא ךיא ןיב 1927 זיב |

 ןלַאֿפעצ ןיטקעלָאק רעניילק רעד זיא ליווענ ןיא .דנַאלסורסיו ןיא

 רעד ןוֿפ םוקַאב ךיא .רָאֿפעג טינ ץעגרע ןיא ןיױש ןיב ךיא ןוא

 רערעטלע ןַא ןיב ךיא .קיניױו רימ זיאיס רעבָא ,עיסנעפ הכולמ

 -ֿפיוא ןענַײז ,ךיא רעה ,דנַאטש ןַײמ ןוֿפ ךס ַא .ןילַא רענייא ,שטנעמ

 זַא ,ךעלגעמ זיא רשֿפא ,ליפשַײב םוצ ,טרעביל .ןרָאװעג טכירעג

 ךשמ ַא ץא ןיב רעכלעוו ,ךיא ?ןקוקמורַא ךיוא רימ ףיױא ךיז לָאזימ

 "..רעטלע רעד ףױא געמ ,טריטַאָאלּפסקע ןעוועג ןרָאיןוֿפ

 :וצ טיג ןילדנימ

 ןָא טבייה ןוא עזיופ ַא טכַאמ רע .ןדייר טינ רע ןָאק רעטַיוװ

 טָאה ,"?סע זיא עטערעּפָא ַארַאֿפ סָאװ ןוֿפ, עגַארֿפ ןַײמ ףיוא .ןעגניז

 זיא סָאד .ץנירּפניױרק רעדנַאסקעלַא ןוֿפ ,טרעֿפטנעעג רימ רע

 ."ןלָאר עטטעב ענַײמ ןוֿפ ענייא ןעוועג

 יקסלַאביר 'ח ןטימ טדערעג ס'וא גָאט ןייא גָאט ךיא בָאה געט 1

 טנָאקעג טינ ךיז ךיא בָאה ןענָאזשיֿפ ַײב ןבעל ןעמיטניא ןַײז ןגעוו ןוא

 טניֿפעג וװיכרַא ןַײז .ןבַײרשנָא טגָאזעגצ רימ טָאה רע .ןסיוורעד

 ..רימ ַײב ךיז

 "עמ רועש ַא ןָא טרעהעגנָא ךיז ךיא בָאה יקסלַאביר יכדרמ ץטעוו

 -טַאשטירּפ ,ןעמָאנ סיקסלַאביר ףיא |סקעבעג| סענשזָאריּפ :תויׂש

 ףױא ןעמ טגָארט ןיקסלַאביר .יקסלַאביד ַאלַא |רוזירֿפ} סעק

 טיא ץעוו ןבַײרש ןטנעזנעצער .לעטָאה ןזיב רעטַאעט ןוֿפ טנעה יד

 םיא טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא ןעוו . .ןיּפַאילַאש ןשידִיי ַא עוו יו

 רעבלעז רעד זיא סָאז זַא ,טביײלגעג טינ ךיז ךיא בָאה ,ליווענ ןיא

 רעקירָאי 62 ַא ןענַאטשעג זיא רימ רַאֿפ .יקסלַאביר רערַאדנעגעל

 "עגּפָא קרַאטש רָאנ ,ןייר שטָאכ רעדיילק יד ,ןייצ ןָא ,רעקשטיטלַא

 עלַא טכַאמעגכרוד םיא טימ ןבָאה עכלעוו ,ענסנעּפ עבלעז יד ,ןגָארט

 ,עלעטייק ןבלעז םעד ףױא ןעגנעה ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןּפַאטע

 טקורעגּפָארַא ןענַײז ענסנעפ יד .רעױא ןרעביא ןֿפרַאװעגרעביא

 ענטומ עסיווג יױוצ ןקוק ייז רעביא ןוא זָאנ רעד רעביא קירעדינ

 טימ ןגָאלשעגנָא ליומ ןוֿפ ןעלקניוו יד ןרעוו ,טדער רע זַא ןוא ,ןגיוא

 דייר ךיא סָאװ ,לביארַאֿפ טשינ טָאה, ךס ַא רע טדער ןדייר ןוא ,עיניפ

 .טסיטרַא ןשידִיי ןייא ןייק ןעזעג טינ גנַאל ןיוש בָאה ךיא .ליֿפ ױזַא

 זַא ,טלייצרעד רע .ײטַײצ רעצנַאג רעד רַאֿפ ןדיירסיוא ךיז טליוויס

 -בולק רעד ןיא לײטנָא טמענ ,רענַאיסנעפ ַא רע זיא טציא

 .לָאמַא טימ ץלַא טלייצרעד רע .טינ רע טמענ טלָאצעג ןייק .טעברַא

 וצ טַײצ ןוֿפ וא ,עמיטש ןַײז ןרירטסנָאמעד רע טוװרּפ קיטיײצנייא

 .ןיּפַאילַאש ןקילָאמַא סעד ןוֿפ ץנַאלג םעד ךָאנ ריא טליֿפרעד טייצ

 ץלַא ןוֿפ טדער רע .טדער רע סָאװ ןוֿפ ךיז ןרירטנעצנַאק וצ רעווש

 רענייק ךָאנ טָאװ עיֿפַארגָאיב ןַײז זַא ,ךיז סיוורעד ךיא .לָאמַא טימ

 טוט רע .עטכישעג ןַײז רימ ןבעגֿפױא םיא טעב ךיא .ןבירשרַאֿפ טינ

 רַאֿפ רימ רע טלייצרעד טונימ 20 ענייא ןיא ,לָאמַא טימ רעדיװ סע

 .ײרָאי 40 עצנַאג

 יו ןביוהעגנָא טָאה יקסלַאביר זַא ,רעביא טיג ןײטשטָאר היעשי

 םיא טימ טַײצ לקיטש ַא זיא ןוא ןענײטשרעֿפילש ַײב טסירָאכ ַא

 ,ןליּפש ןביוהעגנָא רע טָאה ךָאנרעד טשרע ,טסירָאכ סלַא ןרָאֿפעגמורַא

 ןַײז ."ןירעכַאמ-ףושּכ יד ןיא "?סוקרַאמ , סלַא טריטויבעד ןוא

 וצ ןַײרַא רע זיא 1905 ןיא ."אֿבכוּכ רב , ןעוועג זיא לָארטּפױה

 רעד רעדנַאסקעלַא,, ןיא ןטָארטעגֿפױא ןוא עשרַאװ ןיא ןצעענַאּפמָאק

 ןָאטירַאב ַא טַאהעג .קיטכיזצרוק רעייז ןעוועג זיא רע ."ץנירּפניױרק
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 ןופ ןָא סי ס ץ ע ל
 =: זי י-ה 2: קנה. והיא א 5: הלל שלי איי יהי = שן רפואה סייווי ןמ-ןיקירומשפ = .ירי נא טי ריק ןראלו טאש

 ,ןגנמ רעסיורג ַא ןעוועג ,עגַאל-לטימ ענייש ַא ןוא ןָאט ןכיוה ַא טימ
 .ךַארּפשסיױא עטכעלש ַא ןסעזַאב ןוא רָאיטקַא רעכַאװש ַא

 רעייז ןיא סעדָא ןיא ןײסבַאס ַײב ןעוועג רע זיא 1917-18 ןָאזעס
 | .עגַאל עטכעלש ַא

 :טבַײרש עדימ ףלָאדַא רָאטקעריד-רעטַאעט רעד

 רע ןֿפנָארב ךס ַא ןעקנירט וצ טַאהעג ביל טָאה.. יקסלַאבירג

 טסשינ ,ךעלסיבוצ טפוזעג ,זָאלג-ייט ַא ןוֿפ ןֿפנַארב ןעקנירט טגעלֿפ
 יז טימ ןוא ןגיױושעג ןוא ןסעזעג רָאנ ,טדערעג טשינ ןוא ןסיבעגוצ
 טָאה ןעקנירט םוצ היטנ סיקסלַאביר .עדרָאמ יד טעלגעג רעגנֿפ
 ןעוועג רע זיא ,קירוצ ןרָאי טימ ,לָאמַא ,עביל ַא-ןוֿפ ןעמונעג ךיז

 םענעעזעגנָא ןוא ןטשרע ןַא ןעמונרַאֿפ ,רעגניז-ערעּפָא רעסיורג ַא
 .ערעּפָא רעשיסור רעד ןיא ץַאלּפ

 רע זיא ,1912 רָאי ןיא ,טנעקַאב םיא טימ ךיז בָאה ךיא ןעוו
 -סעדנַארב ַײב טליּפשעעג טלָאמעד ןבָאה רימ .הדירי ןיא ןעוועג ןיוש
 ןענָאמרעד לָאזימ טלָאװעג טשינ {טָאה רע ןוא עפווט ןיא ןָאק
 -סלַאביר טדערעגוצ טָאה ןָאזשיֿפ רעטלַא רעד .טײהנעגנַאגרַאֿפ ןַײז
 ערעּפָא יד ןזָאלרעביא לָאז רע ,רָאיטקַא רעשידִיי ַא ןרעוו לָאז רע ןיק
 עשידִיי ערעדנַא ןוא "תימלושג ,ײ"אֿבכוּכ רב רעסעב ןעגניז ןוא
 טָאה ,שטנעמ רעלעדייא ןוא רעטרַאצ ַא ,יקסלַאביר .סעטערעּפָא
 בילוצ יו ,ערעּפָא רעשידִיי רעד בילוצ ױזַא טשינ טקילױוװעגנַײא
 -ַאמירּפ ןוא עמַאד עטשרע יד ןעוועג זיא סָאװ ,ַאקסווַאלסַאז ַארעיװ
 -רַאֿפ ךעלברעטש ןעוועג זיא יקסלַאביר .עּפורט סנַאזשיֿפ ןוֿפ ַאנָאד
 ךיא ןעוו ןרָאי ךס ַא טימ רעטעפש וליֿפַא ,ַאקסווַאלסַאז רעד ןיא טביל
 .ריא טעוו טדערעג ץלַא ךאנ רע טָאה ,טנגעגַאב םיא טימ ךיז באה
 ןָאזעיֿפ עשימ ןיא ןענוֿפעג טָאה ַאקסוַאלסַאז ַארעיװ זַא ,סיא טװז

 ןיא יו קַאמשעג ןרעסעב ַא (ָאזשיֿפ רעגנוי רעד ןֿפורעג םיא טָאהימ)
 .טַאהעג הנותח םיא טימ טָאה יז ןוא ןיקסלַאביר

 זַא ןגָאז רדסּכ טגעלֿפ רע .ןגָאלק טֿפָא ךיז טגעלֿפ יקסלַאביר
 ןַײז ןיא גנושױטנַא בילוצ.. .טוג טשינ יז טלדנַאהַאב ןָאזשיֿפ עשימ
 וצ טכוזעג טָאה רע .עקנירט וצ ןבױהעגנָא יקסלַאביר טָאה עביל
 טימ טַאהעג התתח טָאה רע ןוא ןַארעיװ וצ טֿפַאשקנעב ןַײז ןליטש
 רע רעבָא .ןיזַאגַאמ ןטיה ַא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,עמַאד רעסעדָא ןַא
 רעביא ןרָאיטקַא עשידִיי טימ ןרעדנַאװמורַא טלָאוװעג רעסעב טָאה
 ךיז טָאה רע .יזַאגַאמ ןיא ביױו םַײב ןציז וצ יװו טעטש עשיסור
 טגעלֿפ רע ןעמָאנ ןסױרג םענעזעוועג ןַײז טימ ןעמעש ןבױהעגנָא
 -קַארט ַא ןיא ץעגרע ןעמוק רימ זַא ,ַאדָאּפסָאג, ןרָאיטקַא יד וצ ןגָאז
 (ביל ךַײא זיא טָאג ױװ ַאגָאב ידַאר ,ןזיה-ייט} עניישט רעדָא ריט

 | ."עלעטָאמ רָאנ ,יקסלַאביר טשינ ךימ טֿפיר

 |רָאיטקַא רעד} טָאה ןַארָאטסער רעװַאלסָאנירעטַאקעי ַא ןיא
 .עגּפָא טַאהעג םיא טימ טָאה יקסלַאביר סָאװ ןסעגרַאֿפ םיובנענעט

 גָאז ַא טָאה רע ןוא ,ןעמָאנ ןקיטכיר ןטימ ןֿפור וצ טשינ סיא טכַאמ
 ?שיט ןטיױוצ םַײב ."רעכיג ןיוש טקנירט ,יקסלַאביר ,ונ  ןַאטעג
 .ךעלרוּכיש-בלַאה ןעוועג זיא סָאװ ,טַײלעגנוי עפורג ַא ןסעזעג זיא
 דענייא טָאה ,רעטרעוו עטצעל סמיובנענעט טרעהרעד ןבָאה ייז ןעוו
 -יר |סיא ןענעק רימ} םעיַאנז ימ סיקסלַאביר, :טכַאלעצ ךיז ייז ןוֿפ
 ןיא ןעגנוזעג טָאה רע ןעוו ןיקסלַאביר ןעקנעדעפג רימ ,ןיקסלַאב
 -יטש סיקסלַאביר ןוֿפ טרעטיצעג טָאה ךַאד רעד .ערעּפָא סיקסלַאֿפַאר
 .עגנוזעג טָאה רע ןעוו טרעהעג םיא ןעמ טָאה טַײװ ןסַאג ףיוא ,עמ
 קוק ַא בָאה'כ ."ןיקסלַאביר ןוֿפ עיצַאטימיא ןַא אמתסמ זיא ָאד רעד
 ןיא ןברַאֿפ יד ךיז ןטייב סע יו ןעזעג ןוא ןיקסלַאביר ףיוא ןָאטעג
 -יר ןַײז לָאז סָאד זַא ,טנקײלעגּפָא טָאה ןַאמרעגנוי רעד .. .םינפ ןייז
 רע זַא ,טרעכיזרַאֿפ םיא ןבָאה ןרָאיטקַא יד סָאװ ,םעד ץָארט יקסלַאב
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 סָאד ,ףױא לעטש ַא ןבעגעג ךיז יקסלַאביר טָאה םיצולּפ .ָאֹי סע ןזיא

 -נּפַאלק ,ןרערט טימ לוֿפ ןגיוא טימ ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ,טױר םינּפ

 ,ןיקסלַאביר ןיב ךיא ,ָאי}| ;יקסלַאביר ַאי ,ַאד , --- :טסורב ןיא ךיז קיד

 | ײויקסלַאביר ַאי ַאד

 טַײלעגני יד .טייקליטש-טיוט ַא טשרעהעג טָאה ןַארָאטסער ןיא

 סָאד ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ,םינּפ ןַײז ןיא טקוקעגנַײא ךיז ןבָאה
 טָאװ ,קיטיױו םעד ןרעדניל וצ ידּכ .עקַאט רע זיא סָאד זַא ,טסייה

 -סער ןיא טסעג ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ייז ןבָאה ,טֿפַאשרַאֿפ םיא טָאהימ

 סָאוו ,עקנַאילוג ַא טעוַארּפעג ןוא ןשיט יד טקורעגֿפיונוצ ,ןַארָאט

 רערוּכיש ַא טימ טקידנעעג ןוא גָאטימ םַײב ןבױהעגנָא ךיז טָאה

 ."ןיקסלַאביר דוֿבּכל ערעשטעיוו

 :טביירש שטיוָאניבַאר יטעב ןירעליּפשיוש יד

 1915 ןוֿפ ,ךיז טכַאד ,זדנא טימ טליּפשעגטימ טָאה יקסלַאביר,

 -עטַאקעי ,וָאקרַאכ ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ ןעוו ,1918 בײהנָא זיב

 .עגיר ןוא גרוברעטעּפ ,עווקסָאמ ,וקַאב ,דַארגטעווַאסילעי ,ווַאלסָאניר

 ןעמוקַאב טָאה ןץעענַאּפמָאק .ג .א| רעטָאֿפ ןַײמ ןעוו ןעוועג זיאיס

 ,רַאטערקעס סניטוּפסַאר ןוֿפ שינעביױלרעד יד לבור 10,000 רַאֿפ

 טּפיוהרעביא ,טעטשש עשיסור עסיורג יד ןיא ןליפש וצ ,שטיווָאנַאמיס

 רעטמירַאב רעד טָאה עִיצולָאוװער רעד ךָאנ .גרוברעטעּפ ןוא עווקסָאמ

 ןוֿפ טלעג סָאד ,ךיז טכוד ,ןגָארקעגקירוצ גרעבנעזורג טַאקָאוודַא

 .ןעטַאט ןַײמ טרעקעגמוא סע ןוא רעדניק סעשטיווָאנַאמיס

 ,רעגניז רעטוג ַא ןעוועג יקסלַאביר זיא ,קנעדעג ךיא לֿפיװ ףיא

 ןַא ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא ןיױש זיא רע) רָאיטקַא רעכַאווש ַא רעבָא

 .ךיז ןדיילק ןוא גנוריֿפ ןַיז ןיא רערעביוז ַא רעייז .(עטנעמ רערעטלע

 רַאֿפ ,טױט ןרַאֿפ ןקַארשעג דימּת ךיז .שטנעמ רענייר ,רעכעלרע ןַא

 רעדָא לדָאנ רעקיצומש ַא טימ ךיז ןכעטשרַאֿפ רַאֿפ ,ךיז ןקעטשנָא

 טײטערַאֿפ ,ןוא ,עבָארעדרַאג ןיא ץַאלּפ ןַײז ןייר ןטלַאהעג ,עקליפש

 קזוח טֿפָא טכַאמעג ןרָאיטקַא יד ןבָאה טֿפַאשנגיײא רעד בילוצ זַא ,ךיז

 ןגױא יד רעטניה רָאנ רעבָא ,םיא ןוֿפ

 עשירָאטסיה יד ןבעגעגקעווַא יקסלַאביר טָאה ןרָאי עגנוי עניז
 ווא ןטלַאהעג טרָאד ךיז טָאה רע .עּפורט ןיא ןענָאזשיֿפ ַײב ןסעיפ
 ןָא ,טבילרַאֿפ ךעלברעטש ןעוועג זיא רע לַײװ ,ןדנעטשמוא עלַא רעט
 ױרֿפ יד ,ָאקסווַאלסַאז ַארעיװ ענָאדַאמירּפ רעד ןיא ,ןטכיזסיוא םוש
 | ."ןָאזעיֿפ עשימ ןוֿפ

 : ,19323 ךרעב ןברָאטשעג זיא .ר

 .שטיװָאניבַאר יטעב ןוא ןײטשטָאר היעשי ,ןילדנימ ןוֿפ .ע .ש
 ,10-12 .זז ,1954 ,סערַײא:סָאנעוב ,/ רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןדָאזיּפע , --- עדימ .א

 ןועמש ,שוביירט

 ,קסניּפ ןיא 1898 רַאונַאי 14 ןריובעג
 -לַע עכעלגעמרַאֿפ-טינ ַײב ,דנַאלסוריסַײװ
 -רַאֿפ רעכלעוו ,בצק ַא -- רעטָאֿפ ,ןרעט
 -רעד .רָאי בלַאה ַא ןוא ַיײרד וצ םיא טמותי

 -עגמוא) רעטומ רעד ךרוד ןרָאװעג ןגיוצ

 ןעמַאזוצ סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארב

 -דומלּת ,רדח ןיא טנרעלעג .(ןוז ַא טימ
 -גוזעג .עיזַאנמיג סקיזנָארד ןיא ןוא הרוּת

 טָאטש ןיא טמוק'ס ןעוו ןוא ,ןזח ַא ַײב ןעג

 ףיוא ייז טימ רע טערט ,עּפורט סרעֿפנעג

 ,"דִיי עלעטניּפ , ןיא לָאר-רעדניק ַא ןיא
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 .רעטַאע ט ןשידיי

 "ומ ןַײז וצ עקירעמַא ןייק ןײלַא רע טרָאֿפ רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא
 דעטיינוי , ןיא קרָאי-וינ ןיא ןַײרַא רע טערט ָאד .רעטסעווש סרעט

 ןוא רָאי עקינייא טליּפש רע ּוװ ,רענייז םייח ןוֿפ א"א "לקריוס .מַארד
 | ,.סעיצַאמַאלקעד טימ קידנעטשבלעז סױרַא ךיוא טערט

 -נכוזַאב ,רעלָאמ-ןבוטש ַא ןַײז וצ סיוא ךיז רע טנרעל הסנרַּפ רַאֿפ
 יד ןענעייל שיגרענע טמענ ןוא לוקס קילבָאּפ ַא קיטַײצכַײלג קיד

 ןיא דילגטימ ַא טרעוו ,שידִיי ןיא ןוא שיסור ןיא עיגרוטַאמַארד-טלעוו
 ןשידַיי, םַײב גנורינערט-ןסַאמ ןוא לושמַארד יד ,"גניר טסנוק,
 וצ ןבילקעגסיוא ןצרַאװש סירָאמ ךרוד טרעוו ןוא ,?רעטַאעט-טסנוק

 ןַא ןיא "לקניוו ןֿפרָאװרַאֿפ , סנייבשריה ןיא "חנ , לָאר יד ןליּפש

 רעד רעביא ןליּפש .ט טמענ רעטעּפש ."גניר-טסנוק , ןוֿפ גנוריֿפֿפױא
 ןשידִיי , רעקרָאי-וינ ןיא ןלָאר-ןדָאזיּפע ךיוא טמוקַאב ןוא ץניוװָארּפ

 דייווש קרַאמ רעליּפשיוש םעד רע טערטרַאֿפ ױזַא ."רעטַאעט-טסנוק
 רעטיוט רעד , סשַא ןיא "שמש , ןלָאר יד ןיא ןרעוו-קנַארק ןַײז תעב

 .?סעטַאמש , סקיווייל ןיא "עילע , ןוא "שטנעמ

 -ַאעט לַאנָאשענ טנעמונָאמ , ןיא לַאערטנָאמ ןיא .ט טליּפש --- 4
 -רעּפער ןיא טדימשדלָאג ,קינלוקס ,רעדנעלָאה עּפורט רעד טימ "רעט
 סדימשדלָאג טליּפש רע ּוװ ,"רעטַאעט-טסנוק , רעקרַאי-וינ ןוֿפ רַאוט

 ןוא דנַאלסורטעיוװָאס רע טכוזַאב -- 1925726 .ןלָאר רעקרָאיד-וינ
 ןוֿפ לושמַארד רעד ןיא יקסווָאנַארג ןוֿפ ר'א םישדח 8 טרידוטש
 רעד ןיא ימע-ןב טימ ךיז רע טקילײטַאב ,ןעמוקעגקירוצ ."טמ"ימ,

 ,"לבייל , לָאר רעד ןיא "ּפָאש , סקיווייל ןוֿפ גנוריֿפֿפױא

 ּפָא ךיז טיג רע ּוװ סעלעשזדנַא סָאל ןיא 1930 ןיא ךיז טצעזַאב .ט

 סלַא ,רעטַאעט-*רָאמטליב , ןיא ךיז רע טקילײטַאב ןוא רחסמ טימ
 סָאד זיא ױזַא , עסעיּפ סעשטיוָאנַאמלַאק ןיא סנַאמרעג יד טימ "ֿבקעי ,

 רַאוטרעּפער , ןשידִיי ןקיטרָא ןיא ןַײרַא .ט טערט 1923 ןיא ."ןבעל
 "גנויסֿפרָאד , ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא יד ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא "רעטַאעט

 ןֿפױא,, ,("לבייל ,) קיווייל ןוֿפ "ּפַאש , ,("ןמלז , לָאר) ןירבָאק ןָאעל ןוֿפ
 *רָאזיװער רעד, ,("ַאשָאילַא; לָאר) ,יקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ *טנורגּפָא

 םכילע-םולש ןוֿפ "רעבערגדלָאג , ,("רעטסיימטסָאּפ , לָאר) לָאגָאג ןוֿפ
 לָאר) אקייֿפ ןוֿפ ?לעֿפטרָאּפ ןטימ ןַאמ רעד , ןוא ,("עילע ןועמש , לָאר)

 ,(?יקסמָאכיל,

 :טַאלבנעזיור .ה רעטכיד רעד טבַײרש לָאר יד ןליּפש ןַײז ןגעוו

 ןוֿפ לָאר רעד ןיא שוביירט ןועמש זיא דנגייצרעביא קרַאטש;
 -הזבנ רעצנַאג ןַײז טימ פיט םעד ױזַא סױרַא טגנערב רע .ןיקסמָאכיל

 רעטנוא ןבירעצ טרעוו רע תעב סעטָא םעד ּפָא שממ טיצ ריא זַא ,טייק
 | ."ןַאב ןוֿפ רעדער יד

 :טבַײרש ַאקסמָאידַאװענ ַאזָאר ןירעטכיד יד

 "רוק ןַײז ןיא .יקסמָאכיל סלַא שוביירט טליּפשעג טָאה קרַאטש,
 -רעביא ןימ ַאזַא טלקיוװטנַא רע טָאה ,עלָאר רענעדיישַאב רעבָא ,רעצ
 עזשיגָאלָאכיסּפ ליֿפ ױזַא ןֿפַאשעג טָאה רע ,טייקכעלנעזרעפ עדנגַײצ
 טנָאמרעד סע) דנַאטשוצ-המשנ ַא ןוֿפ גנוקעדֿפױא עתמא ןַא ,ןסנַאוינ
 ןעוו דָאש ַא ןרָאװעג רימ זיא סע זַא ,(פיט יקסוועיָאטסָאד ַא ךיז
 ךיז טָאה ןשוביירט .דייר ענַײז וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה ווָאטַאנַארג

 ,ועטקַארַאכ ַא ןֿפַאשעג טָאה רע רָאנ ,ןבעגעגנייא רָאנ טשינ לָאר יד
 .ײגנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ גנַאל קידעבעל זדנוא רַאֿפ טייטש רעכלעוו

 ;טביײרש רעכוס ףסוי

 םעד רַאֿפ שוביירט ןועמש טנידרַאֿפ ןטנעמסידָאלּפָא עמערַאוו;
 ,ןלָאר ערעדנַא ךס ַא רַאֿפ ןוא "רעבערגדלָאג, ןיא ןדִיי ןטַאברָאה
 -ַאּפעטס גרָאעג ןַיז רַאֿפ ןשוביירט טנעמילּפמָאק ןטסערג םעד רעבָא
 "יל סרעבַײרש םעד .ײלעֿפטרַאּפ ןטימ ןַאמ , ןיא יקסמָאכיל שטיוואנ
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 זיא יקסמָאכיל סשוביירט רעבָא ,רערעדנַא ןַא רשֿפא זיא יקסמַאכ
 | ."דנגייצרעביא דַארג ןכיױה רָאג ַא זיב ןוא קיטרַאוגײא

 -סָאד ןיא "רעדניצנרעטמַאל , ןוֿפ לָאר יד ךיוא טרָאד טליּפש .ט
 ,עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו ןוא ,"טָאידיא רעד , סיקסוועיָאט

 | :אקסמָאדַאוװעינ ַאזָאר טבַײרש

 ןֿפַאש ןעמ ןָאק ,ענעצס רעמוטש ַא ןיא ,טונימ עכעלטע ןיא זַאְי

 ןזיוורעד טָאה ,ןסעגרַאֿפ טשינ גנַאל טעווימ ןכלעוו קורדנייא ןזעינעצס

 םעד טימ.. .רעדניצנרעטמַאל ןוֿפ ענעצס רעד ןיא שוביירט רעזדנוא
 -עג רע טָאה לדיל ןשיטַאדלָאס םענָאטָאנַאמ ןוֿפ םטיר ןקידכעלעמַאּפ
 -עג ענעגייא ,תודוס רדסּכ טכַארט סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ פיט ַא ןֿפַאש
 ןענעכער ןזומ ךיז ןלעוו רימ עכלעוו טימ ,עקיטכיוו ןקנַאדעג ,ןקנַאד

 -סָאד ַײב ּפיט םעד ןיא זיאיס .לָאמַא ןעמוק טעוװ טַײצ ןייז תעשב
 -- טונימ 2 ןיא טגייצרעביא זדנוא טַאה שוביירט יו -- ןיקסוועיָאט

 -ָאס ןיא טכַאמ וצ ןעמוקעג טציא זיא רעכלעוו ,סַאלק רעד ןטלַאהַאב
 רעטמוטשרַאֿפ ,רעטֿפַאלקשרַאֿפ רעבלעז רעד טָא .דנַאברַאֿפנטעיװ
 .ןעגנוזעגסיױרַא "ףלעווצ, ןיא ןקָאלב ךרוד טָאה רעכלעוו ,שטנעמ

 -לקנוט ןיא ,טנווָא ןֿפיט ןיא ,שילָאבמיס ,רעדניצנרעטמַאל רעד

 -כיל טדניצ ןוא ףיוא ךיז טבייה ,סרעטייל רע טלעטש ,טלעק ןיא ,טייק

 ,רעכיז טכַאמ ןוא ןביוש עטעשטּפָאקרַאֿפ יד סיוא טקינייר ןוא ,טייקיט

 ,רעטייל ןַײז ףיונוצ טגייל .ןרעוו ןשָאלרַאֿפ טשינ ,ןענערב לָאז סע זַא
 עבלעז סָאד ןָא רעדיוו טבייה ,געוו ןרעטַײװ ןֿפױא ךיז טימ םיא טמענ

 .ןעגנורעלק ענַײז רעדיוו טרעלק ןוא דיל

 עסיורג ןגעוו טלייצרעד גנוגעוַאב רעדעי טימ טָאה שוביירט
 :שוביירט .טליֿפרעד ןוא ןעזרעד סע טָאה לַאז-רעטַאעט רעד .ןעקנַאדעג
 ."ןטנעמסידָאלּפַא עקיצרַאה יד טנידרַאֿפ טָאה

 חמצ ןימינב ןוֿפ ר"א *געטדיא; ןיא רע טליּפש 192172 ןָאזעס ןיא

 | ."טרעקעל שריה; סקיווייל ןוֿפ לָאר-לטיט יד

 ןָאדרָאג ַארעיװ טימ ("ןײטשדלָאג באב , סלַא) רע טליּפש 1926 ןיא
 ןיא ןבואר 'ר ןוֿפ לָאר יד ןוא "תומולח , עסעיּפ סנַאקלַא עשוהי ןיא

 ,1928 ןיא ."עסקַאט יד , סעלעדנעמ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעשילגנע רעד

 -סור-טעווָאס רעטנורעד ,עּפָארייא ןיא ךוזַאב ַא ןוֿפ ןעמוקקירוצ ןכָאנ

 סנידרָאג ןיא ווָאטַארַאב .רד טימ ןעמַאזוצ ךיז רע טקילײטַאב ,דנַאל

 "ַאעט-"א ,ּפ .וו , ןיא ךיז רע טקילײטַאב 1939 ןיא ."רעדמערֿפ רעד,

 ןוֿפ לָאר יד ,שילגנע ןיא ןוא שידִיי ןיא ,טליּפש ןוא טקעיָארּפ-רעט

 וװָא טריוט ןָאװ , ןיא שילגנע ןיא ,"רצוא רעד , סיקסניּפ ןיא "עקדוי,

 ןוא ,"ןשריוקסקע , ,"םייט לוֿפרעדנָאװ יע גניוועה , ןוא "ןָאשיענ יע

 גָאט רעד , ,"גניז ןוא ףיוא ךַאװ , סטעדָא דרָאֿפילק ןיא ,שידַיי ןיא

 ,?עטַאל עצרַאװש יד , ןוא "עליוב לקנַאי , ,"רעטצניֿפ זיא

 יד רע טליּפש ץלָאהנענעט .ַא ןוֿפ ר'א 1929 רַאורבעֿפ 12 םעד

 ,"טעװעטַאר רָאטקָאד , עסעיּפ סנַאקלַא ןיא "עדייז , ןוֿפ לָאר

 "יוָאקרעב ןיא ווָאטַארַאב ר"ד טימ רעדיוו רע טליּפש 1943 ןיא

 רעשידִיי , רעד טימ ,1951 ןיא .("ֿבקעי , לָאר) "ריזח עקשַאמ , סעשט

 (ףראדנעוו .ר --- ישזער) "ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד , ןיא "עניבסקלָאֿפ
 -גנע ןיא ,1955 ןיא ,("רָאמניד וָאשזד , לָאר) ילטסירּפ .ר ןַאשזד ןוֿפ

 ר'א לערָאֿפ ןימַאשזדנעב ןוֿפ "דווּומ ייקס יהט , ,עסעיּפ רעד ןיא ,שיל

 ,("קינ לקנָא , לָאר} חמצ ןימינב ןוֿפ

 עשידִיי רָאי 100, ןוֿפ םַארגָארּפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ט

 "יצער ןוא ןעגנונעײלרָאֿפ טימ סױרַא טֿפָא טערט ןוא ,"רוטַארעטיל

 ,סעיצַאט

 -ַאקיש , לַאנרושז ןיא רעדיל טכעלטנֿפערַאֿפ .ט טָאה 1931 ינוי ןיא

 ."גנוטַײצסקלָאֿפ , סעלעשזדנַא סָאל רעד ןיא 1927 ןיא ןוא ?ָאג
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 .ע .מ
 ,"שמיטיש עשידיא רעינרָאֿפילַאק , ,לעֿפטרַאּפ ןטימ ןַאמ רעד -- טַאלבנעזױר .ה

 ,1934 רעבמעצעד 6 ,סעלעשזדנַא סָאל

 רעינרָאֿפילַאק , ,רעטאעט רַאוטרעּפער ןיא /טָאידיא , -- אאקסמָאדַאװענ ַאזָאר
 ,1935 רַאונַאא 23 ,סעלעשזדנַא סָאל ,,עמיטש עשידיא

 -רושז רינרעיואס , ,רעטַאעט רַאוטרעּפער שידיא ןכָאװ ןצכעז -- רעכוס ףסוי
 ,1925 רַאונאי 20 .א ,ל ,'לַאנ

 ,,י .1 ,ֿפ מ , ,ןרָאיטקַא עשידיא ןשיװצ עקניגנוי עקילָאמַא יד --- רעװַאּפ-רעװַאכ
 ,1961 ינוי 6

 קחצי ,קישטלעבול
 ן1960 .גיוא 7 .טשעג --- 1890 .צעד 11 .בעג|}

 -דַאר ןיא 1890 רעבמעצעד 11 ןריובעג
 ,עשרַאוװ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ,ןלױּפ ,ןיז

 -נָא 1902 ןיא ,לושלטימ ַא טקידנע רע ּוװ

 רעטעּפש ןוא ןלָאר-רעדניק ןליּפש ןביוהעג

 -נוא עכעלטֿפַאשלעזעג ףיוא ןטָארטעגסױרַא

 ןליּפש ןביוהעגנָא 1910 ןיא .ןעגנומענרעט
 דילגטימ ַא ןרָאװעג ןוא "רעבָאהביל , טימ
 ,"רימזה , ןיא

 ַא ,ל טריזינַאגרָא 1914 כיײהנָא ןיא

 רע רעכלעוו טימ עּפורט-רעטַאעט עשידִיי
 המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעוו ןוא ,ץניװָארּפ רעד רעביא םורָא טרָאֿפ
 -ינַאגרָא ָאד .שזדָאל ןיא עּפורט רעד טימ ןָא רע טמוק ,סיוא טכערב
 -יטרָא יד ןיא טליּפש עכלעוו ,עּפורט-ליװעדָאװ עשידִיי ַא רע טריז

 סנַאמסקַאװ .ד .מ טימ רע טליּפש 1915 ןיא .סרעטַאעטדָאניק עק
 ןַײרַא ךָאנרעד טערט ןוא רעטַאעט-"אילַאט , רעשזדָאל ןיא עּפורט

 -רעה ןוא רעלדַא סוילוי --- .ריד) רעטַאעט-"ַאלַאקס , ןקיטרָא ןיא

 רעריֿפ-טֿפעשעג רעד רע זיא 1919 זיב 1917 ןוֿפ ןוא ,(יקצָארעיס ןַאמ
 ,טיבעג-טסָא ןיא ןליּפש ריא תעב עּפורט רעד ןוֿפ

 טריֿפ ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןרָאֿפ יקצָארעיס-רעלדַא יו םעדכָאנ
 ךָאנרעד ןוא "רעטַאעט סעסיורג , רעשזדָאל ןיא עּפורט ַא טימ ןָא .ל
 -ַארעּפָאָאק ַא רע טריזינַאגרָא 1922 ןיא .רעטַאעט-"םועסילָאק , ןיא
 ןָאעס ןיא ןוא ,רעטַאעט-יקסנימַאק ןיא ,עשרַאװ ןיא עּפורט עוויט
 ףיא עּפורט עשידִיי ַא טימ ,תוריכש ףיוא ,ןָא רע טריֿפ 5
 ַא טימ ןָא רעדיו רע טריֿפ 1926 .לווָאק-קצול-ענווָאר עיניל רעד

 טרירגימע 1926 ףוס ןוא רעטַאעט יקסנימַאק ןיא עשרַאװ ןיא עּפורט
 : . .ליזַארב ןייק רע

 :טבַײרש ,ל טימ טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז
 טָאה ןוא רָאיטקַא ןַא יו ןבױהעגנָא טָאה רעכלעוו ,קישטלעבול,

 לענש רעיײז ךיז טָאה ,טיבעג םעד ףױא טלקיװטנַא טוג ץנַאג ךיז
 -אלמ ייוצ קידנעוט .םולח ןשירעלטסניק ןַײז ןוֿפ ?טרעטכינעגסיוא,
 טָאה ,רעטַאעט טימ ןריֿפנָא ןוא רעטַאעט ןליּפש --- לָאמ ןייא טימ תוכ
 ,ןטייקיעֿפ ענַײז סיוא רעמ ךיז ןקירד סע ּווו ןעזעגניַיא ןיילַא לענע רע

 עניב יד ןטעגעגֿפױא ,לַאֿפ טיונ ַא ןיא ןדַײס ,זייווקיצנייא טָאה ןוא
 -לייט ,סעּפורט ןריֿפנָא ןיא ןבעל ןוא בייל טימ ןֿפרָאװעגנַײרַא ךיז ןוא
 ַא יװ לָאמלײט ,רָאטקעריד-סָאבעלַאב רעקידנעטשלוֿפ ַא יוװ לָאמ

 ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןוא ,רָאטקעריד ַא ַײב טלעטשעגנָא ,רעטלַאוורַאֿפ
 טָאה ַאד .סעפורט (עויטקעלָאק) "םירֿבחג ןוֿפ רעריֿפנָא רעד יװ
 ןיטַאיציניא טימ םיַא ,טײקשינעמכַאֿפ סיורג ןזיוועגסיױרַא תמאב רע

 -רעטַאעט עשידִיי ןריֿפוצכרוד ױזַא יו ןלַאֿפניא עקידריווקרעמ ןוא
 סרעדנוזַאב ,ןדנעטסמוא עטריצילּפמָאק רעייז רעטנוא ןעגנולעטשרָאֿפ
 ןוא עשטַײד יד ַײב ןעגנוגנידַאב-עיצַאּפוקַא עקיטלָאמעד יד רעטנוא
 תונשקע רעקידלַאווג ַא טימ טָאה רע .עגתטלַאוורַאֿפ עשיכיירטסע
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 ןופ ןָאקיסלעל
 ימי הידיטישיח תתתדא = שיח ךע טיט טא חח =

 ןייא ףוס לּכ ףוס זיא ןוא ,סעפורט יד ןוֿפ ץנעטסיזקע יד ןטלַאהעגנָא

 ןוצ דלַאב טלעטשעגּפָא טינ ךיז רע טָאה ,יןעגנַאגעגסיױא  עפורט

 -יירבעגסיוא ןיא רעטַאעט שידִיי .טרָא ריא ףיוא ערעדנַא ןַא ןֿפַאש

 -עגעגרעביא ןעיירטעג ַא ןקישטלעבול ןיא טַאהעג טָאה ןלױּפ ןטרעט

 ."טַאדלָאס ןדנֿפמעק ,ןקיטומ ןתמא ןָא ,רעיוב םענעב

 ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז דלַאב .ל טָאה ,ליזַארב ןיא ןעמוקעג

 .ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידַיי

 םיא טימ טָאה רעכלעוו ,רעדנעלרוק ֿבקעי רעליּפשיוש רעד

 ;טבַײרש ,ליזַארב ןיא טעברַאעגטימ

 -עגמוא טימ טֿפמעקעג ןוא טעוועצַארּפעג ָאד רע טָאה רָאי 354

 טָאה רע .ןריטסיזקע לָאז רעטַאעט שידִיי ידּכ ןטייקירעוװע ערעייה

 -ועדלָאג לוימעס ,ץַאז גיוודול יװ רעלטסניק עכלעזַא טכַארבעגּפָא

 -לרעּפ רּתסא ,דלעֿפ קחצי ,ןײטשדלָאג ינעשזד ,ץרַאווװע סירָאמ ,גרוב

 יליצ ,ןַאמטיירב לואּפ ,ַאקסוועינַאק ַארעיוװ ,ץיוװַאל ינעששז ,ןַאמ

 -ןב ֿבקעי ,ןיטסרעג ַאטרעב ,ווָאלוב ףסוי ,ווָאקרוט טנומגיז ,רעלדַא

 .איא ןרעּפלַאה הניד ,ימע

 רעד ןוֿפ ןרָאװעג טליײטעגוצ םיא זיא ןטסנידרַאֿפ ענַײז רַאֿפ

 עד ָאיו טָאטש רעד ןוֿפ טֿפַאשרעגריב-ןרע גנוריגער רענָאיליזַארב

 ןרָאװעג ליזַארב ןיא רעטַאעט שידִיי זיא טױט ןייז ךָאנ .ָאריינעזעז

 .ײךַאז ענעטלעז רעייז ַא

 :ןבירשעג ץראווש סירָאמ טָאה ליזַארב ןיא ןליּפשטסַאג ענַײז ךָאנ

 ןקירָאי-50 ןייז |ן1955) טציא טרעַײֿפ סָאו ,קישטלעבול קחציג

 ןיא רעלוּפָאּפ קידלַאוװג זיא רעכלעוו ,שטנעמ ַא זיא ,לֿבוי-רעטַאעט

 שידִיי ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןָאטֿפױא ןָאק רע סָאװ סָאד ןוא ,ליזַארב

 ָאירַאסערּפמיא רערעדנַא ןייק וליֿפַא ןָאק םעד ןגעוו ,טרָאד רעטַאעט

 -ַאיליזַארב ןוֿפ ןרַאסערּפמיא ןוא ןרָאטקעריד עֶלַא וליֿפַא .ןמולח טשינ

 ,רעייז םיא ןצַאש ןוא םיא טימ טדנַײרֿפַאב טנָאנ ןענַײז רעטַאעט רענ

 טלֿפיױוצרַאֿפ טינ לָאמ ןייק זיא סָאװ ,שטנעמ ַא זיא קישטלעבול

 עטכעלש ןיא ,טרעקרַאֿפ .טכעלשש רעייז ןעייג סענזיב יד ןעוו וליֿפַא

 דימּת ןעניֿפעג וא רעליפשיווע יד ןקַױרַאב וצ ביל רע טָאה ןטַײצ

 טָאד זיא ןקישטלעבול ַײב .רעסעב ףיוא גנונעֿפָאה ןוֿפ טרָאװ טוג ַא

 ןלָאז ןעגנולעטשרָאֿפ יד ,ןליפש לָאז רעטַאעט רעד עטסקיטכיוו עמַאס

 .ןרעוו ןסירעגרעביא טינ לָאמ ןייק

 טעוװועטַארעג ןרָאיטקַא ליֿפ ןענַײז ןקישטלעבול קחצי קנַאד ַא

 רע .גנַאגרעטנוא טָארדעג שממ ייז טָאהיס ּוװ תונידמ ןוֿפ ןרָאוװעג

 זיא םיא רַאֿפ לַײװ ,ןרָאיטקַא ליפ רַאֿפ סעזיוו ןכיירגרעד טגעלֿפ

 ןעוו זַא ,ביילג ךיא ןעמָאנ ןטוג ןַײז בילוצ טכייל רעייז ןעוועג סַאד

 (עידִיי ןייק טרָאד טלָאװ ,ליזַארב ןיא ןעוועג טינ טלָאװ קישטלעבול

 טנידרַאֿפ טָאה קישטלעבול זַא ,ןגָאז לייט .טריטסיזקע טינ רעטַאעט

 -רָאג רע טגָאמרַאֿפ שיטקַאֿפ רעבָא ,טלעג טימ תורצוא רעטַאעט ןוֿפ

 ."המששנ רעכַײר ַא טימ רעבָא ,םערָא זיא ,טינ

 טיײהקנַארק ערעווש ערעגנעל ַא ךָאנ ,.ל זיא 1960 טסוגיוא 7 םעד

 ןֿפױא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןעמוקעג ןוא ָאלוַאּפ ןַאס ןיא ןברָאטשעג

 ,םלוע תיב-"ןַאטנַאטוכ ,

 ענַײז וצ עסערּפ רעשידִיי רעקיטרָא רעד ןיא ןגָאלָארקענ ןיא

 :טגָאזעג טרעוו ןטַײצרָאי

 ךיוא רעטַאעט עשידִיי סָאד טָאה ןקישטלעבול טימ ןעמַאזצ..;

 "יא עדייב רעביא ןלַאֿפעג זיא גנַאהרָאֿפ יד .המשענ יד טכיוהעגסיוא

 קחצי רעמ ָאטינ ,סעּפמַאר-עניב יד רעביא ןוא ןקישטלעבול רעב

 גנַאל ױזַא .ליזַארב ןיא רעטַאעט שידִיי ןייק רעמ ַאטינ ,קישטשטלעבול

 -דימשעגוצ ַא ןעלעג ןױש זיא רע ןעוו וליֿפַא ,טבעלעג טָאה רע יװ

 ,ןבעל ןַײז טרעצרַאֿפ טָאה טײהקנַארק עלַאטַאֿפ ַא וא טעב ןיא רעט
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 רע טַאע סט ןשידךדיי

 ןגעלֿפ ןזִיי רעטנזיוט רענעצ .טריטסיזקע רעטַאעט עשידִיי סָאד טָאה

 ןיא טָאה קישטלעבול .י סָאוװ ,ןעגנולעטשרָאֿפ ענעדיײשרַאֿפ יד ןכוזַאב
 -לעבול טצַאשעג ןוא טניימעג ןבָאה ןשטנעמ .טריֿפעגכרוד ליזַארב
 -ןרט ןרישזַאגנַא וצ טריקיזיר ןעמ ביוא .ריבג ןסיױרג ַא רַאֿפ ןקישט
 זומ ,ןעגנולעטשרָאֿפ עששידִיי ןבעג רדסּכ ןוא ןרָאטס ןעגנערב ,סעּפ
 רובג רעמ ןעוועג זיא קישטלעבול קחצי ,ָאי ...ויבג ַא ןייז ךָאד ןעמ
 ןרעביא ןקידלושרַאֿפ ךיז ןוֿפ הרובג יד טַאהעג טָאה רע .ויבג יװ

 ,טרָאװ עשידִיי סָאד ידּכ ,ןבעל לָאז רעטַאעט עשידִיי סָאד ידּכ ּפָאק
 זיא םעד ןיא .ןרעוו טרעהעג עניב רעד ןוֿפ לָאז דיל עשידִיי סָאד

 ןברָאטשעג זיא רע.. .טֿפַאשריבג ןַײז ןוא טײקרַאטש ןַיז ןענַאטשַאב
 ,טעב םוצ טדימשעגוצ ןיוש קידנעייז לַײװ ,טַאדלָאס רעיירטעג ַא יװ

 .םעטָא ןטצעל ןַײז זיב ןוא רעטַאעט טימ טריֿפעגנָא ץלַא ךָאנ רע טָאה

 רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןעגנתלעטשרָאֿפ יד ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז גוצ
 -ישודער ױרֿפ ןַײז טָאה טייהקנַארק ןַײז תעב| עיצקעריד ןַיז רעטנוא
 רעמ ןעוועג זיא קישטלעבול .|ןעגנולעטשרָאֿפ יד טימ טריֿפעגנָא ַאנ
 רעטַאעט שידִיי זיא ןקישטלעבול ַײב .טסילַאירעטַאמ יו טסילַאעדיא
 רָאנ טינ .ןעוועג בירקמ ןבעל םעד רַאֿפ ךיז טָאה רע ןוא ןבעל ןעוועג
 רָאנ ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ חבזמ ןֿפױא טכַארבעג רע טָאה ןבעל ןַײז
 ןייק ָאטינ -- שטנעמ רעד ַָאטינ . .עילימַאֿפ ןַיז ןופ ןבעל סָאד ךיוא

 .יליזַארב א רעטַאעט שידִיײ

 ןיא ?עיצַאזינַאגרָא ןעױרֿפ ןרענָאיּפ , רעד ןוֿפ ןיטנעדיזערּפ יד
 ;טבַײרש ,יקצעניל הרׂש ,ליזַארב

 טָאה ֿבושי רעשידִיי רעד ןעוו ןעמוקעג רע זיא ?יזַארב ץיק
 ןָאירבמע ןַײז ןיא ,גנולקיווטנַא ןוֿפ ןַאּפש ןטשרע ענַײז ןיא ןטלַאהעג
 ןייק ןעוװעג טינ זיא רעטַאעט שידִיי ןֿפַאש וצ ןוא ,ןבעל-רוטלוק ןופ

 ןרינָאיצקעלעס טזמעג טָאה ןעמ ןעװ סרעדנוזַאב ,הכרעמ עגנירג
 ןעלגומשנַײרַא טינ ךיז ןלָאז סע ,רעדנוזַאב טנעמעלע ןןדעי רעדעי
 ןזעידיי ןוֿפ עטכישעג לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא) םיאמט ענעֿפורעגיױזַא יד
 רעד ןוֿפ ןרעדתזּפַא טחמעג טָאה ןעמ עכלעוו ,(ליזַארב ןיא ןבעל
 -רַאֿפ סיאמט רַאֿפ; טֿפירשֿפױא םעד ףױא ןוא ,טעטיוויטקעלָאק

 .הרימש עשיזיֿפ ַא שממ קיטיינ ןעוועג לָאמטֿפָא זיא יןטָאב

 ,ערעווװע רעייז ןעוועג ךיוא ןענַײז ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ יד

 ןיא ןענדרָאנײא טוג טנָאקעג ךיז טָאה קישטלעבול קחצי םגה ןוא
 -ּפָא טינ רע זיא ,ערעדנַא ליֿפ יו ױזַא "עקירעמַא ןכַאמ, ןוא ןבעל

 רעטַאעט שידִיי רַאֿפ געוו ןרעווש ןקידתונשקע ןַײז ןוֿפ ןטָארטעג
 ףיױא ןעגנערבוצֿפױרַא ןעגנולעג םיא ןיא שיטקַאֿפ ןוא ליזָארב ןיא
 יד ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטסערג יד |ליזַארב ןיא}| עניב רעשידִיי רעד

 רענָאיּפ רעדעי יו ױזַא ןוא.. ,טרָאװ ןשידִיי וֿפ רעלטסניק עטסערג
 ערעוװע ,תוילע ןוא תודירי ענַײז טַאהעג קישטלעבול קחצי טָאה
 טנַאמרעד ןֿפרַאד'ס עכלעוו ןשיוצ ,עקיטכיל ךיא ןא ןטנעמָאמ

 עניױעש יד ,ןענָאזעס ענעדײשרַאֿפ ןיא ןגלָאֿפרעד עסיורג ענַײז ןרעוו
 -עקרענָא ןַײז ,ןטעטיוװיטקַא-רעטַאעט ןוֿפ לֿבוי ןטס50 ןַיז וצ גנורעַײֿפ
 ײקַאזיא רָאינעס, רעד ּווװ ,טלעוו-רעטַאעט רענַאיליזַארב רעד ןיא גנונ

 ןרָאװעג טרעַאב זיא רע ןעוו גנורעַײֿפ יד ,ןעוועג טבילַאב רעייז זיא
 עינָאמערעצ רעכלעוו וצ |רעגריב-ןרע} יַאקָאירַאק ןָאדַאריס  סלַא
 .ןעמוק וצ ןזיווַאב טינ רעדייל ןיוש טָאה רע

 םעד טעמדיועג ןבעל ץנַאג ןַײז טעמּכ קישטלעבול טָאה יזזַא
 -קנַאוק ערעווש יד ןעוו טלָאמעד וליֿפַא ,ליזַארב ןיא רעטַאעט ןשידִיי
 -מורַא תוחוּכ עטצעל ענַײז טימ ךָאנ רע ויא ,טּפַאכרַאֿפ םיא טָאה טייה
 -רַאֿפ ןיא ןעלקַאטקעּפס-רעטַאעט קידנדרָאניײא ,דנַאל ןרעביא ןרָאֿפעג
 ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא ןוא ָאיר ןיא סרעדנוזַאב ,דנַאל ןוֿפ טעטש ענעדייש
 -ונעגכרוד ,טעב םוצ רעטדימשעגוצ ַא ןגעלעג ןיוש זיא רע ןעוו ןוא
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 ןעוועג גרָאז עטנעמַאמרעּפ ןַײז זיא ,ךדיײל עשיזיֿפ ערעווע טימ ןעמ

 ןצַאשּפָא םיוק ןָאק ןעמ סָאװ ,רענָאיּפ רעסױרג ַא...רעטַאעט שידִיי

 סע בא טסיױו רעוו ףןגָאז ןעמ ןָאק רעיױרט טימ רעבָא ,טרעוו ןיז

 7 .ײ?רעגלָאֿפכָאנ ןַײז ןעמוק טעװ

 ,רעדנעלרוק ֿבקעי ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .ש
 ,ליזַארב ןיא רטַאעט ןשידיא ןוֿפ רענָאיּפ --- קישטלעבויל קחצי -- יקצעניל הרש

 ןמלז ,סענכַאי
 |1966 .צעד 26 .טשעג --- 1911 .צעד 25 .בעג}

 "ימס ןיא 1911 רעבמעצעד 25 ןריובעג
 -ָאה -- ןרעטלע .דנַאלסור/סַײװ ,שטיווָאל
 -עגסױרַא ןָא זַײװלגנִיי ןוֿפ .סעקינשַאּפער

 "וה ןטלצרָאװעגניײא ןַא ןוֿפ םינמיס ןזיוו

 -טנַא טַײצ רעד טימ ךיז טָאה סָאװ ,רָאמ
 ,עניב רעד וצ גנוגיינ ַא ןיא טלקיוו

 -רעבירַא ךיז החּפשמ יד טָאה 1922 ןיא
 ןיוש ,טכוזַאב רע ּוװ ,קסנימ ןייק ןגָארטעג

 -ידִיי ַא ,טכַאמ רעשיטצווָאס רעד רעטנוא
 רעטכיד רעד רעכלעוו ןיא לוש-רעדניק עש

 יד טרירגימע 1920 בייהנָא .רערעל יד ןוֿפ רענייא זיא קַאבלוק השמ
 ןשיגָאגַאדעּפ רעקרָאי וינ ןיא טרידוטש .י ּוװ ,עקירעמַא ןייק עילימַאֿפ
 יד ןיא ןרָאי ךס ַא טיבעג םעד ףיוא טקריװ ןוא רערעל סלַא רַאנימעס
 ,ןלוש-רעדניק עכעלטלעוו-שידִיי

 ןוֿפ רענעײלרָאֿפ ַא יו טנעלַאט ןַײז קיטַײצכַײלג טלקיװטנַא ;י
 לקינייא קיטסַײג ןימ ַא ,רעלציוו רעכעלריטַאנ רענַאטנָאּפס ןוא רָאמוה

 ,דַאבַאכ עקטָאמ ןוא רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןוֿפ

 רע רעכלעוו ןיא טסנוקניילק ןעוועג רקיע רעד זיא ַאולּפמַא ןַײז
 זיא ןרָאי רעקילדנעצ ןוֿפ ךשמ ןיא .טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה
 -רעמוז יד ןיא ןעגנולַײװרַאֿפ ןוא רוטלוק ןוֿפ רָאטקעריד ןעוועג רע
 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ךָאנרעד ןוא עדַאנַאק ןיא רעִירֿפ ,סּפמעק
 טכַאמעג טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב ךיז טָאה רע ּוװ ,ןטַאטש
 טיירגעגוצ רע טָאה טרָאד ,קרָאי-וינ ַײב ,"דנַאלקיעל , ּפמעק ןיא
 ,ןרָאװעג ןבעגעג ןענַײז סָאװ ,ןליֿפש ענעדײשרַאֿפ יד טריסישזער ןֹוא
 ןבָאה האנה ךס ַא טֿפַאשרַאֿפ ןוא לעניגירֶא רעייז סרעדנווַאב
 -גיק רַאֿפ טעברַאַאב רעדָא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןליּפש ענַײז

 ןקרַאטש ַא ."סנזח םעד יסייּפ לטָאמ , סמכילע-םולש ייז ןשיווצ ,רעד

 ענעדלָאג יד , סניגלָא .מ ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד ןַײז טכַאמעג טָאה םשור
 ,רעכוזַאב 1500 רַאֿפ קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,"ןעּפ

 -רעטנוא-רוטלוק ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןטערטֿפױא טֿפָא טגעלֿפ י

 ,"הּפ לעב טסירָאמוה , סלַא ןטײקיעֿפ עקרַאטש ענַײז ןוא ,ןעגנומענ
 ךס ַא ןענווועג םיא ןבָאה סעקילּפער ןוא ךעלטרעוו עקיניזֿפרַאש ענַײז
 ,טעקנַאב םַײב ןעוועג קיטנעק סרעדנוזַאב זיא סָאװ ,טעטירַאלוּפָאּפ
 ַא םגה .1966 רעבמעװָאנ 6 םעד ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא סָאװ
 טגײלעגּפָא רעִירֿפ םעד בילוצ זיא טעקנַאב רעד) ,רעקנַארק-רעווש
 "רעד טימ טלקניֿפעג עדער-קנַאד ןַײז ץלַא ךָאנ טָאה (ןרָאװעג
 ,רָאמוה ןדנשירֿפ

 :טבַיײרש דירֿפ .י
 -ײרֿפ רעד ,רעטכעלעג ןוֿפ רובצ-חילש רעד ,סענכַאי רעמ ַאטינ;

 רעשימלעש לָאמוצ ,רעטײשרַאֿפ-שירעֿפיטש ןייא סָאװ ,רעכַאמ-ךעל
 ריד ןוֿפ ןבײרטרַאֿפ ףושיּכ טימ יו לָאז ,ןגיױא עיולב ענַײז ןוֿפ קוק
 ןשיטענגַאמ ַא טימ ךיז וצ ןגױצעג םוטעמוא טָאה רע.. .ערַאמכ יד
 .סעילַאװכ-רעטכעלעג טימ טלדורפשעג טָאה םיא םורַא .רעבױצ
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 טיט אש

 -קַארַאכ ןַײז טימ "טכָאקעג; ךיז ,טקסעעג ךיז טָאה רע ּווװ םוטעמוא ..

 םענעגייא ןַײז טגײלעגקעווַא רע טָאה ,טנעמַארעּפמעט ןשיטסירעט

 -רעפ-סענכַאי ןַײז ,"ךיא; םענעגייא ןַײז טרעדילגעגנַײרַא ,לפמעטש

 -ךעלײרֿפ םעד ןשימרַאֿפ וצ הלוע ןַא ןעוועג טלָאװ סע... טייקכעלנעז

 "כַאי "רעטכיילא רעד ךיוא .רעבעל ןוא גנול ןגנירג ַא טימ רעכַאמ

 טליֿפעגטימ ןוא טכַאמעגטימ ףיט טָאה רע ןעוועג טינ סע זיא סענ

 -ָאמ ןבעל ןשידִיי ןיא רעדנוזַאב ןוא טַײצ רעד ןוֿפ ןשינעעשעג יד

 טימ ןסעומשש ןיא א ,טלסײרטעגֿפױא םיא ןבָאה סיזירק ןוֿפ ןטנעמ

 טָאהימ ןוליֿפַא בוא טייקיציה ןַײז ןלייט טנָאקעג לָאמ עלַא טינ םיא

 רע סעדוירק ןא תונעט ַא רַאֿפ סָאװ רָאנ .טימעג ןייז ןענַאטשרַאֿפ

 רענעגייא רעד ןיא טקיטייוועגסיוא ייז רע טָאה ,ןבָאה ןעוועג טינ לָאז

 .ײןטָארטעגקירוצ טינ לָאמ ןייק זיא רע רעכלעוו ןוֿפ הֿביֿבס

 -קנַארק ערעווש ערעגנעל ַא ךָאנ ,.י זיא 1966 רעבמעצעד 26 םעד

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג ,טייה

 ,,י .ג ,8'מ, .ירֿפרעדניא ףלע ןגרָאמ היװל .ןברָאטשעג סענכַאי .ז -- {-}
 ,1966 רעבמעצעד 6

 .ןעזָאר לשרעה ןוא דירֿפ .י ןוֿפ .ע .ש
 ,"רוטלוק עשידִיי ' ,..רעטסײמ-ךַאל ַא רַאֿפ רערט ַא -- סענכאי ןמלז -- דירֿפ .י

 | ,1967 רַאונַאי ,י

 שרעה-הדוהי ,קַאיַאש

 (1958 טסוגיוא ,טשעג --- 1892 לירּפַא 10 ,בעג}

 -ַאלצָאלװ ןיא 1892 לירּפַא 10 ןריובעג א
 ןעמוקַאב .רחוס ַא -- רעטָאֿפ .ןליוּפ ,קעוו

 ןכָאנ ,גנויצרעד עזעיגילער גנערטש ַא

 ,רָאי 12 ןוֿפ רעטלע ןיא ,טיוט סרעטָאֿפ

 ּוִי ,לוש סקלָאֿפ רעשיטָאטש ַא ןיא ןַײרַא
 ןוא שילױּפ ,שיסור טנרעלעג טָאה רע

 ןייק קעװַא רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא .שטַײד

 רעקינכעטָארטקעלע סלַא ןוא ,תוכאלמ

 ַא טרעוװ ,סוֿפ ןטכער םעד רע טרילרַאֿפ

 ,דנַאלשטַײד ןייק קעװַא רָאי 18 וצ .שיליוּפ ןוא שידַיי ןוֿפ רערעל

 ,ןָאדנָאל ןייק טרָאד ןוֿפ ןוא זירַאּפ ןיא םיבורק וצ ךָאנרעד

 רעדיל טימ טייקיטעט עשירַארעטיל ןַײז ןביוהעגנָא 1912 ןיא
 ןוא "ףַארגָאנָאֿפ רעד, טַאלבנכָאװ רענָאדנָאל ןיא ןעגנולייצרעד ןוא

 ןגעו סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא טימ עסערּפ רענָאדנָאל רעד ןיא

 ןוֿפ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג ךָאנרעד .ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט ןשידִיי
 ןוא ןבעגעגסױרַא -- 1915 ."טַײצ יד , גנוטַײצ רענָאדנָאל רעד
 -הַארטש דנעגוי, לַאנרושז-שדוח ןשירַארעטיל ַא טריטקַאדערטימ

 -נעּפָאק ןיא רעִירֿפ ,רעטרע-ןיווװ ןטיבעג 1916 רעבָאטקָא טניז ."ןעל
 -נַאד , סָאד טריטקַאדער רע ּוװ ,גיצנַאד ,םלָאהקָאטש ךָאנרעד ,ןגָאה
 טניז ןוא ,ןילרעב ,"טַאלבגָאט רעגיצנַאד , ךָאנרעד ,"ןעבעל רעגיצ

 -קַאדער יד רעביא טמענ רע ּוװ ,ןָאדנָאל ןייק ךיז טרעקעגקירוצ 7

 .?טסָאּפ יד , עּפָאריײא ןיא גנוטַײצ רעשידִיי רעטסטלע רעד ןוֿפ עיצ
 סלַא קיטעט ןעוועג רע זיא ,ןעגנורעדנַאװ ענַײז ןוֿפ טַײצ עצנַאג יד
 רעד רַאֿפ .שינעד ןיא ךיוא ןוא שידִיי ןיא טסילַאנרושז ןוא רעבַיײרש
 ,עילַארטסיוא ,ינדיס ןיא טצעזַאב ךיז .ש טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ןוֿפ "ןדנובַאגַאװא ןוא ?לטיּפַאק רעטצעל, טצעזרעביא טָאה .ש
 .ןעסנַאנ רעטעּפ ןוֿפ "ַאירַאמ , ןַאמָאר םעד ןוא ןוסמַאה טונק

 סָאװ ,"רָאטקַאדער רעד , רעטקַא-ייוצ םעד ןבירשעג טָאה .ש
 ןעוו , עסעיּפ יד ןוא ,ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא 1915 ןיא זיא
 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג 1916 ןיא זיא סָאװ ,"טכַאוװרע גנילירֿפ רעד
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 ידו = ןטיאאהאאוו

 /צנעדײשרַאֿפ ַײב טעברַא רע ּוװ ,עשרַאוװ

 ןופ ןָאקיססעל
 = == טיט רא= ןיועטווָא

 לאינד ,, ןסעיּפ יד טצעזרעביא ןוא ,רעטַאעט-"ןָאיליוװַאּפ , רענָאדנָאל

 ןַאמרעה ןוֿפ "רעדירב ייווצ יד , ןוא ןָאסנַאטַאנ ירנעה ןוֿפ "ץרעה

 | ,גנַאב
 .עילַארטסיוא ,ינדיס ןיא ןברָאטשעג 1958 טסוגיוא ןיא זיא .ש

 ,440"439 .זז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ענליװ ," ,רעטיל .דִיי .סקעל , -- ןעזייר .ז

 םַאיליװ ,ץרַאװש
 1964 .טשעג --- 1894 .טקָא 31 .בעג}

 ,יסַאי ןיא 1894 רעבָאטקָא 31 ןריובעג
 רע טָאה גנודליב עסיורג ןייק .עינעמור
 ןרעטלע עכַײר ןייק לַײװ ,ןעמוקַאב טינ

 טָאה רעטָאֿפ רעד .טַאהעג טינ רע טָאה
 -עג .טֿפעשעג-םישובלמ ןיילק ַא טַאהעג
 ןוא הרוּת-דומלּת ַא ןיא ,רדח ַא ןיא טנרעל
 -ָאטש רעשינעמור ַא ןיא ןסַאלק 2 טכוזַאב
 ןוא םיטש ענייש ַא טַאהעג .לוש רעשיט
 טיוט ןבילוצ .ןזח ַא ַײב ררושמ ַא ןרָאװעג
 ןכוז ןָא החּפשמ יד טבייה ,רעטָאֿפ ןוֿפ

 .עקירעמַא ןיא םיבורק וצ ןרירגימע וצ טטילשַאב ןוא הסנרּפ
 וצ רע טֿפלעה גָאטַײב .קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג .ש זיא 1905 ןיא

 ןטנװָא יד ןיא ןוא סַאג ןיא ןעגנוטַײצ ןֿפױקרַאֿפ ךרוד הסנרּפ רעד וצ
 -ןֿפַארגעלעט ןיא טלעטשעגנָא רע טרעוו רעטעּפש .לוש ןיא רע טנרעל
 -ַארגעלעט ןגָארטעצרעדנַאנוֿפ (חילש) ייָאב-רעשזדנעסעמ, סלַא טמַא
 רעטַאעט שידִיי ןליּפש טווּורּפעג רע טָאה יסַאי ןיא ךָאנ יו ױזַא .סעמ
 | ןריובעג ןַײז ןוֿפ רָאי סָאד טינ טמיטש םעד טיול} ,רעבָאהביל טימ
 ײשרַאֿפ ןיא ןקילײטַאב ןביוהעגנָא קרָאי-וינ ןיא ךיוא ךיז רע טָאה
 -קַא סָאד טָאה 1911 ןיא זיב ,ןבולק עשיטַאמַארד-שילַאקיזומ ענעד
 וצ בולק ַאזַא ןוֿפ ןעמונעגסױרַא םיא ןייטשנעוועל לרָאּפ-ןרָאיט
 "ויבעד רע ּוװ ,סיאול.טס ןיא עּפורט רעייז ןיא לענָאיסעֿפָארּפ ןליּפש
 -ערַאק ַאננַא עשידִיי יד , סיקסוװערַאטָאלָאז ןיא ?קַאסיא , סלַא טריט

 -רַאֿפ רעביא גנורעדנַאװ ןַײז ןביוהעגנָא ךיז טָאה טרָאד ןוֿפ ."ַאנינ
 טרַאה ינדיס רָאיטקַא רעד םיא טָאה 1914 ןיא זיב ,טעטש ענעדייש

 ןעמונעגנַײרַא םיא טָאה רעלדַא .ּפ ֿבקעי ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק טכַארבעג

 עטשרע יד טַאהעג תמאב רֶע טָאה ָאד .רעטַאעט-"יטרעביל , ןיא
 ַײס םוקילבוּפ ןוֿפ יײס ךיז וצ קרעמֿפױא םעד ןעִיצ וצ טייהנגעלעג

 ףיורעד דלַאב םיא טָאה יקסװעשַאמָאט סירָאב .קיטירק רעד ןוֿפ

 ענַײז טריֿפעגֿפױא טָאה רע ּוװ ,רעטַאעט-"לַאנָאשענ , ןיא טרישזַאגנַא
 יד ןליּפש וצ .ש ןבעגעג ןוא ,סעטערעּפָא עכײרגלָאֿפרעד עטמירַאב
 טנײשעגֿפױא ןוז יד טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ .ןלָאר-רעבָאהביל עטשרע
 -עווע דנָאקעס , ןיא רעגניז-רעבָאהביל רעד ןרָאװעג זיא רע .ש רַאֿפ
 .רעטַאעט-"יטרעביל , ןיא רָאש לשנַא יב ךָאנרעד ,רעטַאעט-"וינ,
 "ףלעדיימ שידִיי ןַײמ , דיל סַאדנוקעס םולש ןעגנוזעג רע טָאה ָאד

 ,רָאה ּפָאק ןקיטכערּפ ןַײז טימ .טכַאמעג טמירַאב-טלעוו שממ סע ןוא
 "ןייא רע טמענ , ,עמיטש עקידנגנילק ,ליומ ןייש ,ןגיוא עקידנעילג

 זיא ס ןוא ,ץניוװָארּפ רעד רעביא ךיז טגָארטעצ ןעמָאנ ןַײז .קרָאי-וינ
 ץרַאוװש סירָאמ ןעוו זַא ,דָאזיּפע ןַא טכיזניה רעד ןיא שיטסירעטקַארַאכ
 סדימש םעד , סנייבשריה ץניווָארּפ רעד ןיא טליּפשעג לָאמַא טָאה
 רַאֿפ סיֿפענעב סלַא ןעגנַאגעג זיא גנולעטשרָאֿפ יד ןוא ,"רעטכעט
 -עגרעטנורַא הרֿבח רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד זיא ,הרֿבח רעסיוועג ַא
 -געניימ) ןצרַאװש סירָאמ וצ טגָאזעג ןוא ןסילוק יד רעטניה ןעמוק
 דניימ רעווענ , :(ןצרַאװש םַאיליװ וצ טדער רע זַא ,ךעלריטַאנ קיד
 ךַײא ןבָאה רימ סָאװרַאֿפ טסייו ריא .עסעיּפ יד |קיטכיוו טשינ
 ןַײמ , דיל ענייא סָאד ןעגניז ןרעה וצ ךַײא זיולב ,טכַארבעגּפָארַא

2090 



 רע טַאע טס ןשירדיי
 ןטאהאמאמ) טי הי 155 = טי 5 הראשי טיי, :,.-.אירשלו דייקא * שהלואשנ ריז --ןלאזוטוהק-ייייי ,ם

 ."ןןבַאגסױא} סעסנעּפסקע עלַא ןיוש ךיז ןעניול "עלעדיימ שידִיי

 ןסיירוצנייא טינ ךיז טניול סע זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה ץרַאוװש סירָאמ
 ןַײמ , ןעגנוזעג טָאה רע ןוא עיצַאזינַאגרָא ןַײז ןוא טנעדיזערּפ ןטימ
 .עידעמָאק סנייבשריה ןיא "עלעדיימ שידִיי

 -עס , ןיא רעגניז-רעבָאהביל סלַא ןטָארטעגֿפױא רעטעּפש זיא .ש
 -סַאג 1925 ןיא טָאה ןוא ןָאקיּפ ילַאמ טימ "רעטַאעט וינעווע דנָאק
 ןיא ןטָארטעגֿפױא לירּפַא ןיא זיא רע ּוװ ,עניטנעגרַא ןיא טרילָארט
 -וטס , ןטערעּפָא יד ןיא "רָאיסלעסקע , רעטַאעט ןיא ,סערַײא סָאנעוב
 -לוש , ,"םיאנּת עטרעטשעצ יד , ,"לדיימ שידִיי ןַײז , ,"עביל ןטנעד

 סעבָאב רעד , ,"רוחב הבישי רעד , ,"עביל ןוֿפ גינעק רעד , ,"תימ
 -עמוקעגֿפיױא; ,(רעגַאנ ןוֿפ) *רַאנ רעגולק, (גרעבדלָאג ןוֿפ) ,"השורי
 ןוא ןַאמײרֿפ ןוֿפ "םיאנּת עטרעטשעצ יד , ,(רעטכיר ןוֿפ) םיריבג ענ
 ,ליבעג סקַאמ ןוֿפ "טנגוי עדליוו , ןוא ,ףלָאװ

 ;טבַײרש ןיקסנַאשַאטַאב} ,ב .י

 |"םיאנּת עטרעטשעצ ןיא| בײהנָא םַײב טָאה ץרַאװש רו
 ַא זיא רע זַא ,ןרעהוצנָא ךעלרעסיוא ןבעגעג טינ ,טַאלג וצ טליפשעג
 ןטירד ןיא ןוא ,רערעכיז ןרָאוװעג רע זיא רעטעּפש .ֿבנג רעקירָאי-גנַאל

 ץרַאה טימ רע טָאה ,רענעכָארבעג ַא ,רעטלַא ןַא טמוק רע ןעוו ,טקַא
 .,וא; ךעלדיל יירוצ יד ןעגנוזעג סערַאוװ טָאה רע .ןדייל טעגעגרעביא

 ."טלעוו ַא טליּפשרַאֿפ, ןוא ײעמַאמ ַא

 .ש טבַײרש "םיאנּת עטרעטשעצ יד , ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו
 :יקסנַאשזָאר

 קיזנביל ,דלימ ,קיביגכָאנ ,ךייוו ןסירָאמ טליּפשעג טָאה ץרַאווש;
 זיאיס .ליֿפעג ,טֿפַאשנדײל ךרוד טבילרַאֿפ טינ רעבָא ,(דייר ךרוד)/
 ןליֿפַא רוּפש ןייק םיא ןיא ןעוועג טינ זיאיס סָאװ ,שודיח ַא רעבָא
 ףרַאד סָאװ ,טײקשעריּפשכַאנ-ףרַאש ,טייקערטיכ ,טייקשיבנג רעד ןוֿפ
 ןוֿפ ןסײרקעװַא ךיז טוװרפ רע ןעוו וליֿפַא ,בנג ַא ךעלטנגייא ןַײז
 | ."עיסעֿפָארּפ רעשיבנג רעד

 "ץביל ןוֿפ גינעק, רעד ןגעוו {יקסנַאשַאטַאב ֿבקעי} גנַאטעגניצ
 | ;טבַײרש

 -עיורט ןוא ,קידונח ןוא ןייש ןוא גנוי ןעוועג זיא ץרַאווש סַאיליוװ

 ,עירעדרעמ טשינ ריש ןוא קידנסיײרצרַאה ןוא ךעלקילגמוא ןוא קיר
 ןיא יןַײרַא סיג ,רעדורב רעטוג לדיל סָאד .ךעלקילג ךָאנרעד ןוא

 ."קידונח

 .ש טבַײרש "עביל ןוֿפ גינעק רעד, ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו ןוא
 :יקסנַאשזָאר

 ןקידנרעדנּוװ-ביל ןוא ןביל ,ןטרַאצ ַא טליּפשעג טָאה ץרַאװשג
 ,טייקכעלטנגייא רעד ןיא ןוא ,שיטנַאמָאר -- םערַאוװ לָאמוצ .רָאטקיװ

 .ןטשרע ןיא) רעקידנעיצנָא וא רעקידנקריוװ ןעוועג טײקכעלריטַאנ

 ןטרעֿפ ףוס) טייקטלצניקעג ןיא יוו (טקַא ןטייווצ ןיא טּפיוהרעביא ןוא

 | / . ."שטקָא
 ;יקסנַאשזָאר .ש טבַײרש "לדיימ ןשידִיי ןַײז, ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו

 ,ךיציֿפָא ןשיטַאּפמיס ,םענייש ַא טליּפשעג טָאה ץרַאווש סַאיליוװ

 -ןגױא רעלוֿפסקורדסױא טימ רוגיֿפ עקידוועגיוב ,עכיוה ,ענייש ַא
 -ַאּפמיא סָאוװ ,דלעה ַא .לוש רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ןעלטימ ןוא קימימ

 ןיא זיא רע .ןטייקכעלריטַאנמוא ןָא ,םערַאוו זיא ןדייר ןיַיז .ךיז טריני
 ץנַאגעלע רעד טימ טקריוו רָאנ ,טשינ טמערַאיל ,שיטנַאמָאר ןליפש
 ןוא ןעלטימ-רעליּפשיוש ןיא סַאזרָאּפש זיא רע .רוחב ןטבילרַאֿפַא ןוֿפ
 זדנוא ךיז רע טָאה רעליפשיוש סלַא .גנַאזעג ןֿפױא ךס ַא ךיז טציטש
 ןייק טשינ ,עכיוה ַא -- עמיטש ןַײז .רעגניז סלַא יו ץזיוועג רעקיניײװ
 -קרעמ סָאד .קורד-זדלַאה ןכרוד עוװיסַאמ ַא רעבָא ,עקידנֿפױלײרֿפ
 עמיטש יד זיא ,רענעט עטסכעה יד ןיא אקווד סָאװ ,זיא עקידריוו
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 ןוקאשפטאקאטאו עק קי = == יי יאיר איי א

 זיא טע .ןטבילרַאֿפ ַא ןוֿפ יודיו רעד יו טקריוו ןוא עמערַאוװ ַא רעייז
 .ײןרעה ןוא ןעז וצ םיא טנַאסערעטניא רעבירעד

 ;יקסנַאשזָאר ,ש טבַײרש *טנגוי עדליוו; ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו
 ,רעליּפעטסַאג רעשינַאקירעמַא דרָאנ רעד ,ץרַאוװש סַאילױװ

 ךענייע ןוא טסיטרַא-עטערעּפָא סלַא טרינָאּפמיא ךיז טָאה רעכלעוו
 ,"טנגוי עדליוו עמַארדָאלעמ ַא סליבעג ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא ,רעגניז

 -ָאיצָאמע ןוא רעטוג סלַא ךיוא טרינָאּפמיא ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא
 טליּפשעג טָאה ץרַאוש סַאילױו.. .רעליּפשיוש-עמַארדָאלעמ רעלענ

 הליחתכל טָאה ןוא ,לענָאיצַאמע קידנרירביוו ,ןעלטימ ךס ַא טימ ןלוַאס
 זיא םוקילבוּפ סָאד ןוא ןסילוק יד טגיוועג רעכעה םעדכָאנ ןוא ליטש
 סולש ןיא טפיוהרעביא ןוא תורכש ןוֿפ ענעצס יד .תולעּפתה ןיא ןַײרַא

 ץרַאווש טָאה ,טייקנקנוזעג רעשילַארָאמ ןוֿפ ענעצס רעד ןיא ,טקַא ןט2

  ןָאק רע זַא ,קידנגייצרעביא ,קידמערוטש ןוא טסעֿפ עניב יד ןעמונעג

 ןוא ,עלָאר עשיטַאמַארדָאלעמ ַא ןֿפַאש לוֿפטעּפמיא ןוא קידנקריוו

 ענַײז .עלָאר רעד ןיא רעטרע עקידייל ןייק ןבַײלב טשינ ןלָאז סע

 -ןעיניל טלוב ןוא קימימ עֿפרַאש טימ לוֿפסקורדסױא ןעניײז ןגיוא

 | | ."טייקכעלגעווַאב עקיד

 -ָאר .ש טבַײרש "עביל-ןטנעדוטס , ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו ןוא

 :יקסנַאשז

 ,ַאעימ רעטוג ַא ,רעבָאהביל רעליש רעד זיא ןרַאווש סַאיליװ;

 ,ןיזע טגניז ,טייקידועגיוב ,ץנַאגעלע-עניב ןוֿפ דוס םעד ןעק סָאװ

 ךס א םיטש רענעלַאטעמ ןַײז ןוֿפ סױרַא טגירק ןוא ,קיטכעמ ,רעכיג

 ."קיריל ןליֿפַא ,טייקיצרַאה ,טייקכייוו

 ;סעקידנגלָאֿפ םיא ןגעוו טלייצרעד גייווצרעבליז ןמלז

 -יוָאי ןמלק רעגניז-רעבָאהביל ןסיורג ןקילָאמַא ןוֿפ טכיל סָאד,

 -ךעבָאהביל גנילביל ןוֿפ ךיוא.. ןשָאלעגסיױא ןעוועג ןיוש זיא רעל

 -עג... .ןקנוֿפ ןבילבעג זיולב ןיוש ןענַײיז ןייטשטנעזַאר לעוימעס רעגניז

 -רעבָאהביל ַײרד (ָאקסעלַאכימ רַאטס םעד רעסױא) יז ןענַײז ןעוו

 -ילדנעצ ןוֿפ רעצרעה יד טּפַאכרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,טַײלעגנוי ַײרד ,רעגניז

 יד ןעוו טַײצ רעד ןיא רעכוזַאב-רעטַאעט עשידִיי רעטנזױט רעק

 -ןָאקיּפ-ךילַאק-יקסנישמור יד רעטעּפש ןוא יקסנישמור-יקסוועשַאמָאט

 ןָאעל :עניב רעשידִיי רעד ףױא טצנַאלגעג ױזַא טָאה עטערעּפָא

 טָאה דלָאג ןָאעל... .ןַאמסָארג גניווריוא ןוא ץרַאוװש סָאיליױװ ,דלָאג

 ןזח ַא ןוֿפ עגָאט יד ןָאטעגנָא ןוא לטנַאמ-רעטַאעט םעד ןָאטעגסיױא

 טײהקנַארק-ץרַאה ןַײז בילוצ טָאה ןַאמסָארג גניווריוא... ןָאטסָאב ןיא

 .עניב רעד ףיוא יוו עניב רעד םורַא טעברַא טימ ןבעגעגּפָא רעמ ךיז

 רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןדנּוװשרַאֿפ גנילצולּפ זיא ץרַאווש םַאיליװ..

 ןעמ טָאה טַײצ עסיװעג ַא ןוא ,ללכב קרָאירינ ןוֿפ ןוא קרָאיד-ינ ןיא

 ןעשעג םיא טימ זיא סע סָאװ ןוא זיא רע ּוװ טסּוװװעג טינרָאג

 עכלעוו ,ןשטנעמ זַא ,תועידי ןעמוק ןבױהעגנָא ןבָאה לָאמַא טימ

 ,מַאימ ןיא רעטניװ רעקרָאירינ םעד ןרעמווּפָא ןעמוקעג ןענַײז

 ןֿפרעג םיא טָאה ןעמ יוו רעדָא ,ןצרַאווש סַאיליװ ןעזעג טרָאד ןבָאה

 -ַאעט ןשידִיי ןוֿפ גנילביל רעקילָאמַא רעד טרָאד טוט סָאװ .ײיליוו

 -סגנוליײורַאֿפ רעקילדנעצ יד ןיא טגניז רעדָא טליּפש רע ?םלוע-רעט

 ָאד וא ?רע טעברַא סָאװ ַײב !טעברַא רע ףיינ ?ימַאימ ןוֿפ רעצעלּפ

 רענייש קיטכערפ רעד .ןרעױא ןוא ליױמ טלעטשעגֿפױא עלַא ןבָאה

 רעבָאהביל רעקַאמשעג רעד ,רעגניז רעטנכייצעגסיוא רעד ,ןַאמ

 ןוא רענעמ טרעטסײגַאב ןוא טרעבױצַאב טָאה סָאװ ,עניב רעד ףױא

 ,ןליבָאמָאטױא ןַא ןוֿפ רעביירט| "רעוויירד יסקעט ַא זיא ,ןעױרֿפ

 ןיליו סױא לָאמַא טמוק סע ןעוו זַא ,ןבעגעגוצ ןעמ טָאה ךָאנ ןוא

 ןשירעלטסניק ןַײז ןוֿפ םיא טקנעדעג רעכלעוו ,ןטנַאקַאב ַא ןריֿפ וצ

 זַא ,פָאק ןרעביא טוה-יסקעט םעד ףיט ּפָארַא יליוו טיצ ,דָאירעּפ
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 ךיז ץרַאוװש יליוו רשֿפא טָאה סָאד .ןענעקרעד טשינ םיא לָאז רענעי
 -יירד-יסקעט ַא יו עיסעֿפָארּפ ןַײז טָאה רע .ךיז רַאֿפ טמעשעג טינ
 ןכַאמ וצ יבא ןוא ,טעברַא עכעלרע ןַא זיא סע .הבהאב ןעמזנעגנָא רעוו
 טָאה סָאד רָאנ ,דנַאש ןייק טינ זיא ,טעברַא עכעלרע ַײב ןבעל ַא
 םיא ןבָאה ייז יו ,םוקילבוּפ ןַײז רַאֿפ טמעשעג ךיז רעלטסניק רעד
 ןטימ ןבָאה רעכוזַאב-רעטַאעט עשידִיי רעטנזױט יד יװ ,ןטַאררַאֿפ
 דַאעט-שידִיי} -- עביל רעקילָאמַא רעייז וצ טיירדעגסיוא ךיז ןקור

 -עטניא םעד ןעמונעגוצ ןוא רקֿפה ףיוא טזָאלעגרעביא סע ןוא ,ײרעט

 עששידִיי זַא ,הצרעד טריֿפרעד ןוא םינהּכ ןוא רעניד ענַײז ַײב סער

 יז לָאזימ זַא ,לזמ טָאהעג ךָאנ ןבָאה ייז ביוא ,קעווַא ןלָאז ןרָאיטקַא

 ענעדײשרַאֿפ וצ ךיז ןעמענ רעדָא רעּפעש ןיא ןטעברַא ,ןעמענוצ

 ןופ ןבָאה ייז סָאוו ,טרָאוװ עשידִיי סָאד ןעמוטשרַאֿפ ןזָאל ןוא תוכאלמ

 -טעטש ןוא טעטש רעביא טכַארבעג סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט רעטערב יד

 -ימיסַא רעקיטסײג רעד ןגעק ץוש ַא יו ןדִַײי וצ עקירעמַא ןוֿפ ךעל

 ."ןסעגעגֿפױא רעוװַאשז יוו ייז טָאה סָאוװ ,עיצַאל

 רעביא טיג ,ןבעל ןַײז טקידנערַאֿפ טָאה .ש ױזַא יו םעד ןגעוו ןוא
 | | :גייווצרעבליז

 -ץנַאט ַא וצ ױרֿפ ןַײז טימ קעווַא רע זיא טנוָא תבש ַא ןיא;

 "פא ןענַאטשעגֿפױא טשינ רעמ ןיוש ןוא ץלַאֿפעג ,טצנַאטעג ,טנווָא

 -רַאֿפ רעד רעוו טסּווועג טינרָאג רשֿפא ןבָאה רעצנעט יד .טצנַאטעג

 ןזלָאמעג טשינרָאג עסערּפ רעשידִיי רעד טָאה ןעמ .זיא רענעברָאטש

 רעמַאימ יד זילב ,ָאטשינ רעמ זיא ץרַאווש סַאיליוו זַא ,םעד ןגעוו

 -עעשעג עלענָאיצַאסנעס עלַא יו טכַארבעג לַאֿפרָאֿפ םעד טָאה עסערפ

 -רעביא רעכוזַאב-רעטַאעט רעשידִיי ַא טָאה רעטעּפש טַײצ ַא .ןשינ

 ןוא "טסטרעװרָאֿפפ יא טױט סמַאיליװ ןגעװו עטכישעג יד םעגעג

 ףס םעד ןקעוװו ןבירשעג טשינרָאג טָאה ןעמ סָאורַאֿפ טגערפעג

 -טנעעג טָאה עיצקַאדער יד .ץרַאווש סָאיליוװ יו רעליּפשיוש ַאזַא ןוֿפ

 קעויַא ןױש ןענַײז סע .ןןטייהלעצנייא רעמ ףיוא טרָאוװ יז זַא ,טרעֿפ

 יו .ןפורעגּפָא טשינ רענייק ךיז טָאה טנַײה זיב .םישדח עקינייא

 ."!וזדנוא ַײב טסעגרַאֿפ ןעמ לענש
 ,"צ'אד, ,"רָאיסלעסקע , רעטַאעט ןיא גנולעטשרָאֿפ-סגנונֿפערעד יד -- :ר .ש

 ,1929 לירּפַא 7 ,א'ב

 ,1929 לירּפַא 14 ,טראד ,עמארדָאלעמ א ןיא ץראווש םאיליוו -- .ר .ש

 ,1929 לירּפַא 28 ,טראד ,ןציטָאנ רעטאעט -- .ר .ש

 ,1929 יַאמ 12 ,טראד ,רעטַאעט ןשידיא ןגיה ם'ניא --- .ר .ש
 ,1929 יַאמ 19 ,טראד ,ןציטָאנ רעטַאעט -- .ר .ש
 ,1929 ַײמ 12 ,א'ב ,/ עסערּפ יד , ,קינַארכ-רעטאעט --- |יקסנַאשָאטָאב} .ב .י
 ,1929 ַײמ 19 ,טרָאד ,קינָארכ רעטאעט --- |יקסנַאשָאטָאב) גנַאטעגגיצ
 -רָאֿפ , ,ץרַאװש םַאיליװ ןוֿפ טיוט רענעגיװשרַאֿפ רעד -- גייווצרעבליז ןמלז

 ,1964 לירּפַא 17 .י .ג ,,סטרעוו

 "רעטַאעט רעשיטַאמַארד רעשידיי רעכעלגעװַאב ,

 -גירגעג זיא "רעטַאעט עשיטַאמַארד עכעלגעווַאב עשידַיי סָאד,

 ,דלעֿפנעמולב ַאנַאיד ןוא ווָאקרוט סַאנָאי ךרוד 1921 ןיא ןרָאװעג טעד

 ;טבַײרש ווָאקרוט סַאנָאי

 ןטימ גיצנַאד ןיא טליּפשעג בָאה ךיא ןעוו ,1921 רָאי ןיא
 -עט ַא ןעמוקעגנָא זיא ,ײרעטַאעט ןשיטַאמַארד ןועידִיי ןכעלגעווַאב,
 עּפורט עצנַאג דעזדנוא ליוו רע זַא ,טרַאה דרַאנרעב ןוֿפ עמַארגעל
 -ַארד ןשידִיי ןכעלגעווַאב  ןוֿפ עפורט יד .עיצילַאג ןייק ןריששזַאגנַא
 סָאװ ,רעליּפשיוש עגנוי זיולב ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ײרעטַאעט ןשיטַאמ
 .רַאוטרעּפער ןרעסעב ַא ןליּפש וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה
 -שטערק עטסופי ןסעיפ עקידנגלָאֿפ ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײזיס

3 

 ןופ ןָאקיססעל

 ,ןיבסעריה ץרפ ןוֿפ יהלבנ ידי ,ילקניוו דענעֿפרַָאוװרַאֿפ ַאי ,יעמ

 ,שַא םולש -- 'המקנ ןוֿפ טָאגי ,ןירבָאק ןָאעל -- 'גנוי-סֿפרָאד רעדי

 .ס -- יקילג בילוצי ,םכילע-םולש -- יטיײרּפשעצ ןוא טידעצי

 וצ .ווָאקירישט -- 'ןִיי ידי ,ַאקמיב .9 -- 'םיבנגי ,יקסוועשיבישּ=

 ,רענלימ ַאקרַאמ ;רעליּפשױש עקידנגלָאֿפ טרעהעג ןבָאה עּפורט רעד

 -יפשיוש עגנוי עטבַאגַאב רָאג זיב ַא -- (זלעֿפשריה) ַאנרַאס עישעצ

 -על .ש ,םוָאלֿפ עקנַאה ,טָאגֿפלעה הסדה ,קינרָאקיצ םולש ,ןירעל

 שריה ,שטַאוישזד ,לעטֿפעש ,רעניד ,ןַאמרעב סקעלַא ;לַאטנעװ

 לעקנערֿפ םייח ןוא תורווע עקיזָאד יד ןוֿפ רעבַײרע דעד ,יקסניווָאלג

 | ,רעריפ-סטֿפעשעג סלַא --

 רעד בילוצ ַײס טָאה ײרעטַאעט עשיטַאמַארד עכעלגעווַאב , סָאד

 ,רעטַאעט םוצ טַאהעג ןבָאה רעדילגטימ ענַײז סָאװ גנויצַאב רעטסנרע
 גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טַאהעג ,רַאוטרעּפער םענוֿפ לַאווסיוא ןבילוצ יַײס
 םעד .טליּפשעג רָאנ טָאה סע ּוװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא

 ,גיצנַאד ןיא טַאהעג עפורט יד טָאה לַאֿפכרוד ןלעירעטַאמ ןטשרע
 ,עיצַארגימיא עשידִיי עניילק ַא טרָאד ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיאיס לַײװ
 טָאװ ,ץלַא וצ ןגעױצַאב לוטיב טימ ךיז ןבָאה ןדִיי עשישטַײד יד ןוא
 טימ טַאהעג טשינ טושפ ןבָאה רימ .ישידִייי טימ טקעמשעג טָאהיס
 סָאװ ,גַאלשרָאֿפ רעד זיא רעבירעד .טָאטש ןוֿפ ןרָאֿפוצסיױרַא סָאװ

 .עפורט רעד רַאֿפ גנוטער ַא שממ ןעוועג ,ןטרַאה ןוֿפ ןעמוקעגנָא זיא

 ןוֿפ עיצקעריד רעַײנ רעד רעטנוא ירעטַאעט עכעלגעווַאבי סָאד

 ײמָאלָאק רעטַײװ רעד ןיא ןליּפש וצ ןבױהעגנָא טָאה ,טרַאה רעב
 ןענַײז ןטֿפעשעג יד זַא ,בײהנָא ןוֿפ .(ץענערג רעשינעמור רעד ַײב)
 ןטֿפעשעג יד ןעוו .הרושכ ןעוועג ץלַא זיא ,השקשינ ךָאנ ןעגנַאגעג
 תיב-םולש רעד ןיוש זיא ,ּפָארַא רעטופ רעד טימ קעוַא רעבָא ןענַײז
 -עשפ יװ ,טעטש ייר ַא ךָאנ טכוזַאב ןבָאה רימ .ןרָאװעג טרעטשעצ
 רעד טקידנעעג ךיז טָאה סע ּוװ ,ןוָאנרַאט ,עשייר ,ווַאלסָארַאי ,לשימ
 .ןרָאֿפוצמײהַא ןסָאלשַאב עלַא ןבָאה רימ ןוא ,ןטרַאה טימ טקַארטנָאק
 ןרָאיטקַא רָאּפ ַא טרישזַאגנַא טָאה טרַאה .ןלַאֿפעצ ךיז זיא עפורט יד

 סיקטינַא ווָאנרַאט ןיא ןריֿפוצֿפױא ןסָאלשַאב ןוא עפורט רעזדנוא ןוֿפ
 טליּפשעג טשינ ווָאנרַאט ןיא טלָאמעד זיב ךָאנ זיא סָאװ ,'קובידי

 .ײןרָאװעג

 ;וָאקרוט סַאנָאי טבַײרש טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ַיײב ןוא

 הסדה ,ַאנרַאס ַאשעצ ;עוועג טלָאמעד ןענַײז עּפורט רעד ןיא,
 ,ווָאדיװַאד-קינרָאקיצ םולש ,םוָאלֿפ ַאקנַאה ,עדייו םירמ ,טָאגֿפלעה
 למייח ןוא לעטֿפעש ,ןַאמרעב סקעלַא ,לַאטנעוועל ,רעניד ,רענלימ .מ
 -ילקעג ַא טליפשעג ןבָאה רימ .רעריֿפ-טֿפעשעג רעד -- לעקנערֿפ
 .ד .ה ,שַא םולש ,םכילע-םולש ןוֿפ סעסעיּפ ;רַאוטרעּפער םענע
 .ָאקמיב לשיֿפ ,ןירבָאק ןָאעל ,ווָאמיד ּפיסָא ,ןייבועריה ץרּפ ,גרעבמָאנ
 .א'א ווָאקירישט ,יקסינַא .ש ,יקסוועשיבישּפ .ס ,רעטייוו .א

 ערעזדנוא.. .גיצנַאד ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה יינרוט רעזדנוא

 -עטַאמ ןטרַאװרעד םעד טָאהעג טשינ ןבָאה גיצנַאד ןיא ןטירטֿפױא
 טימ ןבָאה סָאװ ,ןזיי עשישטַײד עקיטרָאד יד .גלָאֿפרעד ןלעיר
 טכַארבעגּפָארַא ןיילַא ,הלשממ רעשיצַאנ רעד רעטנוא ,רעטעּפש ןרָאי
 טלָאמעד ךָאנ ןבָאה ,שידִיי ףיוא רעטַאעט שידִיי ַא ןטלַאהעגסיוא ןוא
 -רעטַאעט עשידִיי רַאֿפ סערעטניא ןקיטַײנ םעד ץזיױועגסױרַא טשינ
 -ןיאןע עשידִיי עשיעּפָארייא-חרזמ עסיױורג ןייק .ןעגנולעטשרָאֿפ
 זַא ,ױזַא ,גיצנַאד ןיא ןעוועג טשינ טַײצ רענעי וצ ךָאנ זיא עיצַארגימ
 ןבָאה ךימ .ןרַאּפשוצנָא ךיז ןעמעוו ףױא ןעוועג טשינ טושפ זיאיס
 לָאז רעטַאעט 'םלעהליוו רעזייק' ןסיורג םעניא טליּפשעג טלָאמעד
 טשינ רימ ןבָאה טרָאד ןוֿפ ןרָאֿפסױרַא ןוא ...קנעב עקידייל יד רַאֿפ
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 רעצט ַאעצט ןשידיי

 טָאה ָאנרַאס .תואצוה ףיוא ןעוועג טשינ טושפ זיא'ס לַײװ ,טנָאקעג
 טקעלקעג טשינ רעבָא טָאהיס .ןַאמ ריא ןופ טלעג טקישעגוצ ןגָארקעג
 זַא ,ןענָאמרעד ,תמאה ןעמל ,ַאד זומ ךיא .עפורט רעצנַאג רעד רַאֿפ
 -עג טלָאמעד טָאה סָאװ ,יקצינטישז .ל רײד רעבַײרש רעשידִיי רעד
 טָאה ,טַארטסיגַאמ ןקיטרָאד ןיא טעברַאעג ןוא גיצנַאד ןיא טניױוװ

 ןֿפלָאהעגסױרַא זדנוא לָאמ ןייא טשינ ןוא ןעוועג ברקמ רעייז זדנוא

 .הרצ תע ןַא ןיא

 רימ ןבָאה -- עיצילַאג -חרזמ ןייק געוו ןֿפױא -- גיצנַאד ןוֿפ
 ,ענטוק ,קסנָאק ,ָאלָאק ,ןישזבָאד ,ןיפיר ,קעווַאלצָאלוװ ןיא טליּפשעג
 -רעד רעזדנוא ּױװ ַאקסַאלדָאּפ ַאלַאיב ,שטירזעמ ,ווָאקול ,ץעלדעש
 עניילק עכלעזַא ןיא.. .סיורג ךעלניױועגרעסיוא ןעוועג זיא גלָאֿפ

 רדסּכ ןעמ טָאה ,איא ַאלַאיב ,שטירזעמ ,ןיּפיר ,ָאלַאק יו ךעלטעטש

 ."ןטירטֿפױא ערעזדנוא ןריגנָאלָארּפ טזמעו

 .יװצ דנַאב ,1953 ,סערַײא סָאנעוב ,' ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ , --- װָאקרוט סַאגָאי

 ,162-164 .3427 .וז

 ַאשאי ,גרעבציירק

 | יקסנאסקאס }

 "וא ,סעדָא ןיא 1885 .צעד 4 ןריובעג
 רעקיטרָא ןַא ןיא טרידוטש .ענִיַארק
 ענעדײשרַאֿפ טליּפשעג ,עירָאטַאװרעסנָאק

 רעביא סרעטסעקרָא ןיא ןטנעמורטסניא

 .עּפָארײא
 -רַאֿפ ןוא עקירעמַא ןיא 1922 ןעמוקעג

 ,ןָאסקַאס ףיוא ןעמָאנ-עילימַאֿפ ןַײז טצריק

 -ָאנ םעד ןעמונעגנָא הנותח רעד ךָאנ רעבָא

 ,גרעבציירק ןעמ

 ןוא טנעגיריד סלַא ןַײרַא 1922 ןיא

 ןַאטײנ .ריד) רעטַאעט-"טקעּפסָארּפ , רעסקנָארב ןיא רָאטיזָאּפמָאק

 וצ רעבירַא רָאי 2 ךָאנ ןוא ,(סבָאקיישזד בָאקיישזד ןוא גרעבדלָאג

 ערעדנַא ןיא רעטעּפש ,רעטַאעט-"יעװקרַאּפ , רענילקורב ןיא ייז

 .סרעטַאעט

 -עּפָא רעקילדנעצ וצ קיזומ טרינָאּפמָאק רָאי 20 ןוֿפ ךשמ ןיא

 ןוֿפ הלּכ יד , ,"יביעב סַאּפַאּפ םעד , א"צ ,רעדליב-סנבעל ןוא סעטער

 סָאד  ,"וינעוע עטעביז, ,"דַיי רעַײנ רעד , ,"טירטס קלָאֿפָאס

 ,"גיז םוצ געוו רעד , ,"ךעלײרֿפ ןַײז רימָאל , ,"לדיימ רעזירַאּפ

 וצ דניק ַא, ,"לטעטש ןיא טסַאג ַא, ,"עיצילַאג ןוֿפ עציא לאומש

 ,"ירטנָאק רעד ןיא טכַאנ ַא, ,"קרָאי-וינ ןייק ןילרעב ןוֿפ , ,"ןֿפױקרַאֿפ

 ןָא קלָאֿפ ַא , ,"ןומינָאה רעטעשזדנָאלברַאֿפ רעד , "7 טנעמטרַאּפַא ,

 -ילַאג רעד , ,"לדיימ ַא ןַײז וצ רעווש , ,"עמַאמ עדנילב יד , ,"םייה ַא

 ןרָאװעג ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג ןענַײז סָאװ ,"לזממילש רענַאיצ

 סקַאמ ןוא סקוֿפ ַאעל ,גרובנעדלָאג לעוימעס ,ןָאקיּפ ילַאמ ךרוד

 רעד ןיא טעלַאב םוצ קיזומ יד טסַאֿפרַאֿפ ךיוא טָאה .ק ,רעטעלק

 עילימַאֿפ יד , ןַאמָאר ןטריזיטַאמַארד סעסיװעשַאב ןוֿפ גנוריֿפֿפױא

 | ."טַאקשומ

 :טבַײרש יקסנישמור ףסוי

 ןוֿפ טינ רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןעמוקעג זיא גרעבציירק ַאשַאיי

 ןיא ןרידוטש ןכָאנ .רעטסעקרָא ןוֿפ רָאנ ,רָאיטקַא סלַא טינ ןוא תונזח
 שטנערֿפ ןוא טענרָאק טליּפשעג רעירֿפ רע טָאה .לוש-קיזומ רעסעדָא
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 דָאנַאיּפ ןַײז .סרעטסעקרָא עשיעּפָארײא ענעדײשרַאֿפ ןיא ןרָאה

 -ןייא ךרוד עניב רעד וצ ןרעטנענרעד ךיז ןֿפלָאהעג םיא טָאה ןליּפש

 .סרעטַאעט עשיסור ענעדײשרַאֿפ ןיא ןריגיריד רעטעּפש ןוא ןרידוטש

 ןוא רָאשזיריד ,רָאטיזָאּפמָאק רעד ןרָאי עטצעל יד רַאֿפ זיא רע

 ןא גרעבדלָאג ןרָאטקעריד יד ַײב טסינַאיּפ טַײצ רעבלעז רעד ןיא

 -עיפ ענעדײשרַאֿפ וצ קיחמ טבַײרש גרעבציירק ַאשַאי .סבָאקיישזד

 | ."סקיריל סבָאקיישזד בָאקיישזד טימ סעס
 :וצרעד וצ ךָאנ טיג רעטומלרעּפ םולש
 |ּפיליֿפ סרָאטיזָאּפמָאק יד| יוװ טקנופ ,טָאה גרעבציירק עשַאי;

 ןוא עטסעב סָאד ןבעג וצ טווּורּפעג גנילירט ןַאיליא| ןוא יקסווָאקסַאל

 -סיוא ןשיטסירעטקַארַאכ ןוא ןטסקיטכיר םעד ןעניֿפעג וצ טכוועג

 סעיציזָאּפמָאק ערעייז .דיל ןדעי ןוא עידָאלעמ רעדעי רַאֿפ קורד

 -סקורדסיוא ,ענייש טימ ,קינכעט ןוֿפ הגרדמ רעסיוועג ַא ףיוא ןעייטש

 -ךַײר וא קימטיר רעקיטרַאנזײשרַאֿפ ַא טימ ,סעידָאלעמ עלוֿפ

 טשינ ןעניז ןיא טַאהעג קידנעטש ןבָאה ייז .עינָאמרַאה רעקיברַאֿפ

 . ןסיגרַאֿפ וצ טשינ ,וויטָאמ יד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןעלּפענרַאֿפ וצ

 ןעגנַאלק עַײנ עטלצניקעג ךרוד עידָאלעמ רעד ןוֿפ טײקיצרַאה יד

 ."ןעגנולעג יז סָאד זיא לָאמ ךס ַא
 | יקסֿפַאט לאומש ןופ .ע .ש ןוא .צ .ש
 ,820 .ז ,1944 ,קרָאי וינ ,"ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןעגנַאלק , --- יקסנישמור ףסוי
 ,קרָאי וינ ,?סרָאטיזָאּפמָאק ןוא ןגרוטַאמַארד עשידִיי, -- רעטומלרעּפ םולש

 ,388"387 .זז ,2

 "ץןּפורמ עשירארעטיל יד,

  ן"עּפורט עטקינייארַאפ,ן

 רעד ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ױזַא יו םעד ןגעוו
 -רעטַאעט רעשידַיי-שיטעווָאס רעד טבַײרש ,"עּפורט עשירַארעטיל

 :רעדנעלסיוא .נ רעשרָאֿפ
 רעשידִיי רעד עכלעוו ןעגנורעבָארעד עטסרעכיז יד ןוֿפ ענייאג

 ןעוועג זיא ,רָאי 1905 ןוֿפ עכָאפע רעד ןיא טכַאמעג טָאה רעטַאעט

 רעד -- ןזיװַאב טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,רָאיטקַא ּפיט רעַײנ רעד

 יד ,ֿפור ןבױהעגנָא םיא טָאה עמ יװ ,ירָאיטקַא רעשירַארעטיל;

 -ַאב ןקַײילרעיװצ ַא טַאהעג ןעמָאנ רעקיזָאד רעד טָאה טַײצ עטשרע

 םעַײנ םעד רַאֿפ ײשּפָא ַײס טקירדעגסיוא ןעוועג זיא םיא ןיא .טייט

 רעד טימ גנודניברַאֿפ רעטסעֿפ ַא ףיוא ךיז טריטנעירָא סָאוװו ,רָאיטקַא

 -רַאֿפ עקיזָאד יד זַא ,םעד ןיא ןביולגמוא רעסיוועג ַא ַײס ,רוטַארעטיל

 ןוֿפ ןטקַאֿפ יד רעבָא .ךעלגעמ ןוא קיטיינ ןַײז ךעלקריוו לָאז גנודניב
 -לוטיב רעד ;סרעייז ןָאטעג ןבָאה ןבעל ןלַארטַאעט ןכעלגעט-גַאט םעד
 רעשירָארעטיל; רעד ןוא ןדנּוװװשרַאֿפ ןכיג ןיא זיא ןָאט-ייב רעקיד

 ,ןטסנרע רעמ ַא רַאֿפ רעטסומ סלַא ןטליג ןבױהעגנָא טָאה "רָאיטקַא
 טקעּפסער רעד .עניב רעשידִיי רעד ףיוא רעוט סענעטירשעגרָאֿפ רעמ
 עסעיטקַארּפ יד רָאנ ,סיורג ןרָאוװעג זיא ײרָאיטקַא ןשירַארעטיל  ןרַאֿפ
 -ןריזינַאגרָא ןייק .ּפַאנק ץנַאג ןעוועג ךָאד ןענַײז ןוֿפרעד ןטַאטלוזער
 -עטיל, רעד זיא הֿביֿבס רעלַארטַאעט רעשידִיי רעד ןיא טֿפַארק עקיד
 עשירַארעטיל  לָאצ יד ,ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ "רָאיטקַא רעשירַאר
 רעד ןיא ןרילרַאֿפ ךיז ןגעלֿפ ײײז .סיױרג טינ ןעווע;ג זיא יןרָאיטקַא

 ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עטמיטשעגרויטַאוװרעסנָאק הנחמ רעסיױרג
 זיאיס רעטַײװ סָאװ.. .סנטײצרַאֿפ ןטיױו םעד ןיא קירוצ ןגיוצעג
 זיא רעמ ץלַא ,רעטַאעט ןשידִיי םעד ןוֿפ גנולקיווטנַא יד ןעגנַאגעג
 -ַײז סָאװ ,ןרָאיטקַא "עשירַארעטיל , ענלצנייא יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג
 ןקינײארַאֿפ ןחמ ,סעּפורט-רעדנַאוו ענעדיײשרַאֿפ רעביא ןֿפרָאוועצ ןענ
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 טעוו סָאװ ,ויטקעלָאק ןייא ןיא ןסיגֿפױנוצ ךיז ןזומ ייז .תוחוּכ ערעייז

 ןריֿפנָא טעװ ןא טֿפַארק עקידנריזינַאגרָא עקידתושממ ַא ןבָאה

 .עניב רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוַײנַאב רעד טימ

 קיטנָאק ,ירֿפ רָאג ךָאנ קנַאדעג רעקיזָאד רעד זיא ןעמוקעגֿפױא

 זיא קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןכעלקריוורַאֿפ רעבָא ,רָאי 1905 ןיא ךָאנ

 רעד ןיא טָאה 1907 רָאי ןיא טשרע. .ןכַאז עגנירג יד ןוֿפ טינ ןעוועג

 ַא טעדנירגעג טרעװ סע זַא ,העידי יד ןזיווַאב ךיז טײקכעלטנֿפע

 .ןרָאיטקַא "עשירַארעטיל; ןוֿפ ךעלסילשסיוא טײטשַאב סָאוו ,עּפורט

 טַײצ רענעי ןיא טנכערעג ךיז טָאה עפורט טרַא אזַא ןוֿפ גנודנירג יד

 ןעוועג ןענַײז עפפרט רעד ןיא .טירש ןטגַאועג קרַאטש ַא רגֿפ

 -רעטנוא רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד םעניא טלֿפיײיווצעג ןבָאה סָאװ ,ןושטנעמ

 -סנימַאק םהרֿבַא טלֿפיװוצעג םעד ןיא טָאה ערעדנַא רַאֿפ רעמ .גנומענ

 .עפורט רעד ןוֿפ רעדנירג רעלעיציֿפָא סלַא טרירוגיֿפ טָאה סָאװ ,יק

 רעד וצ ןגיוצעגוצ ןגעוו טייקרעכיז ןוֿפ) ,יקסנימַאק םהרֿבַא ,רע טָאה

 טלָאמעד זיא סָאוװ ,רָאיטקַא ןטסּוװַאב ַא ,רעלדַא סוילוי גנומענרעטנוא

 ַא טכַארבעג טָאה רע ןענַאװ ןוֿפ} עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקעג סָאװ רָאנ

 .ןרַאטרעּפער ןשיטַאמַארד םעַײנ ךס

 ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה עּפורט רעד ןוֿפ ןעלקַאטקעּפס עטששרע יד.

 -ַאטש טלָאזעג גלָאֿפרעד רעקיזָאד רעד טָאה ךעלרעסיוא .גלָאֿפרעד

 סוילוי טקילײטַאב ךיז טָאה ןעלקַאטקעּפס יד ןיא סָאװ ,ןוֿפרעד ןעמ

 טזָאלעג ךיז טָאה ליפש סרעלדַא סוילוי רַאֿפ תולעּפתה יד .רעלדַא

 ןעמונעגסיוא טָאה רעלדַא סוילוי. ןטַײז ענעדײשרַאֿפ רָאג ןוֿפ רעה

 ןיא זיא רע ןעוװ ,רעלדַא םעס יוװ טקנוּפ .רָאיטקַא סלַא זילב טינ

 רָאי ןיא רעלדַא סוילוי ךיוא טָאה ,עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקעגּפָארַא 0

 יןדַאטעמ רענַאקירעמַא יד טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז 7

 ןעוועג זיא רעגרע.. .גנוטַאטשסיוא-עניב ןוא ישזער ןוֿפ טיבעג ןיא

 רַאוטרעּפער רעד זיא הליחתכל .עּפורט רעד ןוֿפ רַאוטרעּפער ןטימ

 עטסששרע יד ןיא .טיירב רָאג טקרעמעגנָא ןעועג עפורט רעד ןֿפ

 ןעמ טָאה ,עסערּפ רעד ןיא ןבעגעג טָאה עּפורט יד סָאװ ,ןעגנודלעמ

 ןרעוו טריֿפעגֿפױא ןלעוו טַײצ רעטשרע רעד ןיא  ןענעײל טנעקעג

 (2 ,ןירבָאק .ל -- ןטיײק ענעסירעצ (1 ןסעיּפ עַײנ עדנגלָאֿפ יד

 .ֿפָארּפ -- הנותח עליטש (3 ,יקסווערַאטָאלָאז -- רוחב-הבישי רעד

 (6 ,ןידרָאג .י -- ַאעדעמ (5 ,ןידרָאג י-- הטיחש יד (4 ,יבָאקַאי

 רעציירק (8 ,ןעסביא -- ַארָאנ (7 ,לױד ןאנָאק -- סמלָאה קָאלרעש

 -- רעקנַארק רעטעדליבעגנַײא רעד (9 ,ןידרָאג .י --  ַאטַאנָאס

 רעזעידִיי רעד (11 ,ןידרָאג -- ןקילג רענַאקירעמַא (10 ,רעילָאמ

 םעד ץוח ַא .שטיוועקזעי -- רעגנוה רעד (12 ,ןידרָאג -- חלג

 ווָאנעדיײג ,ןיקרָאג ןוֿפ סעסעיּפ עקינייא ןרעוו טריֿפעגֿפױא ןלעװ

 ."ערעדנַא ךָאנ ןוא

 יד ןבָאה הליחתכל זַא ,טזייװַאב סעסעיּפ לטעצ עקיזָאד סָאד

 ,יקסנימַאק .ר .א ,ה.ד ,עפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ יעשימייהג

 סָאוו ,עיצידַארט יד ןצעזוצרָאֿפ רעטַײװװו העדב טַאהעג איא ןַאמסייװ

 .רָאי 1905 םורַא רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןֿפַאש ןבױהעגנָא ךיז טָאה

 ועייז ןסעגרַאֿפ טנַאקעג טינ ןֿפוא םושב ןבָאה ןרָאיטקַא עקיזָאד יד

 סָאװ |ײעינד ַאנ;| ,ײלּפַאטש ןטצעל ןֿפױא, סיקרָאג ןיא טירטפיוא

 .רעטַאעט ןשידִיי םענוֿפ שזיטסערּפ םעד ךיוה ױזַא ןבױהעגֿפױא טָאה

 זיא סע יו ,ײווַאנעדיײג ,ןיקרָאג ןוֿפ סעסעיּפ עקינייא , ןָא ךיז ןײגַאב

 -קַא עּפורג עקיזָאד יד טָאה ,ןטנָאנַא עטשרע יד ןיא ןדלָאמעג ןעוועג

 :עג ןעועג רעבָא זיא שרעדנַא .ךעלגעמ רַאֿפ ןטלַאהעג טינ ןרָאיט

 זַא וצרעד טריֿפעג שיטַאמעטסיס טָאה רע.. רעלדַא סוילוי טמיטש

 -ַארעטיל , ןוֿפ ךעלסילשסיוא טעמּכ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עּפורט יד

 -עטיל רעתמא ןוֿפ ןרעטַײװרעד ךיז ןצנַאג ןיא לָאז ,ןרָאיטקַא "עשיר

 טריֿפעגֿפױא זיא סעסעיפ לטעצ ןטריטיצ -ןביױױא סעד ןוֿפ .רוטַאר
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 ןופ ןָאקיססעל

 עמַאט ןוֿפ סעסעיפ יז וצרעד ןוא לייט רעניילק ַא זױלב ןרָאװעג

 ."טרָאס ןטסקיליב
 ,יקסנימַאק ןרעסישזער 4 טַאהעג טָאה עכלעוו ,עּפורט יד

 טצַאלּפ 1907 ףוס .ןכיג ןיא ךיז טלַאֿפעצ ,רעשיֿפ ןוא ןַאמסַײװ ,רעלדַא
 .ר .א טימ ןרָאיטקַא "עשימייה , יד ןוא ןרעלדַא טימ תוֿפתוש סָאד

 עקידנעטשבלעז ַא ןיא ךיז ןריזינַאגרָא ץיּפש רעד ןיא יקסנימַאק
 |"עּפורט עשירַארעטיל יד , ןעמָאנ ןטימ עּפורט

 1 טבַײרש "עּפורט עשירַארעטיל, רעתמאב רעד טָא ןגעוו

 :רעדנעלסיוא
 ,עּפווט עששידִיי עטשרע יד ןעוועג זיא ײ"עפורט עשירַארעטיל ידי

 "יבמָאק עכעלטֿפעשעג ןוֿפ טינ טַאטלוזער סלַא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ
 סעד ןוֿפ טנורג ןיא .ביילקּפָא ןלעיּפיצנירּפ ןסיוועג ַא ןוֿפ רָאנ ,סעיצָאנ
 ַא ףיױא עיצַאטנעירָא יד ןרָאװעג טגיילעג זיא בײלקּפָא ןקיזָאד
 יד טָאה ַײברעד ,תמא .רוטַארעטיל רעד טימ גנודניברַאֿפ רעטנוזעג
 לָאמלייט טָאה יז ;טזיירגעג קרַאטש ןוא טזיירגעג ןטלעז טינ עפורט
 רוטַארעטיל וצ טָאה סָאװ ,סָאד רוטַארעטיל עטכע סלַא טכַארטַאב
 ןיא ןביילג רעקיטכירֿפױא רעד רעבָא .תוכיש עטַײװ ַא זיולב טַאהעג
 םעד רַאֿפ רעזייוװגעוו סלַא ןעניד ףרַאד סָאװ ,רוטַארעטיל רעד
 רעשירַארעטיל; רעד ןיא זיא ןבױלג רעד טָא -- רָאיטקַא ןשידִיי

 ןכַאמ וצ ןסיטששעג יז טָאה סָאד ןוא ,קרַאטש רעייז ןעוועג "עּפורט
 ןעועג זיא טירש אזַא רענייא .סױרַאֿפ טירש עקיטכיוו עקינייא
 יד .עפורט-ץנַאט-ןוא-גניז ַא ןוֿפ קיטקַארּפ רעד טימ ןסיירנייא סָאד
 עסיורג ַא ןזיועגסױרַא טכיזניה רעד ןיא טָאה ײעּפורט עשירַארעטיל
 ,ןקיוב עלַא טנערברַאֿפ בײהנָא ןוֿפ ךַײלג טָאה יז .טײקנסָאלשטנַא
 -גניז יד וצ ךיז ןרעקוצמוא ףיוא טייקכעלגעמ עדיווטעי טֿפַאשעגּפָא

 .סעפורט עשידִיי עקירעביא יד ןוֿפ ןטייהניווועג-ץנַאט ןוא
 ןעמונעג ןסָאלשטנַא ױזַא טָאה סָאוו ,ײעּפורט עשירַארעטיל , יד.

 רָאג ךיז טימ טכַארבעג טָאה ,רַאוטרעּפער-דנוש םעד טימ ןסיירנַײא
 ָאד .ליפש רעשירָאיטקַא רעד ןוֿפ ןבַאגֿפױא יד ןגעוו ףירגַאב םעַײנַא
 עזעיטסילַאער יד זַא ,טקוקעגמורַא ךיז ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ןעמ טָאה
 ןָאק ,טייקכעלקריוו עקימורַא יד טרעדליש סָאװ ,ליּפש עשירָאיטקַא
 טינ ַײברעד טעװ רע בױא וליֿפַא רעיױשוצ םעד ןריסערעטניארַאֿפ
 ןָאט וצ ךַאל ַא טינ ןוא ןָאט וצ ןייו ַא טינ טייהנגעלעג ןייק ןבָאה
 רעד ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז טנַאקעג ײעּפורט עשירַארעטיל , יד טָאה רַאֿפרעד
 -נלעטש ,ײרעקיגַארט; ןוא "רעקימָאק, ףיוא גנולייטנַײא עווָאברַאקס
 עקימורַא יד ןרעדליש שיטסילַאער :עבַאגֿפױא ןייא זיולב ךיז קיד
 ירעל ךיז ןעמונעג ָאד טָאה רָאיטקַא רעשידִיי רעד... .טייקכעלקריוו
 -רעביא יד ךיוא רָאנ ,ןברַאֿפ -טנורג יד זיולב טינ ןבעגוצרעביא ןענ
 ןעמענַאב ףרַאד רָאיטקַא רעד זַא ,טײטַאב טָאה סָאד .ןברַאֿפ-גנַאג
 .טרעדליש רע סָאװ ,ןעגנונַיששרעד-סנבעל יד ןוֿפ ןעניז ןרעֿפיט םעד
 "עפורט רעשירַארעטיל; רעד ןיא .. ןבעל סָאד ןענעק ףרַאד רע
 ,לָאצ יד זיולב טינ ןצענערגַאב ןעמונעג ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ןעמ טָאה
 .רעקימָאק יד ןוֿפ טכער יד ךיוא רָאנ

 -ןרט עשידִיי עטשרע יד ןעוועג זיא יעּפורט עשירָארעטיל יד.
 ײרשעגרָאֿפ םעד ףיוא טריטנעירָא ךיז קיניזטסּוװַאב טָאה סָאו ,עפ
 טימ ןדנוברַאֿפ ששינַאגרָא ןעוועג זיא ,רעיושוצ ןשיטַארקַאמעד םענעט

 -ָאסבַא ךיז טקיטיינ רע זַא ,טסּווװעג טָאה ןוא רעיושוצ ןקיזָאד םעד
 יד.. .יירעבַײרט-תונצל רעלַאטורב ןוא ןציוו עכַאלֿפ יד ןיא טינ טול
 רעד וצ גנַאגצ רעשיטסילַאער רעד ,גנורעדליש-רעטקַארַאכ עטנוזעג
 ףיא ןרָאװעג ןזיווַאב ןענייז סָאװ ,ןטלַאטשעג יד ןוֿפ עיגָאלָאכיסּפ
 יד רַאֿפ זױלב טינ ךעלמיטנגַײא ןעוועג זיא ץלַא סָאד ,עניב רעד
 ןָאק ,ןעװעג זיא סָאד .ײעּפורט רעשירַארעטיל רעד ןיא רעקימָאק

 .עּפורט רעד ןוֿפ גנלעטשנַײא עניײמעגלַא יד ,ןגָאז ןעמ
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 רעטַאע ט ןשידיי

 ןעוועג טינ זיא "עפורט עשירַארעטיל רעד ןוֿפ דנַאטשַאב רעד
 ביל ןבָאה סָאװ ,סעפורט עשידִיי ערעדנַא טימ ךיײלגרַאֿפ ןיא .סורג

 ןוֿפ לײטנָא ןטימ דַארַאּפ ַא ןיא לקַאטקעּפס םעד ןעלדנַאוורַאֿפ טַאהעג

 -עג "עפורט עשירַארעטיל יד טָאה ,ןרָאיטקַא עגנעמ רעצנַאג ַא

 ןגעלֿפ ןרָאיטקַא 10-12 יו רעמ .עּפורט עניילק ץנַאג ַא ןסייה טֿפרַאד

 יד ןוֿפ רעבָא .לקַאטקעּפס ַא ןיא ןקילײטַאב טינ לָאמ ןייק ָאד ךיז

 טינ ,רעקיטַײז ןייק ןעוועג טינ רענייק זיא ןרָאיטקַא 10-12 עקיזָאד

 .-קעּפס סענוֿפ רעמענליײטנָא עקירעביא יד ךָאנ ךיז טפעלשעגכָאנ

 ןטלעז טינ טָאה טַײצ רענעי ןוֿפ ןדנעטשמוא יד ַײב ,תמא .לקַאט

 שטנעמ ַא ךיוא ןּפַאכנַײרַא ךיז טגעלֿפ עּפורט רעד ןיא זַא ,טריסַאּפ

 טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג טינ זיא סָאװ ,רָאיטקַא ןַא ,טַײז רעד ןוֿפ

 ַאזַא .דנַאטשַאב עּפורט ןצנַאג םעד ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ ןוא ןרעגַאב יד

 יֵלָא רעד ןיא שימייה טינ ךיז ןליֿפרעד ךַײלג רעבָא טגעלֿפ רָאיטקַא

 ,רעּפרעק-דמערפ ַא יו ,ךיג רעײז טגעלֿפ ןוא ײעּפורט רעשירַארעט

 ןרָאיטקַא יד טימ ןעוועג סע זיא ױזַא .דנַאטשַאב ריא ןוֿפ ןלַאֿפסױרַא

 טנָאקעג ךיז טַײצ עצרוק ַא רעייז זיולב ןבָאה סָאװ ,ױדנַאל ,לנוּפָאר

 ןבָאה רעבָא רַאפרעד .יעּפוטרט רעשירַארעטיל רעד ןיא ןטלַאהנַײא

 -ֿפַאהדנַאטש ַא טעדליבעג עּפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ עקירעביא יד

 ןוא ןדנוברַאֿפ ךעלרעניא טליֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,היטקעלָאק ןקיט

 ןֿפפא ןטרינילּפיצסיד צנַאג ַא ףיוא טעברַא ןַײז ןָאטעג טָאה

 -ַארעטיל , רעד רַאֿפ טלעטשעג ךיז טָאה סָאו ,עגַארֿפ עטשרע יד - 

 -רעּפער יד ןעוועג זיא ,גנודנירג ריא ךָאנ דלַאב ,ײעּפורט רעשיר

 טימ קיטש-דנוש יד רַאוטרעּפער םעניא ץזָאלרעביא .עגַארֿפ-רַאוט

 -עטיל , יד טָאה ,רעלדַא סוילוי ןדייש טלָאוועג טינ ךיז טָאהיס עכלעוו

 םעד ןרינַאֿפָארּפ ןסייהעג טָאה סָאד .טנָאקעג טינ "עפורט עשירַאר

 ןעמענ ךיז טוװרטעג טָאה ןעמ רָאנ יו רעבָא ,עפורט רעד ןוֿפ ןעמָאנ

 ןצרעד וא טרעוו ןשירָארעטיל ןתמא ןַא ןבָאה לָאז סָאװ ,עסעיּפ ַא וצ

 רק טחמעג ןעמ טָאה דלַאב ױזַא ,לעוטקַא רעקיניױו-רעמ ןַײז ךָאנ

 -רעד זיאיס.. .רוזנעצ רעשירַאצ רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא וצ ןעמ

 וליֿפַא ןריטסעטָארּפ ןבױהעגנָא ןבָאה םעד ץטעק זַא ,טַײװ ױזַא ןעגנַאג

 טייקכעלגעמ ןייק קידנבָאה טינ. .ןעגנוטַײצ עכעלרעגריב עקינייא |

 רעקיניױו רעמ טימ ןָאט וצ ןבָאה לָאז סָאװ ,עסעיפ ַא ןריפוצֿפיוא

 טדנעוועג ךיז יעּפורט עשירַארעטיל יד טָאה ,ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא

 "דימשש רעד לקנַאי סיקסניּפ .ד וצ -- עסעיּפ עווערַאּפ-רעמ ַא וצ

 -רָאֿפ רעייז ןַײז טחמעג עמ טָאה "דימש רעד לקנַאי ןריֿפוצֿפױא..

 "זעטנעמירוטַאנג םעד ןיא ךיז ןעלגיּפש וצ גנוגיינ סיקסניפ .קיטכיז

 סע ,עילידיא רעכעלסיז ַא ןיא עסעיפ יד ןעלדנַאוורַאֿפ טנָאקעג טָאה

 םעד ןוֿפ גנרעדליש עשיטסילַאער יד ןרָאלרַאֿפ ןייג טנָאקעג טָאה

 ןיא ןָארַאֿפ זיא סָאװ ,עלוֿפטרעוװ עקיצנייא סָאד -- רעגײטש-סקלָאֿפ

 ןבָאה "עּפורט עשירַארעטיל , רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא יד .עסעיּפ סיקסניפ

 ליֿפ ױזַא טינ טכָא טגיײלעג ןבָאה יי :שוח ןטנוזעג ַא ןזיועגסױרַא

 ןלַאיצָאס ןרעטיירב םעד ףיוא יװ י"טיײקשידלעה; סלקנַאי ףיוא

 יד עניב רעד ףיױא ןזיױו וצ טייקכעלגעמ יד.. ןעלקנַאי םורָא ןָאֿפ

 -טקלָאֿפ לטניב ַא רעיושוצ םעד רַאֿפ ןריֿפכרוד ,הֿביֿבס ענשַאּפערָאה

 רָאנ ,ןָאלנַאש םנידרָאג טױל טינ ןבעגעג ןענַײז סָאװ ,טלַאטשעג

 ןיא טָאה טיײקכעלגעמ יד ָא-טָא -- רעקיטיײזלַא ,רעטיירב סָאוטע

 ןוא "עפורט עשירַארעטיל , יד טרעטסַײגַאב סרעדנוזַאב 1907 רָאי

 רעטסעֿפ ַא ןרָאװעג זיא ײדימש רעד לקנַאיא ןוֿפ גנוריפפיוא יד

 טירש ןטשרע םעד טָא ךַאנ.. .רָאטרעּפער ריא ןוֿפ לײטדנַאטשַאב

 וצ ןרעטנענרעד ךיז ףױא טירש עקידרעטַײװ ןעמוק טלָאזעג ןבָאה

 געוו ןטימ עמַאס ןפיױא טָאה טלָאמעד דָארג רעבָא .רוטַארעטיל רעד

 "עפורט רעשירַארעטיל , רעד ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןשיווצ
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 רעד ןוֿב רעדילגטימ בור סָאד ןגעוו ,ןידרָאג ֿבקעי טלעטשעגקעווַא ךיז
 ,יקסנימַאק .ר .א ןגעװ סרעדנוזַאב ןוא ,ײעּפורט רעשירַארעטיל,
 לָאז ןענידרָאג וצ גנויצַאב רעייז זַא ,ןגָאז טנָאקעג טינ ללּכ ןעמ טָאה
 ןוֿפ רעדילגטימ יד ןענַײז ךָאד.. עשיטירקמוא ןָא ןצנַאג ןיא ןַײז
 ןבָאה עלַא .ןענידרָאג ןיא טבײלגרַאֿפ קיטלַאוװג ןעוועג עּפורג רעד
 רעד ןוֿפ רָאטַאמרָאֿפערג רעד זיא ןידרָאג ֿבקעי זַא ,טביילגעג ייז
 םורַא ױזַא ןוא ,ןֿפורנַא טלָאמעד סיא טגעלֿפ עמ יו ,ײעניב רעשידִיי
 רעלטימרַאֿפ רעד ךיוא ןרָאװעג זיא ןידרָאג זַא ,טריסַאּפ סע טָאה
 .רוטַארעטיל רעד ןוא "עּפורט רעשירַארעטיל , רעד ןשיווצ

 -- ןענַײז "עפורט רעשירַארעטיל רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד;
 רעד ןלַאֿפעגרעטנורַא -- ןרָאיטקַא עשידִיי ערעדנַא ךס ַא יװ טקנופ
 טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז ןענידרָאג ֿבקעי ןוֿפ גתקריו רעכעלדעש
 -רָאג זַא ,טביולרעד ןבָאה ייז .ײרעקידערּפ-לַארָאמ ןַײז ןוֿפ ןריֿפרַאֿפ
 רעד ןוֿפ ןסױטשסױרַא זיױונטַײצ לָאז "םעלבָארּפ עשיטע  סניד
 ןעמעלבָארּפ עלַאיצַאס עטסקיטכיוו ןוא עטסלעוטקַא יד עניב רעשידִיי
 רעשיטַארקַאמעד רעקיטלָאמעד רעד טבעלעג טָאה סע עכלעוו טימ
 -רעטַײװ םעד טמיטשַאב ,ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ,טָאה סָאד ןוא ,רעיושוצ
 ."עּפורט רעשירַארעטיל , רעד ןוֿפ געוו ןקיד

 ףוס ךָאנ ןריטסיזקע ןבױהעגנָא טָאה "עפורט עשירַארעטיל יד |
 -ינ רעד ןוֿפ טייקיטעט יד טָאה טַײצ עסיוועג ַא רעבָא ,רָאא 7
 עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןיוצעגוצ סָאװ קיניױו עּפורט רעטעדנירגעג
 רעד וצ גנויצַאב רעד ןיא ךָארברעביא רעסיוועג ַא ,טײקמַאזקרעמֿפוא
 -נָא טשרע ןקרעמַאב ךיז ןבױהעגנָא טָאה "עפורט רעשירַארעטיל;
 ןעמ טָאה ָאד זַא ,רָאלק ןרעוו ןבױהעגנָא טָאהיס ןעוו ,רָאי 1908 בייה
 םעד ןיא ןעגנוניישרעד עכעלטינשכרוד ןייק טינ טַײװ טימ ןָאט וצ
 עשירַארעטיל יד טָאה 1908 גנילירֿפ וצ .ןבעל ןלַארטַאעט ןשידִיי
 טימ ןעגנודניברַאֿפ עטסעֿפ ץנַאג ךיז ןֿפַאש וצ ןזיווַאב ןיוש "עפורמ

 טָאה םוקילבופ סָאד .םוקילבופ-רעטַאעט ןשידִיי רעװעשרַאוו םעד
 -לעוו ,גנודנעוו רעַײנ רעד ןגעוו ףירגַאב ןרָאלק ץנַאג ַא טַאהעג ןיוש
 ךָאנ ."עּפורט עשירַארעטיל יד ךרוד שיטַאמעטסיס טריֿפ סע עכ
 סרעדנוזַאב -- םוקילבוּפ סָאד יו ןעז טנָאקעג וליֿפַא טָאה עמ :רעמ
 טינ טזָאל -- לײט רעשיטַארקָאמעד רענעטירשעגרָאֿפ רעמ רעד
 יד ָא-טָא טקיליװַאב סע זַא ,ןזַײװַאב וצ ףיוא טייהנגעלעג ןייק ךרוד

 -יֵל; יד ,רעטַאעט ןשידִיי םענוֿפ גנולקיווטנַא רעד ןיא גנודנעוו עַײנ
 טימ ןענגונגַאב ךיז טלָאװעג טינ רעבָא טָאה "עפורט עשירַארעט

 ױזַא טקנופ .םוקילבוּפ רעוועשרַאוו םעד ןוֿפ גנוקיליװַאב רעד טָא
 -ַאעט רעשידִיי רעד ןעוו ,ןטנעמָאמ עכעלטרָאוװטנַארַאֿפ עלַא ןיא יו
 -עטיל, יד ךיוא טָאה ,גנודנעוו עטמיטששַאב ַא טכַאמעגכרוד טָאה רעט
 לָאז גנודנעוו יד ָא-טָא זַא ,קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג "עּפורט עשירַאר

 קידנעטש טָאה רָאיטקַא רעשידִיי רעד ּוװ טרָאד ןרעװו טקיליוװַאב
 - עציטּפיוה יד ןיא -- רעזיַיווגעוו ןוא רערעל עתמא ענַײז טכוזעג

 ןוא גרוברעטעּפ :טסנוק רעלַארטַאעט רעשיסור רעד ןֿפ ןרעט
 יא גרוברעטעּפ ןיא יא ןליּפש וצ שינעביולרעד ַא ןגירק .עווקסָאמ
 רעד טימ טנגונגַאב ךיז ןעמ טָאה ,רעווש ןעוועג זיא עווקסָאמ ןיל
 .גרוברעטעּפ ןיא ןעלקַאטקעּפס עשידִיי לָאצ ַא ןבעג וצ שינעביולרעד
 טנעדיצניא ןַא ןכַארבעגסױא טָאה לקַאטקעּפס ןטשרע ןֿפױא ןיוש.

 .יייצילַאּפ רעד טימ

 -שידִיי , ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד טקעװרעד רעדיוו טָאה ײצילָאּפ יד

 ןעמונעג ,ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא יוװ ,טינ טָאה עּפורט יד רעבָא ,?שטַײד

 ײצילָאּפ רעד טימ םיכוסכס עניילק ךָאנ ןוא ,ןושל סָאד ןעשטעלַאק

 יד ןעמוקַאב ,יקסנימַאק ,עּפורט רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעד טָאה

 -ירָא עטרירוזנעצ יד טיול ,שידִיי ןייר ףיוא ןליּפש וצ שינעביולרעד
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 ןיא ןעגנורעדנע יד טנעקרענָא דלַאב טָאה עסערּפ יד ךיוא .ןלַאניג
 ,ןסעּפורט עשידִיי עקידרעירֿפ יד יבגל עּפורט רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ

 -רעטעפ רעד ןיא סעיזנעצער עטשרע יד רַאג ןוֿפ רענייא ןיא;
 עשידִיי יד, :| ײסור,} ןענעייל טנעקעג ןיושש ןעמ טָאה עסערּפ רעגרוב
 -רַאסימָאק .ֿפ .װ ןוֿפ רעטַאעט ןיא טציא טרילָארטסַאג סָאװ ,עּפורט
 יז :גנונייערעד עַײנ םיואכרוד ַא ךיז טימ רַאֿפ טלעטש ,יקסוועשז
 םעניא ןסרַאֿפ ןוא סעמַארדָאלעמ עטבערגרַאֿפ ןייק טינ ףױא טריֿפ
 קרעוו עשירַארעטיל ץנַאג רָאנ ,ײטָאּפמָאק טסע לולעוו ןוֿפ טינש

 -שידִיי םענוֿפ ךעלכַאזטּפױה ,ןרָאטװַא עשינָאגרַאועז עטסעַײנ יד ןוֿפ
 זיא ןרָאװעג טליפשעג.. ןידרָאג ֿבקעי גרוטַאמַארד ןשינַאקירעמַא
 ױרֿפ רעד ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד ןיא .טוג ץנַאג ַא |"הטיחש יד ,| עסעיּפ יד

 ,עפורט יד טציזַאב ,לָאר-טּפױה יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,יקסנימַאק
 סָאװ ,טנעלַאט ןשינעצס ןכעלטינשכרוד-טינ טַײװ ַא ,סױא טזייוו
 ַא .טײהנעמוקלוֿפ עשירעלטסניק עכיױה ַא זיױװרעטרע טכיירגרעד
 ןבעגעג טָאה רעטומ סעקרּתסא ןוֿפ טלַאטשעג טקידנערַאֿפ ,קידעבעל

 -סיוא ןוא שוח ךס ַא ןַארַאֿפ זיא ליפש ריא ןיא .ַאנילָאמרעי ױרֿפ יד
 ןַאמסייו יה טָאה שזרַאש ןָא טעמּכ ןוא .רָאמוה טימ... .טייקנטלַאהעג
 -עגלַא ןיא .תרשמ סטרָאּפָאּפַאר ןוֿפ רוגיֿפ עשיּפיט יד טלעטשעגרַאֿפ
 ןיא טָאה עּפורט סיקסנימַאק 'ה םעד זַא ,ןענעקרענָא ןעמ ףרַאד ןיימ
 ,ןכַײלג וצ ,ןעייטע סָאוו ,ןטנעלַאט עשינעצס עתמא דנַאטשַאב ריא
 .ײרַאוטרעּפער ריא ןוֿפ רעכעה

 ןטייוצ ַא ןוֿפ ןַאט רעד ןעוועג זיא שירָאגעטַאק רעקיניו טינ

 טָאה סָאוו ,(ײװַָארטַאעט עינערזָאבָא;) טנעזנעצער רעגרוברעטעּפ

 היה ןוֿפ עּפורט יד , ןעלקַאטקעּפס רַאּפ רעטשערע רעד ןגעוו ןבירשעג

 טֿפור סָאװ ,עּפרט עשידִַי עטשרע יד ןיא לעּפַאר ןוא יקסנימַאק

 עקידרעִירֿפ יד .קיטירק רעד ןוֿפ גנויצַאב עטסנרע ןַא ךיז וצ סױרַא

 ןעמ ביוא) גרוברעטעּפ ןיא טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,סעּפורט עשידִיי

 -סָארענ ױרֿפ יד ,לשמל ,יוו ,ןטסיטרַא ערעדנוזַאב ןענעכער טינ לָאז
 -רעד ןבָאה ייז .זָאלטנעלַאט ,טכעלש רָאג זיב ןעוועג ןענַײז ,ַאקסווָאל
 -רַאֿפ טינ ןבָאה ןוא ,ןטנַאידעמָאק ןיא ,סעּפורט ןַאגַאלַאב ןָא טנָאמ
 -ידִיי ןרָאֿפ גנוקידיילַאב ַא ןעוועג זיא סָאד .טסיטרַא ןעמָאנ םעד טניד
 .ןטנעלַאט ליֿפ ױזַא רעטַאעט-טלעוו םעד ןבעגעג טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ןש
 עפורט רעד ןוֿפ לקַאטקעּפס רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא טָא רָאנ

 -ַאמַארד עתמא ןַא ךיז רַאֿפ ןעעזרעד ןבָאה רימ.. .לעּפַאר-יקסנימַאק
 ."ןרָאיטקַא עתמא ןעגנַאגעגמוא ןענַײז עניב רעד ףיוא .עפורט עשיט

 רעקידנריֿפ רעד טָאה ןעלקַאטקעּפס יױוצ עטשרע יד ךָאנ ןיוש.
 :ןבירשעג (יײַאווטסוקסיא יא רעטַאעט,) לַאנרושז-רעטַאעט רעשיסור
 -ירַארעטיל רעשידִיי עּפורט רעװעשרַאוו רעד ןוֿפ ןעלָארטסַאג ידי

 רעד ןיא ץענערג ַא ןגָאז וצ יױזַא ,ֿפַאש ןלעװ יײרעטַאעט רעש
 טָאוװ ,ןיילַא סָאד ןיוש... .דנַאלסור ןיא רעטָאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג
 ןטלַא ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעטַאעט רעשירַארעטיל רעשידִיי רעד
 ןוא -- עטערעּפָא ןוא עירעֿפ עשיטסַאטנַאֿפ ,סרַאֿפ -- רַאוטרעּפער

 ,טסנידרַאֿפ רעסיורג ַא זיא ,ןעמַארד סנידרָאג וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא
 ןשירָארעטיל  סענוֿפ טֿפַאשנגייא עוויטיזָאּפ עטסקיטכיוו יד רעבָא
 סיקסנימַאק ןיא.. .רַאוטרעּפער םעד ןיא טינ ךָאד טײטשַאב ײרעטַאעט
 עטבַאגַאב עכעלטע ,לבמַאסנַא ןקידנעטשנָא ןַא רימ ןבָאה עּפורט
 רעד ןוֿפ ןירעימערּפ עלוֿפטנַאלַאט סיוכרוד ַא ךעלדנע ןוא ןרָאיטקַא
 ןכעלטייהנייא ןַא ןוֿפ טײהנזעוונָא יד... ."יקסנימַאק ױרֿפ יד -- עפורט
 וליֿפַא טנעקרענָא ןבָאה "עּפורט רעשירַארעטיל, רעד ןיא לבמַאסנַא
 -רעטַאעט רעגרוברעטעּפ רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ עטסנרע עמַאס יד
 ,ןגָאז ףרַאד ךיא ,, :ןבירשעג לעגוק .ר .א טָאה ,לשמל ,ױזַא .קיטירק
 ,עפורט עקידנעטשנָא סיוכרוד ַא זיא עפורט סיקסנימַאק יה םעד זַא

2001 

 ןופ ןַאקיססעל

 -ַאער ַא זיא ןליּפש ןוֿפ רינַאמ יד .טליּפשעגֿפױנוצ טוג ךיז טָאה סָאװ
 ןשיווצ.. .עכַײװ ַא טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא עטסָארּפ ַא רעייז ,על
 םיטרפ ליֿפ ןיא ,עקידנטייטַאב יד סיוא ךיז טלייט לבמַאסנַא ןטוג סעד
 ןַא טושּפ זיא יז .יקסנימַאק ױרֿפ רעד ןוֿפ גנובַאגַאב עקידריווקרעמ

 -רעדנּוװ ַא טימ ,קימימ רענעטלעז ַא טימ ,עסירטקַא עטנכייצעגסיוא
 רעיוהעגמוא ןַא טימ ןוא םזיריל ןֿפיט ַא טימ ,טײקטסָארּפ רעכעל
 טרעדניל סעיצַאוטיס עשיטַאמַארדָאלעמ יד .טנעמַארעּפמעט ןסיורג
 לָאר רעדיווטעי ןוֿפ טייקכעלגעמ ַא טניֿפעג ןוא טקַאט סיורג טימ יז
 ױרֿפ יד זיא עסירטקַא עטבַאגַאב ַא .טלַאטשעג קידעבעל ַא ןֿפַאש וצ

 ךָאנ .יָאריּפַאש ,ןַאמסייװ היה יד ןענַײז ןרָאיטקַא עטוג ,ַאנילָאמרעי

 רעטַאעט, לַאנרושז רעד .ןרעוו טנכײצרַאֿפ ףרַאד סָאװ ,טנעמָאמ ןייא
 לקיטרַא ןַײז ןוֿפ ץַאז ריֿפסיוא ןטצעל םעד ןיא טָאה יָאווטסוקסיא יא
 ןעידִיי םענוֿפ טכוזַאב קיסיײלֿפ ןרעוו ןעלקַאטקעּפס יד, :ןבירשעג
 יד ללּכב ןענידרַאֿפ יז זַא ,ןקרעמַאב רעבָא ףרַאד עמ .םוקילבוּפ
 ןיא טָאה ריֿפסיוא ןבלעז םעד .ײןלַארטַאעט יד ןוֿפ טײקמַאזקרעטֿפױא
 ךױא טכַאמעג יעּפורט רעשירַארעטיל, רעד ןגעוו עיזנעצער ןַײז
 -ַאעט עטנַאסערעטניא ןַא רעייז סע זיא ןײמעגלַא ןיא , :לעגוק .ר .א
 יד | יז ןענַײז קימיטשנייא ױזַא טינ טַײװװ.. ."גנוניישרעד עלַארט
 סָאוװ ,סעסעיּפ יד ןוֿפ גנוצַאשּפָא רעד ןיא ןעוועג רעבָא |רעקיטירק
 ןוֿפ גנוניימ רעד טױל .טליּפשעג טָאה "עּפורט עשירַארעטיל, יד
 רעקירעדינ ַא ןוֿפ סעסעיפ עקיזָאד יד ןענַײז ןעגנוטַײצ עקינייא

 ןוֿפ ָאוינ םעניײמעגלַא םעד טינ טכערּפשטנַא סָאד ןוא ,טעטילַאווק
 ,עפורט רעד ןוֿפ ןירעימערּפ יד זַא ,ךיז טכַאד זדנוא; :עּפורט רעד
 קֿפס םוש ןָא ןטלָאװ ןַאמסיו ,לעּפַאר היה יד ,יקסנימַאק ױרֿפ יד
 סָאװ ,יד רעדייא ןלָאר עכעלטרָאווטנַארַאֿפ רעמ ןשרעהַאב טנָאקעג
 ןרעדָאֿפ סָאװ ,ןלָאר ןבעגעגנייא ךיז ןטלָאװ ייז .דניצַא ןליּפע ייז

 -ָאדעיװו עַיועשזריב,} "גנוריֿפסױא עטכַארטעגנַײרַא רעמ ַא
 / ",{ײטסָאמ

 -עג ןידרָאג טָאה ,רעקיטירק עקינייא ןוֿפ גנוניימ רעד טול }
 .עּפורט רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא לָאר עוויטַאגענ ַא טליּפש

 -רַאֿפ ןבָאה ,"ָאווטסוקסיא יא רעטַאעט , ייז ןשיווצ ,ערעדנַא רעבָא
 זַא ,טהצעעג וליֿפַא ןוא ןענידרָאג וצ גנולעטש עוויטיזַאּפ ַא ןעמונ

 רעשיסור רעד ףיוא ןריֿפֿפױא ןוא ןצעזרעביא ןסעיּפ ענַײז ףרַאד ןעמ
 | .ןעשעג עקַאט זיא סָאװ ,עניב

 'סױא ריא טכַאמעג ןוֿפרעד טָאה "עפורט עשירַארעטיל , יד.

 -קַאטקעּפס עריא טימ סָאוו ,טימרעד ןריצלָאטש ןעמונעג טָאה יז :ריֿפ

 וצ סערעטניא ַאזַא טקעװעגֿפױא יז טָאה טָאטש-טּפיוה רעד ןיא ןעל

 דעמ ןיוש יז טָאה עיזיווער-ןידרָאג םוש ןייק ןגעװ ןוא ,ןענידרָאג

 "עּפפוט עשירַארעטיל , רעד ןוֿפ ןלָארטסַאג יד ןרעה טלָאװעג טינ

 ןעועג טַײצ זיאיס .ףוס םוצ ןעגנַאגעג ןױש ןענַײז גרוברעטעפ ןיא

 -ַארעטיל יד סָאװ טימ ןעמעלַא םעד ןופ לכה -ךס סםעד ןעיצרעטנוא

 ןזיוַאב ןוא .טָאטש טּפיוה רעד ןיא ץזיווַאב ךיז טָאה "עּפורט עזעיר

 טינ רעױשוצ רעגרוברעטעּפ םעד רַאֿפ עפורט עשידִיי יד ךיז טָאה

 עטסנרע ייר רעצנַאג ַא טימ ךיוא רָאנ ,ןעגנוכיירגרעד עריא טימ זיולב

 טָאה רעלעֿפ ַאזַא םענייא ףיוא .ןרעלעֿפ עקידנעָארד וליֿפַא לָאמוצ ןוא

 יא ַאנעצס , לַאנרװװעז רעגרוברעטעּפ רעד טכַאמעג סַאזקרעמֿפױא

 טינ ,ןײמעגלַא ןיא ,ַאזַא רַאֿפ טָא סָאװ ,סָאד זיא טכעלש,... :יץזישז

 טינ עפורט סיקסנימַאק 'ה ןיא ךיז טָאה עסעיפ רעטריצילּפמָאק

 ןגעו לעיצעּפס ךייר ךיא .ןרָאיטקַא עטנעגילעטניא ןייק ןענֿפעג

 רעד ןיא טייהנזעווּפַא עקידנעטשלוֿפ ריא םערָאוו ,טייקטנעגילעטניא

 רעצנַאג רעד ןוֿפ דנּוװ ַא זיא סָאד -- ןרָאיטקַא עשידִיי ןוֿפ הֿביֿבס

 -ירק-רעטַאעט רעגרוברעטעּפ יד .ײטסנוק רעלַארטַאעט רעשידִיי
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 רע טַאע ט ןשידיי
 אמה

 -ַאטסנָאק רעניימעגלַא רעד טָא טימ ןיולב טנגונגַאב טינ ךיז טָאה קיט

 2 .גנוריט

 ןרָאװעג ןזיוועגנָא טערקנָאק זיא סעיזנעצער ייר רעצנַאג ַא ןיא-

 םעד תמחמ ןדייל עפורט רעשידִיי רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא יד קרַאטש יו

 ךיז טָאה קרַאטש סרעדנוזַאב .טייקטלושעגסיוא רעשינעצס ןוֿפ לגנַאמ

 ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעד תעב ןליֿפ טזָאלעג לגנַאמ רעקיזָאד רעד

 סיקטנימַאק .ר .א סלַא ןעגנַאגעג זיא סָאוװ ,ײַאעדעמ סרעצרַאּפלירג

 יו :|סור} ןבירשעג ןעמ טָאה גנולעטשרָאֿפ רעד ןגעוו .סיֿפענעב

 יֿפפױא רעטוג ַא ףיוא ןטכיר ךיז טנָאקעג ןעמ טָאה ץלַא ןוֿפ רעקינ

 סָאװ ,עפורט רעשידַיי רעד ןיא עסעיפ סרעצרַאפלירג ןוֿפ גנור

 יז ןיא ןגיוצרעד רעבָא ,ןשטנעמ עטבַאגַאב ןוֿפ טײטשַאב יז שטָאכ

 ַא ןָא ,לוש ַא ןָא עפורט ַא זיא ןוא רַאוטרעּפער ןשירעגייטש ַא ףיוא

 ןּורּפ ַא טכַאמעג ָאד טָאה "עפורט עשירַארעטיל , יד.. .ײעיצידַארט

 ,רעגייטש-לטעטש ןטנַאקַאב טלַא ןוֿפ ןעמַאר עגנע יד ןוֿפ ןײגוצסױרַא

 רעקיזָאד רעד .ןלַאֿפעגכרוד רעטיב זיא וװרּפ רעקיזָאד רעד ןוא

 ץיק טינ :קורדנַײא ןקידעגָאלק ץנַאג ַא טכַאמעג טָאה לקַאטקעּפס

 יב ןָאט ןקידנכערּפשטנַא ןייק טינ ,גנוטַאטשסיוא ןייק טינ ,ןעמויטסָאק

 ןעועג זיא םוקילבופ םעד ןוֿפ םזַאיװטנע רעד .רעריֿפסױא יד

 ,ןעלקַאטקעּפס עקידרעירֿפ יד ףיוא ןגױצַאב ךיז טָאה סע רעבָא ,סױרג

 רעטַאעט,}| ןגינעגרַאֿפ ןסיױרג ַא רעיױשוצ יד טֿפַאשרַאֿפ ןבָאה סָאװ

 ײ,| ײַאווטסוקסיא יא

 ץניווַארּפ ףיוא יינרוט
 ;טבַײרש רעדנעלסיוא .נ

 "עפורט עשירַארעטיל; יד טָאה ,גרוברעטעּפ ןוֿפ קידנרָאֿפּפָא;

 -תכל טָאהימ... .טעברַא רעקידרעטַײװ ןוֿפ ןַאלּפ םוש ןייק טַאהעג טינ

 .ועיק ןייק ןרָאֿפ עפורט יד טעוװ גרוברעטעּפ ןוֿפ זַא ,טנכערעג הליח

 רעגרוברעטעּפ יד ןיא םעד ןגעוו ןדלָאמעג טַאהעג וליֿפַא ןיווש טָאהימ

 -טכַאמ רעוועיק יד ןבָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא רָאנ .ןעגנוטַײצ

 "עפורט עשירַארעטיל, יד סָאװ ,שינעביולרעד יד טֿפַאשעגּפָא רעבָאה

 יד ןגעוו גנַאלק רעד.. .ועִיק ןיא ןליּפש וצ ףױא ןעמוקַאב טָאה

 ךיז ךיג רעיז טָאה טָאטש-טּפיה רעד ןיא ןלָארטסַאג ענעגנולעג

 םוטעמוא ןוא ,"םוחת; ןצנַאג םענוֿפ טעטש יד רעביא טײרפשרַאֿפ

 עקידריוװקרעמ יד טָא ףױא טקוקעגסױרַא דלודעגמוא טימ ןעמ טָאה

 .גרוברעטעפ יןעמונעגנַײא ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידִיי

 -ַאב יעּפורט עשירַארעטיל; יד טָאה 1908 רעמוז ןבלעז םעד ךַאנ

 -- קָאטסילַאיב ןיא .טנַאק ֿברעמ-װֿפצ ןוֿפ טעטש עקינייא טכוז

 ןוֿפ ךיילג ןרָאֿפעגּפָארַא זיא עּפורט יד ןיהּוװ טָאטש רעטשרע רעד

 גנורעטסַײגַאב סיורג טימ ןעמונעגֿפױא יז ןעמ טָאה -- גרוברעטעּפ

 ...טֿפַאטרעטעברַא רעשידִיי רעטקַאּפמָאק ַא טימ טָאטש רעד ןיא ,ָאד

 טָאה סָאד ןוא ,קרַאטש רעייז ןעוועג רוטלוק ךָאנ טשרָאד רעד ןזיא|

 -טָאמטַא ןַא ןֿפַאש ךיז לָאז עּפורט רעַײנ רעד םורַא זַא ,ןֿפלָאהעגטימ

 רט עשירַארעטיל; יד.. .טייקטריסערעטניארַאֿפ רעוויטקַא ןוֿפ רנֿפ

 ?ָאז יז ּוװ לקַאטקעּפס ןקיצנייא ןייק טַאהעג טינ ,תמא ,טָאה "עּפ

 ,ףמַאק ןשיטילָאּפ םעד וצ גנולעטש ריא ןרילומרָאֿפ רָאלק ןבָאה

 ,עּפורט ַא זיא סָאד זַא ,רעבָא ,ןסַאמ עטיירב יד טריֿפעג ןבָאה סע סָאװ

 ןוֿפ ןטכיש ענעטירשעגרָאֿפ רעמ יד וצ ןרעטנענרעד ךיז ליוו סָאװ

 -קעפס ןדיווטעי ןוֿפ רָאלק ןעוועג זיא סָאד ,ןסַאמ-סקלָאֿפ עטיירב יד

 ."עפורט רעשירַארעטיל; רעד ןיא לקַאט

 ןייק ןרָאֿפעג "עּפורט עשירַארעטיל , יד זיא קָאטסילַאיב ןֿפ

 גלָאֿפרעד רעד .ענווָאק ,עגיר ,שזדָאל ,עשרַאוו ןייק טרָאד ןוֿפ ,ענליוו

 ןכוזַאב ןגעלפ סעּפורט עשידִיי .סױרג רעייז ןעוועג ָאד ךיוא זיא
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 שסזי- / הא

 רעגיר רעד ןיא ןבירשעג ןעמ טָאה -- קידנעטש טָאטש רעזדנוא

 רעטַאעט ןשידִיי ןייק רעבָא -- | ײלסימ איָאקָאסשזיר,} גנוטַײצ

 ןעזרעד ,לָאמ ןטשרע םוצ ,רימ ןבָאה טכענ .ןעז טינ רימ ןגעלֿפ

 ַא טימ .שזרַאש ןָא ,גנַאזעג ןָא רעטַאעט ןשירַארעטיל ןשידִיי ַא

 סנידרָאג ןטכענ טריפעגסיוא ןטסיטרַא יד ןבָאה טנעלַאט ןזָאלֿפיוצ |

 יד א ךױא עסערפ יד טָאה גרוברעטעפ ןיא יװ טקנופ ."עסעיפ
 ,טקַאֿפ םעד ףױא טײקמַאזקרעמֿפױא ריא טדנעוועג טעטש ערענעלק
 -טייהנייא ןוא ןטצנַאגרַאֿפ ַא ןריא טָאה "עּפורט עשירַארעטיל יד זַא

 רעד ןיא טקרַאטשרַאֿפ ךיז טָאה סע רעמ סָאװ. .לבמַאסנַא סעל

 ,לבונַאסנַא ןכעלטייהנַײא ןַא וצ ןבערטש סָאד "עּפורט רעשירַארעטיל ,
 ןוא עקילעֿפוצ יד ןליֿפ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ךעלמייהמוא רעמ ץלַא
 דנַאטשַאב םעניא ןבילברַאֿפ ךָאנ ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ עקיטַיז
 ָאד טינ זיא טרָא רעייז זַא ,ענַאטשרַאֿפ ןבָאה ייז .עפורט רעד ןוֿפ
 ןעוועג סע זיא ױזַא ."עפורט עשירַארעטיל , יד ץזָאלרַאֿפ ןבָאה ןוא
 סָאוװ ,ןוָאיטקַא ערעדנַא רָאּפ ַא ךָאנ טימ ןוא לעּפַאר רָאיטקַא ןטימ
 טָאטשנָא ."עפורט עשירַארעטיל , יד ןזָאלרַאֿפ 1908 רעמוז ןיא ןבָאה
 רעמ ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עכעלטע ןעמונעגנַײרַא עּפורט יד טָאה ,ייז
 רעשירַארעטיל רעד ןוֿפ לבמַאסנַא ןכעלטייהנַײא םעד טימ טמיטשעג
 -עזעז ןרָאיטקַא עטבַאגַאב ךיוה יד ןעוועג ןענַײז יז ןשיווצ -- "עפורט
 ןעלטימ ןכוז ןָא טבייה "עפורט עשירַארעטיל , יד .טרעביל ןוא ָאזַאל

 רעד ךָאנ דלַאב ,טַײצ עטשרע יד .יזעזער יד ןרעסעברַאֿפ וצ ףיוא ךיוא
 רעד טרירוגיֿפ ָאד רעסישזער סלַא טָאה ,עּפורט רעד ןוֿפ גנודנירג
 רעדנַא ןַא רעדיײא רעמ רשֿפא טָאה ןַאמסייו .ןַאמסייוו רָאיטקַא
 וצ רעבָא ,ישזעד ןוֿפ טייקידנעווטיונ יד ןעמונַאב רָאיטקַא רעשידִיי
 ןוא טיירגעגוצ ןעוועג טינ רע ןיא רעסישזער ַא ןוֿפ טעברַא םצע רעד
 -ַארעטיל , רעד ןוֿפ ןלָארטסַאג יד תעב ןרָאװעג טנכײצרַאֿפ זיא סָאד
 -רעטעּפ ןוֿפ רעקמוא ןכָאנ ,טציא .גרוברעטעּפ ןיא "עּפורט רעשיר
 ַאזַא ןעניֿפעג וצ ןסָאלשַאב "עּפורט עשירַארעטיל , יד טָאה ,גרוב
 טָאה עּפורט יד .ףורַאב ןַײז ןַײז לָאז טעברַא-ישזער יד סָאוװ ,ןשטנעמ
 סלַא ןרירוגיֿפ ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,ןײטשנרַא קרַאמ וצ טדנעוועג ךיז
 -טימ יד.. ."עּפורט עשירַארעטיל, רעד ןוֿפ רעסישזער רעלעיציֿפָא
 ןשטנעמ סלייטנטסרעמ -- "עּפורט עשירַארעטיל, רעד ןוֿפ רעדילג
 -יױרג ַא טימ רעסישזערד ַא ןיא טקיטיינעג ךיז ןבָאה -- טנעלַאט טימ
 ,טנעלַאט רעייז ןרינילפיצסיד לָאז סָאװ ,טֿפַארק רעשירעיצרעד רעט
 -לעוו ,ןטייהניווועג עשיטקַאדידָאטיױא יד ןוֿפ רָאיטקַא םעד ןעײרֿפַאב
 ןײטשנרַא קרַאמ .טירש ןוא טירט ףױא ןליֿפ טזָאלעג ךיז ןבָאה עכ
 ךָאנ ךיז רע טָאה וצרעד .טקַאדידָאטיױא ןַא ןעוועג ןיילַא רעבָא זיא
 -ַאקעד םוצ שינעיצ ןוא שינעקנעב רעקידנעטש ַא טימ ןגָארטעגמורַא
 ױזַא ןעוועג טינ זיא ךַאז ןייק רעבָא .רעטַאעט ןשיטסילָאבמיס-שיטנעד
 יד ָא'טָא יװ יעפורט רעשירַארעטיל רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא יד דמערֿפ
 -עג יז טָאה סע עכלעוו ,ןרינַאמ עשיטסינרעדָאמ-שיטנעדָאקעד

 עטירעסישזער יד טָאה רַאֿפרעד ןײטשנרַא קרַאמ ןדניבנָא טוװרּפ
 -קיווטנַא רעד ןיא ןרוּפש עֿפיט ןייק ןענײטשנרַא קרַאמ ןוֿפ טעברַא
 .ןזָאלעגרעביא טינ יעּפורט עשירַארעטיל רעד ןוֿפ גנל

 רַאֿפ ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןבַאגֿפױא יד רעבָא ןענַײז לַײװרעד

 ןוא רעטריצילּפמָאק גָאט ַא סָאװ ןרָאװעג "עּפורט רעשירַארעטיל רעד

 טָאה "עפורט עשירַארעטיל יד ןכלעוו ,טעטש זיירק רעד .רערעווש

 סערעטניא רעד .רעסערג ןוא רעסערג ץלַא ןרָאוװעג זיא ,טכוזַאב
 וצ גָאט ןוֿפ זיא'ס ..ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עפורט רעד וצ

 ןיא טייטש יעפורט עשירַארעטיל יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג גָאט

 רעשידִיי רעד ןיא ןבעל ןלַארטַאעט ןצנַאג םעד ןוֿפ רעטנעצ
 ןעז וצ טיירג זיא טֿפַאשנרָאיטקַא עשידִיי עצנַאג יד זַא ,ןוא הֿביֿבס
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 ,עקיצנייא סָאד .רעזַײװוגעו ןוא רערעל ריא עּפורט רעקיזָאד רעד ןיא

 טסעֿפ ַא זיא ,עּפורט רעקיזָאד רעד ןוֿפ טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סָאװ

 רעשירַאועטיל; רעד טַאה סָאד דָארג רעבָא .סָארגָארּפ עטמיטשַאב

 -סיֹווַא סָאד ךיז טָאה ךעלטייד רָאג זיב .טלעֿפעג לָאמ עלַא ײ"עּפורט

 רעשירַארעטיל, רעד ןוֿפ ןקָארטסַאג עירעס רעטייווצ רעד ַײב ץזיוועג

 ."|1909) ."1908 רָאי םעניא גרוברעטעפ ןיא יעּפורט

 רעד ןוֿפ טײטַאב ןלערוטלוק םעד ןגעוו ןָאט ןטרעטסײגַאב ַא ןיא

 :יקצוליִרּפ חנ טבַײרש ןליּפש סעּפורט

 ןלָארטסַאג רעגרוברעטעּפ יד ןיא ךיא עז שינעעשעג שירָאטסיה ַא;
 ןיא ןציטָאנ עגנעמ יד .1908 גנילירֿפ ןיא יקסנימַאק לחר רתסא ןֿפ
 ךיז טָאהיס יװ ןלייצרעד טַײצ רענעי ןוֿפ עסערפ-ץנעדיזער רעד
 ןַאד זיא דנַאלסור .ןזיירק עשירַארעטיל יד ןיא טכָאקעג טלָאמעד
 -ַאעט שידִיי ַא טריטסיזקע סע זַא ,ןרָאװעג רָאוועג לָאמ ןטשרע םוצ
 ןטימ רָאנ ךיז ןענעכער סָאװ ,רעקיטירק עלענָאיסעֿפָארּפ .רעט
 ועזדנוא זַא ,ןעועג הדומ גנוקיצטנַא טימ ןבָאה ,תמא ןוויטקעיבָא
 .טסנוק רעשיעּפָאריײא רעד ןוֿפ לּפמעט ןיא טרָא ןייש ַא טמענרַאֿפ עניב
 {וָאװעג טלעטשעגקעוװַא זיא יקסנימַאק לחר רַּתסא ןוֿפ ןעמָאנ רעד
 .סניטסיטרַא עשידִיי-טשינ עטמירַאב טלעוו יד טימ הרוש ןייא ןיא
 טָאה ץנעגילעטניא עשידִיי ענעֿפורעג-ױזַא יד ,דנַאלסור רָאנ טשינ
 ןגעוו העידי יד טרעהרעד גנורעדנּוװרַאֿפ רעסיוועג ַא טימ טלָאמעו
 -יויי רעד רַאֿפ .םירֿבח עלוֿפטנעלַאט עריא ןוא "עזוד רעשידִיי רעד.

 רעזזנוא םערָאוװ ,סעַײנ סורג ַא ןעוועג סָאד זיא ץנעגילעטניא רעש
 וצ רָאנ טלָאמעד זיב טָאה קיטירק עשילַארטַאעט עטגָאזעגסנייטשימ

 .עניב עשידִיי עגנוי יד טכַאמעג ןויזב

 ןעוו רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ קילבנָא רעד ןעוועג זיא קירעיורט תמא
 -סערג רעז ןיא ךיז טצעזַאב קידנעטש ףיוא לָאמ עשרע סָאד טָאה סע
 יד ,רָאוטרעּפער רעד .|ןעשרַאוו} .עּפָאריײא ןוֿפ הלהק רעשידִיי רעט
 ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ רוטלוק עשינעצס יד ךיוא יו ,גנוריֿפֿפיױא יד ,ישזער
 רעזדנוא ןוֿפ ֿבור סָאד רעבָא ,טבערגרַאֿפ ,קידעגָאלק ןעוועג זיא טלַא
 זַא ,ןײטשרַאֿפ טנָאקעג טשינ רעדָא טלָאװעג טשינ ןבָאה ןטַארעטיל
 ןיא ןעגנוגנידַאב עכעלגערטרעדמוא יד זיולב ןענַײז ןירעד קידלוש
 ,עגַאל עלַאגעלמוא יד ,טלקיױוטנַא ךיז טָאה דניק סנדַאֿפדלָאג עכלעוו
 יד ןוא ,ןַײז דת דנ עקיבא סָאד ,תוֿפידר עוויטַארטסינימדַא יד
 -יטנעגילעטניא יד ןוֿפ טייקיטליגכַײלג יד ךיוא יו ,טיונ עלעירעטַאמ
 -עג טשינ רעדָא טלָאװעג טשינ .עניב-סקלָאֿפ רעזדנוא וצ ןזיירק עש
 -ערב יד ףיוא זַא ,ןעזרעד רעקיטירק עשימייה ערעזדנוא ןבָאה טנָאק
 ,רעטַאעט עשידִיי סָאד ןֿפורעג ןבָאה ייז יו ,ײַאגַאלַאב, ןוֿפ רעט
 עכלעוו ןוֿפ ,ןטנעלַאט עטשטנעבעג-טָאג ןוֿפ ,עקיטכיל ,עטרַאצ ןליּפש
 ןטסיטרַא ןסיורג ןכַאמ וצ דנַאטשמוא ןענַײז ןדנעטשמוא ערעסעב
 ערעזדנוא ןבָאה ,םילוטלט עקירָאיגנַאל יד ןוֿפ טורעגּפָא ךיז לסיב ַא---
 רתסא :ןזייװַאב וצ רעדנּוװ ןביוהעגנָא "סרעליפש-םירופ לקניווא
 ,יתרֿפא עלערימ סלַא ,"המותי יד עיסַאכ סלַא יקסנימַאק ?חר

 -נַא קידנענעכערסיוא ןוא| קיטש סיקסניפ ןיא "רעטומ יד, סלַא
 דעשינעצס ןוֿפ לרעפ ןעוועג ץלַא ןענַײז סָאד |רעליּפשיוש ערעד
 עקינייא ףיוא טקריוועג קינייוו ןבָאה רעדנּוװ יד ךיוא רעבָא ,גנוֿפַאש
 טלעֿפ :קידנעטש זדנוא ַײב ןיוש זיא ױזַא ןטַארעטיל ערעזדנוא ןוֿפ
 םעד ףױא ךיז רימ ןגָאלקַאב ,םעד ךָאנ רימ ןקנעב ,סעפע ודנוא
 סע רימ ןענָאק ,טשינ סע רימ ןעעז ,סעּפע ןיוש רימ ןבָאה .לגנַאמ
 -עג ןוֿפ ןיוש זיא זומ רעזדנוא .ףיורעד רימ ןעייּפש ,ןצַאשּפָא טשעינ
 טרינַאּפמיא ךַאז ןייק ,לטבמ רע זיא ץלַא :טקנעלעגסיוא ןָא טרוב
 קידנעטש רימ ןבָאה ױג ַא ןוֿפ גנוניימ ַא רַאֿפ רעבָא .טשינ םיא
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 ןופ ןַָאקיססעל

 רַאֿפ ּפָאק םעד טָאה גרוברעטעּפ ןעוו טלָאמעד טשרע ןוא ,ץרא-ךרד

 וצ ןביױהעגנָא רימ ךיוא ןבָאה ,ןגױבעגּפָארַא עניב רעגנוי רעזדנוא

 .ןגָאמרַאֿפ רימ רצוא ןשילערוטלוק ןסיורג ַא רַאֿפ סָאװ ןֿפײרגַאב

 ענרוט ַא טכַאמעג עפורט סיקסנימַאק טָאה גרוברעטעפ ךָאנ

 ,קסבעטיוו ,עגיר ,ענווָאק ,ענליוו טכוזַאב :ץניווָארּפ רעד רעביא

 .תובהלתה סירג טימ ןרָאוװעג טנגעגַאב לַארעביא זיא ןוא ,שזדָאל

 ןכעלרעהֿפיױאמוא ןוֿפ רָאי ַא ןעוועג זיא רָאי עטצעל סָאד ,ללּכב

 סקּוװ םעד טציא טרעּפרעקרַאֿפ עכלעוו ,עפורט רעד רַאֿפ ףמוירט

 | ."עניב רעזדנוא ןופ

 רעִירֿפ זַא ,םעלבָארּפ סָאד רעטַײװ טלדנַאהַאב יקצולירפ ןוא}

 ,רעטַאעט ןשידִיי םוצ "םימחר, ךס ַא טימ ןייגמוא טֿפרַאדעג ןעמ טָאה

 -ַאטעד רעמ ןוא רעקידרעטַײװ רַאֿפ ןדָאב ַא ַאד ןיוש זיא טציא רעבָא

 עשיטסיטרַא :שגנורעדָאֿפ סלַא סױרַא טלעטש רע ןוא ,קיטירק רעל

 ַא טָאה ךיױא ןוא ישזער ענרעדָאמ ןוא ליפש עשילעטבוס ,עיצקיד

 ןוא רַאטרעּפער ןרַאֿפ ךעלטרָאוטנַארַאֿפ רעריֿפ ןשירַארעטיל

 ן.ישזע
 2 א 7}

 גרוברעטעפ ןיא ךוַאב רעטייווב

 ,יקצולירּפ חנ טבַײרש גרוברעטעּפ ןיא יינרוט ןטייווצ ןגעוו
 :|טרָאד טלָאמעד טניווװ רעכלעוו}

 זיא עפורט סיקטנימַאק ןוֿפ ןלָארטסַאג עקירָאיַארַאֿפ יד ךָאנ-;

 ןרָאװעג |גרוברעטעּפ ןיא ,ָאד| יה רעטַאעט ןשידִיי םוצ עביל יד

 ןדִיי רעגרוברעטעּפ יד רַאֿפ זיא עניב עשידִיי יד .רעקרַאטש ךָאנ
 ןטסקיניא רעייז ןליטש ייז ןכלעוו ןוֿפ לַאווק ַא רָאנ טשינ ןוש טציא
 ,ץלָאטש ןשילַאנָאיצַאנ רעיז טרענ יז ;טנעמיטנעס ןשילַאנָאיצַאנ

 ךרוד ןרָאװעג טנעקרענָא ךעלרעײֿפ ענעצס רעזדנוא זיא ןרָאיַארַאֿפ
 -ירק ןוא טסנוק רעשיטַאמַארד רעשיסור רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד
 -לוק יד ןוֿפ החפששמ רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא לעיציֿפָא זיא ןוא .קיט
 -עטשטֿפירש ,ןרָאיטקַא -- ןטסירק .סענעצס עשיעּפָארײא עשילערוט
 ווא יקטנימַאק לחר ןעז ןעגנַאגעג ןענַײז ,ןטנעגילעטניא טַאלג ןוא רעל
 -עשרַאוו רעד ךָאנ ןכלעוו טימ ןעמָאנ ןקיבלעז םעד ןבעגעג ריא ןבָאה
 ןכלעוו ,ןידרָאג ןוא ,ײעזוד עשידִיי, -- טניירקעג יז טָאה "געוו, רעוװ
 -עג זיא ,סַאג רעשידִיי רעד ןיא טשינ טנַײה טלדיז רעליוֿפ ַא רָאנ
 רעלוֿפטכַארּפ ,גרוטַאמַארד רעטינעג ןוא רעגולק סלַא ןרָאװעג ןלעֿפ
 טָאה סרעדנוזַאב .גָאלָאכיסּפ רעטרַאצ וא ענעצס רעד װֿפ רענעק

 ןרָאװעג טצעזרעביא זיא עכלעוו ,ײתרֿפא עלערימ  ןַײז ןעמונעגסיוא
 -טסוקסיא יא רעטַאעט; גַאלרַאֿפ ןיא טציא ךיז טקורד ,שיסור ףיוא
 עגיה יד ןוֿפ םענייא ןיא ןרעוו טריֿפעגֿפױא ןכיג ןיא טעו ןוא יאו
 טצעזעעג טציא טרעוו עניב עששידִיי יד :ץרוק .סרעטַאעט עשיסור
 טימ ,רעטיג עשילערוטלוקילַאנָאיצַאנ ערעזדנוא ןוֿפ ענייא סלַא יה
 עטשרע יד ןעוו טרַאװעג הלהק עשידִיי עצנַאג יד טָאה דלודעגמוא
 ןעמוק לָאמַא ךָאנ טעו עפורט עשיטַאמַארד-שירַארעטיל ערעזדנוא
 טכַאמעג סנטייצַאב ךיז ןבָאה ןעױרֿפ יד ּווו רעזייה ןעק ךיא .רעהַא
 .עפורט רעד ןוֿפ ןעלקַאטקעּפס עלַא ןכוזַאב ןענָאק וצ ידּכ ךעלפינק

 ןיא לקַאטקעּפס רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,קיטנָאמ ,ןטכענ
 ןיא זיא טנווַא ןקיבלעז םעד .ַאקסוועשזרַאסימָאק ױרֿפ ןוֿפ רעטַאעט
 רעד ןעוועג "עינַאבָאס עיָאקסנַאירָאװד, ןוֿפ ןלַאז עלַאסָאלָאק יד
 ,"הלּכשה יציֿפמ} הרֿבח רעד ןוֿפ לַאב רעכעלרעי רעזעידנַארג
 ,טױט סגרובצניג ןָארַאב ןבילוצ ןרָאװעג טגיילעגּפָא זיא רעכלעוו
 טלײטעגרעדנַאנַאֿפ קירוצ שדוח ַא טימ ךָאנ טָאה'מ ןכלעוו ףיוא ןוא
 ,לוֿפ ןעועג רעטַאעט סָאד זיא ,ףירעד קידנקוק טשינ .ןטעליב יד
 טָאה ,ץנעגילעטניא רעגיה רעד ןוֿפ ענעטעמס יד ,םוקילבופ סָאד ןוא
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 רע טַאעט ןשידיי

 עלערימ  ןיא ןעגנַאגעג .יקסנימַאק לחר גנילביל ןַײז טסירגַאב סייה
 .ןעסעיּפ רעד ןגעוו גנוצַאשּפָא ערעסערג ַא טיג יקצולירפ} .ײתרֿפא

 טזחמעג יקסנימַאק טָאה ,גרוברעטעּפ ןייק רָאי-ייה קידנעמוק;
 ןידרָאג לָאמַא ךָאנ ןרָאיַארַאֿפ יו ןסעיּפ עבלעז יד ןעגנערב רעדיוו
 יד עיסַאכ, ןוא "תרֿפא עלערימ, ,תמא .ןידרָאג לָאמַא רעדיוו ןוא
 -רעפער ןעידִיי ןיא ןסעיפ עטבילַאב ןַײז קידנעטש ןלעוװ י"המותי
 .טשינ ןֿפוא םושב ייז ןענָאק רַאוטרעּפער םעד ןליֿפסױוא רעבָא ,רַאוט
 םולש, טימ ןעוועג דבכמ זדנוא ןעמ טָאה .סעַײנ סעּפע ךיז טליוו סע
 טיטנעק .ןקיטנַא עכלעזַא ךָאנ ןוא "רעדניקֿפיטש סטָאג ,"תיב
 יֵקיֵלְג בילוצ  גנוצעזרעביא עקיטכיוו ןייא .ןיּפש וצ סָאװ ָאטשינ
 -- טוג קיטש םעד ןיא ןענַײז עלַא .ןיקסועשיבישפ .טס ןוֿפ}
 עקינייא זַא ,טזַײװַאב סָאד ןוא ,טרעביל ,ױרֿפ רעד טימ יקסנימַאק

 ןיוש ןבָאה עפורט רעשיטַאמַארד רעטשרע רעזדנוא ןוֿפ רעדילגטימ
 .טכַאמעג ןטסיטרַא רַאֿפ יז טָאה רעכלעוו ,ןענידרָאג ןסקַאוועגרעביא
 סיקסניונַאק ןוא ,ןגרוטַאמַארד לוש רעטלַא רעד וצ טרעהעג ןידרָאג
 -יטשש סנַאמטּפױה ןוא סנעסביא ןליּפש טנָאקעג ןיוש טלָאװ עפורט
 טָאה יקטנימַאק ?רַאוטרעּפער םעד וצ רעבַא ןעמ טמוק עוז יו .רעק
 רע טָאה ,ןץיקסועשיבישּפ טכַארבעג ןעמ טָאה .םעטסיס ןייק טשינ
 יד .. .סױרג וצ רעבָא זיא גנורּפש רעד .ןיקסועשיבישּפ ןעמונעג
 -סנבעל ַא טושּפ ןרָאװעג.. זיא ישזער ןוא רַאוטרעּפער ןוֿפ עגַארֿפ
 טציא טייטש ריא רַאֿפ לַײװ ,עּפורט רעשיטַאמַארד רעד רַאֿפ עגַארֿפ

 ,עגיר ןכוזַאב ןלעוו לָאמַא ךָאנ טעושמ ?רעטַײװ סָאװ ןוא :הלאש יד
 ."?טציא ןעמ טרָאֿפ סָאװ טימ .ואאא ענליוו

 "עפורט רעשירַארעטיל , רעד ןוֿפ ךוזַאב ןטייווצ םעד ןגעוו ןוא
 י ;רעדנעלסיוא .נ טבַײרש גרוברעטעּפ ןיא

 עשירַארעטיל , יד טָאה טָאטש-טּפיוה רעד ןיא ךוזַאב ןטייווצ ריא,
 ןוֿפ ךיילג ןיוש .ןדנעטשמוא עקיטסניג ץנַאג ַײב ןבױהעגנָא "עּפורט
 עכלעוו ,גלָאֿפרעד רעד זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא ןעלקַאטקעּפס עטשרע יד
 ןעוועג טינ זיא ,1908 רָאי ןיא גרוברעטעּפ ןיא טַאהעג טָאה עּפורט יד
 -טּפיױה רעד ןיא טָאה עפורט יד זַא ,ןעזעג טָאה עמ .רעקילעֿפוצ ןייק
 סע ןוא ,טייקיטעט רעקידרעטַײו ריא רַאֿפ ןדָאב ןסיועג ַא טָאטש
 ןזזמ ךיז ןלעוו רעבָאה-טכַאמ עשירַאצ יד וליֿפַא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה
 "עפורט רעשירַארעטיל , רעד ןביולרעד ןלעוו ןוא טימרעד ןענעכער
 .טעברַא עקידנרעיוד ןוא עטיירב ַא גרוברעטעּפ ןיא ןעלקיווטנָא וצ

 -ןרט רעשירַארעטיל , רעד וצ סערעטניא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד
 ,1908 רָאי ןיא ,רעירֿפ בוא .טייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה "עפ
 -סױרַא "עּפורט רעשירַארעטיל, רעד וצ סערעטניא ןוויטקַא ןַא ןבָאה
 -ַאעט רעשיסור רעד ןוֿפ ןזיירק ענעטירשעגרָאֿפ רעמ יד זיולב ןזיוועג
 ךיז עפורט רעשידִיי רעד טימ ,1909 רָאי ןיא ,טציא ןבָאה ,טלעוו-רעט
 רעשירַארעטיל רעד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ יד ךיוא טריסערעטניארַאֿפ
 -םױרַא יד ןעוועג טכיזניה רעדיא זיא שיטַאמָאטּפמיס רָאג זיב .טלעוו
 ,ץעלַאטיקס רעבַײרש ןטמיטשעג-שיטַארקַאמעד םעד ןוֿפ גנטערט
 -עג ײעפורט רעשירַארעטיל רעד עוו לקיטרַא ןַיז ןיא טָאה סָאװ
 ןעמוקעגסיוא רימ זיא רעהַא זיב, :| ײװָארטַאעט עינעדזָאבָא,} ןבירש
 ןעוועג זיא קורדנַײא רעד ןוא ,סעפורט עשידִיי ןעז וצ לָאמ עכעלטע
 ןגעלֿפ םיצל עקידנרעדנַאו עקיטרָאסטירד .רעקירעיורט עמַאס רעד
 -בלַאה רעסיז ַא סעפע ףיוא סעסעיפ-ןַאגַאלַאב עשירַאנ ןיפשסיוא

 רעד ןיא רענייק טינ טדער סע רעכלעוו ףױא ,ךַארּפש רעשישטַײד
 ,ןָאט וצ טכַארט ַא דלױװ ןוא ענדָאמ ןעוועג זיא'ס .טלעוו רערָאג
 סָאװ ,קלָאֿפ םענעי ןוֿפ רעטַאעט רעד ,רעטַאעט רעשידִיי זיא סָאד זַא
 רעד ןוא עמַארד-טלעוו רעד ןבעגעג ליֿפױזַא ןבָאה רעײטשרָאֿפ ענַײז
 . טלײטעצ קידנבָאה זַא ,ןטכַאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .עניב-טלעוו
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 ךיז רַאֿפ קלָאֿפ עקיזָאד סָאד טָאה ,ערעדנַא ןשיווצ ןקנַאשעג ענַײז

 טַאזקרעמֿפױא ךיא בָאה טציא.. .טינרָאג טזָאלעגרעביא טינ ןיילַא

 -ײרַאב ןיב ןוא ףוס ןזיב בײהנָא סענוֿפ גנולעטשרָאֿפ יד טרעהעגסיוא

 טינ זיא רעטַאעט רעשידִיי רעד זַא ,גנוקעדטנַא ןַא טימ ןרָאוועג טרעכ

 עטטירעלטסניק ַא סלַא טריטסיזקע רע זַא ,ןַאגַאלַאב ןייק טינ ,ףימ ןייק

 רערעדנַא רעדיווטעי יו טקנופ ,קיעֿפ זיא רע זַא ןוא גנונַײשרער

 -ערטשַאב עלַאעדיא יד ןוא ןבעל סָאד ,המשנ יד ןעלגיּפשּפָא ,רעטַאעט

 ,ײקלָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןעגנוב

 -טַארקָאמעד רעד רעכלעוו טימ ךַארּפש רעשיּפָאזע רעד ףיוא ..

 סָאד טָאה ,ןרָאי-עיצקַאער יד ןיא ןצונ ךיז טחמעג טָאה רעבַײרש רעש

 ַא סלַא טכַארטַאב ָאד טרעוו "עפורט עשירַארעטיל, יד זַא ,טײטַאב

 טלעטש סָאװ ,רעטַאעט ַא סלַא ,ןעיידיא עוויסערגָארּפ ןוֿפ רעגערט

 דוצ ַאזַא וא ןסַאמ-סקלָאֿפ עטיירב יד ןוֿפ טסניד םוצ טעברַא ןַײז

 טײרּפשטרַאֿפ ןעוועג ךעלקריוו זיא "עּפורט עשירַארעטיל , רעד וצ גנַאג

 םערָאו ױזַא ןבָאה סָאװ ,ץיירק-רעױשוצ עשיטַארקָאמעד יד ןיא

 טָאה סָאז .גרוברעטעּפ ןיא "עּפורט עשירַארעטיל , יד ןעמונעגֿפױא

 -ָאמעד יד סָאו ,ןסערדַא-סגנוסירגַאב יד ןיא ךיוא טלגיּפשעגּפָא ךיז

 טָאה -- טנגוי עקידנרידוטש יד ךעלכַאזטּפיוה -- טנגוי עשיטַארק

 ןיא ייליבוי ןקירָאי-15 סיקסנימַאק ןלחר רתסאו וצ ןגָארטעגוצ

 .גרוברעטעּפ -

 םָאה סָאװ ,רעױשוצ זיירק ַא רענייא ךָאנ ןעוועג רעבָא זיאיס..
 -ַארעטיל , רעד ףיוא גנוקריוו עטמיטשַאב ַא ןגירק וצ טרידנעטערפ
 עטמיטשעג-שיטסילַאנָאיצַאנ יד ןעוועג ןענַײז סָאד -- "עפורט עשיר
 יד טימ ץנעגילעטניא רעזַאושזרוב רעשידִיי רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ
 ןעמ טָאה ,1908 רָאי ןיא ,הליחתכל .ץיפש רעד ןיא ןטסינויצ
 רעד ןיא טיײקטריסערעטניארַאֿפ עוויטקַא ןייק ןזיירק עקיזָאד יד ןיא
 רעבָא .ןזיועגסױרַא טינ "עפורט עשירַארעטיל; ועד ןוֿפ טייקיטעט
 -ַארעטיל רעד ןוֿפ טײטַאב רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןעוו ,רעטעּפש
 ,רעטערג ןוא רעסערג ץלַא ןרעוו ןבױהעגנָא טָאה יעּפורט רעשיר
 ןיוסש ןזיירק ערענָאיצקַאערדזַאושזרוב יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןבָאה

 רעקיזָאד רעד רעביא תוספורטוּפַא יד זַא ,ןזַײװ וצ קשח ןעמוקַאב
 -רעטעּט ןיא ךוזַאב ןטייוצ םעד ַײב .ייז רָאנ וא ייז רעהעג עּפורט
 יעפורט רעשירַארעטיל, רעד םורַא ןיוש טָאה ,1909 רָאי ןיא ,גרוב
 ערעייז טימ ןטָארטעגסױרַא ןענַײז סָאו ,סרעבעג-הצע טימ טלמיוועג
 טזָאלעג ךיז טָאה טֿפָא סרעדנוזַאב .ןעגנוטַײצ ענעדיישרַאֿפ ןיא תוצע

 ,יששטער, ןַאגרָא טּפױה ןשיטעדַאק םעד ןוֿפ רעבעג-הצע רעד ןרעה
 ךיז ןגעלֿפ יעּפורט רעשירַארעטיל , רעד ןגעוו סעיזנעצער יד ּױװ
 -רע רעד ךָאנ ןיוש... .לקַאטקעּפס וצ לקַאטקעּפס ןוֿפ ,רעלוגער ןקורד
 :טרעלקרעד ןַאגרָא-טּפיוה רעשיטעדַאק רעד טָאה... עיזנעצער רעטש
 רעשעידִיי רעסיורג רעד ןוֿפ דניק ַא זיא רעטַאעט רעשידִיי רעד,
 זיאיס .רע טבעל ריא בילוצ זױלב ןוא רע טבעל ריא ןוֿפ .עסַאמ
 יד טקידירֿפַאב רעטַאעט רעשידִיי רעד סָאװ ,טינ שודיח ןייק רעבירעד
 טזייּפע ןוא עסַאמ רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ עשירעלטסניק-שירַארעטיל

 רעד ףיא ןבָאה טינ ץַאלּפ ןייק ןָאק סָאװ ,רַאוטרעּפער ַא טימ ךיז
 סלַא "עסַאמ רעיורג, רעד ןוֿפ ןטעּפש סָאד ."עניב רעקיטַײצטנַײה
 רעד ןיא ןֿפערט טנָאקעג ןעמ טָאה רעטַאעט ןשידִיי םעד ןוֿפ עזַאב
 -נעצער וצ עיזנעצער ןוֿפ טעמּכ ,שיטַאמעטסיס גנוטַײצ רעשיטעדַאק
 -טטניק-שירָארעטיל רעַײנ, רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןקיצנייא סלַא .עיז
 -ןעצער רעשיטעדַאק רעד טרידנעמָאקער יעיגרוטַאמַארד רעשירעל
 סע ."המקנ ןוֿפ טָאג, ןַײז טימ שַא םולש רעטַאעט ןשידִיי םעד טנעז
 -עצ ןוא טייזעצ ג סמכילע-סולש ןגעוו סָאװ ששיטסירעטקַארַאכ זיא
 טריֿפעגֿפױא טָאה יעפורט עשירָארעטיל, יד עכלעוו ,ײטיירּפש
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 ןענוֿפעג טינ וליֿפַא גתטַײצ עשיטעדַאק יד טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא
 -רעטנוא רעדנעלסיוא} ץיטָאנ עטסדנימ יד ןקורדוצּפָא ךעלגעמ רַאֿפ
 טרירָאנגיא טָאה ידנַײרֿפ רעד, גנוטַײצ עשידִיי יד ךיוא זַא ,טכיירטש
 טבילעג רעיז ןוא עידעמָאק סמכילע-םולש ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד
 רעטַאעט רעשידִיי רעד... ן:ןעוועג זיא הנוכ יד .ײהמקנ ןוֿפ טָאג  סשַא
 רעסיורג, רעד ,ענַײז עזַאב רעקילָאמַא רעד טימ ןסיירנַייא ףרַאד
 םיא טָאה סָאװ ,ןדָאב-סקלָאֿפ םעד ןוֿפ ןסַײרּפָא ךיז ףרַאד רע .ײעסַאמ
 רע .טטנוק רעטקיטעזעגנָא-לַאיצָאס ,רעשיטסילַאער וצ טרילומיטס
 -ַארד סשַא ןוֿפ ײטײטַאב ןשילָאבמיס, םעד ןוֿפ ןריֿפ ןזָאל ךיז ףרַאד
 ,רעטַאעט רעשידִיי רעד ,רע טעװ טלָאמעד טשרע ןוא עיגרוטַאמ
 דנַאטשדעדיױװ ןוויטקַא םוש ןייק... .רעטַאעט ןסייה וצ ןַײז טרעוו תמאב
 טינ "עפורט עשירַארעטיל; יד טָאה ןעגנורעדָאֿפ עקיזָאד יד ןגעק

 ןסיוועג ַא ןיא ןעוועג טיירג ןליֿפַא זיא יז ,טרעקרַאֿפ .ןזיוועגסױרַא
 סָאד .גנטַײצ רעשיטעדַאק רעד ןוֿפ טנעזנעצער םעד ןץקלָאֿפ וצ ןיז
 יד סָאװ ,ןעגנוריֿפֿפיױא עַײנ לטניב ץנַאג ַא ןוֿפ ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה
 יד ,לשמל ,ןעוועג זיא סָאד .1909 גרוברעטעּפ ןיא ןזיווַאב טָאה עּפורפ
 עסעיפ "עשיטסינרעדָאמד-ַארטלוא סיקסוועשיבישּפ ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא

 עזָאלטנַאלַאט סָאד וליֿפַא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא ָאד .ײקילג בילוצ
 עכלעוו ,ײטייהיירט. עסעיּפ יד .ר ַאלוַאּפ רעסיוועג רעד ןוֿפ ץכערימש
 ןוֿפ גָאזנָא ןַא יװ טצַאשעגּפָא טָאה גנוטַײצ עשיטעדַאק יד
 יד וצ ךָאנ ןעמ טיג .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ײסזינרעדָאמ;
 עזעירַארעטיל , יד עכלעוו ,ײהמקנ ןוֿפ טָאג, סשַא םולש ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא
 -עטיל, יד זַא ,רָאלק טרעוו .גרוברעטעּפ ןיא טיירגעגוצ טָאה "עּפורט
 ןענַײז ריא זַא ןזַײװ טלָאװעג קרַאטש רעייז טָאה יעּפורט עשירַאר
 .יײטײטַאב ןשילָאבמיס} ַא טימ ןטעיפ דמערֿפטינ

 "עּפפרט רעשירַארעטיל , רעד ןוֿפ ןווּורּפ "עשיטסינרעדָאמ, יד

 ןוֿפ טָאג; סשַא םולש .טַאטלוזער ןקישטַאלּפ ץנַאג ַא ןבעגעג ןבָאה
 םענוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא רעפרעק-סדמערֿפ ַא יוו ,ךיג רעייז זיא "המקנ
 ךיוא ןלַאֿפעגסױרַא זיא ךיג רעקינייו טינ .עפורט רעד ןוֿפ רַאוטרעּפער
 ױזַא יװ עטכישעג עצנַאג יד ןוא ,"קילג בילוצ ; סיקסוועשיבישּפ
 "םזינרעזָאמ , םעד ןכוז טזָאלעג ךיז טָאה ײעּפורט עשירַארעטיל, יד
 .גרוברעטעּפ ןוֿפ ןרָאֿפעגּפָא זיא עמ רעדייא ךָאנ ןרָאוװעג ןסעגרַאֿפ זיא
 רעעירַארעטיל ג רעד ןעוו ןטַײצ-עיצקַאער ערעטצניֿפ ענעי ןיא
 רעד ָא-טָא טָאה ,געװ ריא ןכַאמוצכרוד ןעמוקעגסיוא זיא "עּפורט
 טזחמעג סַארגָארּפ רעקיטֿפַאהדנַאטש ןוא רעטסעֿפ ַא ןוֿפ לגנַאמ
 טנַאקעג ןבָאה סָאװ ,ןטייקירעווש ךס ַא רָאג עפורט רעד רַאֿפ ןלעטש
 טינ ןענייז סָאד רעבָא .גנולקיווטנַא עקידרעטַײװ ריא ןעוועמַאהרַאֿפ
 םעד ףױא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןטייקירעוושע עקיצנייא יד ןעוועג
 י,"עפורט עששירַארעטיל, רעד ןוֿפ געוו

 ,ענווָאק ןיא ןרילָארטסַאג ןרָאֿפעג עּפורט יד זיא גרוברעטעּפ ןוֿפ }
 ןטייקירעווש יד ןוֿפ ןעמָאטּפמיס יד זַא ,ןָא טזַײװ רעדנעלסיוא ןוא
 ךיז ןבָאה רעטַאעט שיטַאמַארד ַא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןטלַאהוצנָא
 עגיר טנוזַאב טלָאמעד טָאה עּפורט יד .1908 ןיא ךָאנ טקרעמַאב ןיוש
 ,סיורג ץנַאג ןעוועג זיא טרָאד גלָאֿפרעד רעשירעלטסניק רעד םגה ןוא

 רעד .גלָאֿפרעד רעלעירעטַאמ רעד ןעוועג זיא רעכַאװש ךס ַא רעבָא
 ףיורעד דלַאב טָאה רעבָא ,רעטַאעט ןיא ןעמוקעג טינ טושּפ זיא םלוע
 ריא טימ עּפורט סײסבַאס ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד טכוזַאב קרַאטש
 ןיא ךיוא ןעוועג ךעלטנגייא זיא עבלעז סָאד .רַאוטרעּפער ןקיליב
 | :עּפורט רעד ןוֿפ ךוזַאב ןטייווצ םעד תעב גרוברעטעּפ

 סעקינווַאנשט עשירַאצ יד ןבָאה ?טייקמַאזקרעמֿפױא; דס ַא..;
 עּפורט יד יו דלַאב ןיוש.. "עּפורט עשירַארעטיל , רעד טלייטעגוצ
 ,רָאלק ןרָאוװעג ןיא ,(רָאי 1908 ביהנָא) ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
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 ןופ ןָאסיסלעל

 ריא .סנַאנַאזער ןכעלטֿפַאשלעזעג ןסיורג ַא טמוקַאב טייקיטעט ריא זַא

 רעשידִיי רעטקַאּפמָאק ַא טימ טָאטש רענעי רעדָא רעד ןיא ןעמוקנָא

 -נטײטַאב ַא ןיא ןעלדנַאוורַאֿפ ךיז לָאמ עלַא טגעלֿפ ,גנורעקלעֿפַאב

 רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד .גנוניישרעד רעכעלטֿפַאשלעזעג רעקיד

 וצ ידּכ ןעלטימ עלַא ןעמונעגנָא רעבירעד ןבָאה טכַאמ רעשירַאצ

 טָאה ײעּפורט עשירַארעטיל , יד עכלעוו ,טעטש לָאצ יד ןרענעלקרַאֿפ

 ענַיַארקוא ןוֿפ טעטש ערעסערג יד וצ טירטוצ רעד .ןכוזַאב טנַאקעג

 לָאמ לֿפיװ .טכַאמרַאֿפ ןרָאוװעג ײעּפורט רעשירַארעטיל, רעד רַאֿפ זיא

 -ַאב וצ שינעביולרעד ַא טירק טוװרּפעג טינ טָאה עּפורט עקיזָאד יד

 עקיזָאד יד ןבָאה טַאטלוזער ןוויטיזָאּפ ןייק ,וועיק טָאטש יד ןקזז

 עשירַארעטיל , יד סָאװ ,רָאי יױוצ יד ןוֿפ ךשמ ןיא .ןבעגעג טינ ןוװרּפ

 וצ טייקכעלגעמ ןייק ןעמוקַאב טינ יז טָאה ,טריטסיזקע טָאה "עפורט

 טָאברַאֿפ ךעד ןעוועג זיא רעברַאה ךָאנ .סעדָא יו טָאטש ַאזַא ןכוזַאב

 -עלקילג ַא יו רעמ טינ ."םוחת; םעד רעסױא טעטש יד ןכוזַאב וצ

 טָאה "עפורט עשירַארעטיל יד סָאװ ,ןעועג סע זיא לַאֿפוצ רעכ

 רעבָא ,גרוברעטעּפ ןיא ןליפש טַײצ שדוח ַא 1908 רָאי ןיא טנַאקעג

 טַאהעג טָאה עפורט עשידִיי יד סָאװ ,גלָאֿפרעד רעסיורג רעד דַארג

 שינעביולרעד יד זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה ,טָאטש-טּפיױה רעד ןיא

 זיא ,ןעמוקַאב טַאהעג ןיוש טָאה עּפורט יד סָאוװו ,ַאװקסָאמ ןכוזַאב וצ

 | .ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא לָאמַא טימ

 טָאה ,גרוברעטעפ ןוא עגיר ןיא ןֿפָארטעג טָאה סע סָאװ סָאד

 ןצ רעק רעד .טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןֿפערט ןבױהעגנָא ךיז רעטעפש

 יד טכַאמעגכרוד טלָאמעד ןבָאה סע ןכלעוו ,"טסנוק רעטכייל , רעד

 סָאוו ,סעצָארּפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 ַא .זנַאל ןוֿפ ןקע ענעדײשרַאֿפ רָאג ןיא ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה

 ןעמוקַאב סעצָארּפ רעקיזָאד רעד טָאה קורדסיױא ןט?וב רעדנוזַאב

 ןבָאה 1909 רָאי ןיא .עשרַאוו ןיא הֿביֿבס-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןיא |
 טרַאֿפ טעד --- ךַאז ןייא טליּפשעג עשרַאוו ןיא ןרעטַאעט עשידִיי עלַא
 טבייה ןָא טציא ןוֿפ זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד .. ,"ןַײז ןעמ לָאז שטנעמ ַא;

 עכעלײרֿפ, יד ןקיטלעוועג עשרַאוװ ןיא עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןָא
 | ."עזומ

 ןליֿפסיוא לָאז "עּפורט עשירַארעטיל, יד זַא ,טרַאוועג טָאה עמ..
 ןכעלטֿפַאשלעזעג ריא ןזַײוװסיױרַא לָאז יז ,עיסימ עכעלטֿפַאשלעזעג ריא
 ןעוועג ןענַײז ןעגנוטרַאוורעד עכלעזַא עלַא רעבָא .טנעמַארעּפמעט

 סע רעו "עּפורט רעשירַארעטיל , רעד ןיא רעקיצנייא רעד .טסיזמוא
 ןעוועג זיא ,ןֿפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,עגַאל רעד ףיוא טריגַאער טָאה
 יו קידנעעז.. ,יקסנימַאק םהרֿבַא ,עּפורט רעד ןוֿפ רָאטקעריד רעד
 טָאה ,עניב עשידִיי יד ןקיטלעװַאב ןָא טבייה "עװמ עכעליײרֿפ, יד
 עקנילֿפ ערעדנַא יבגל קילעטשרעטניה ןביילב טינ ןסָאלשַאב רע
 רעקידנגלָאֿפ רעד ןעמוקעג זיא טַאטלוזער סלַא .ןרָאטקעריד-רעטַאעט
 -עטיל, יד ןעוו טַײצ רעד ןיא טקנוּפ ,1909 רָאי ןבלעז ןיא ךָאנ :טקַאֿפ
 -טֿפַאשלעזעג ןסיורג ַאזַא ַײב גרוברעטעפ ןיא טָאה ײעּפורט עשירַאר
 טָאה ,ייליבוי ןקירָאי-15 סיקסנימַאק .ר .א טרעײֿפעג סנַאנעזער ןכעל
 םהרֿבַא ,ײעּפורט עשירַארעטיל , רעד ןוֿפ רָאטקעריד רעלעיציֿפָא רעד
 לטיט םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,עפורט ַא טריזינַאגרָא ,יקסנימַאק
 רעד ָא טָא ןוא ,ײעּפורט סיקסנימַאק ןוֿפ לַאנָאסרעּפ רעטייווצ רעד,
 טימ ןטערטֿפױא ןעמונעג עשרַאוו ןיא סע טָאה ילַאנַָאסרעּפ רעטייווצ
 -עגרָאֿפ טָאה סע עכלעוו ,ןצעזעג עלַא טול סעקטערעּפָא ןוא- ןסרַאֿפ
 ."עװמ עכעלײרֿפ, יד ןבירש

 טָאה "עּפורט עשירַארעטיל; רעד ןוֿפ לַאנָאסרעּפ רעטייוצ רעד

 ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא רעטשרע רעד .עשרַאו ןיא ןענוֿפעג ךיז

 ןיק ןליֿפַא ןבָאה ןלַאנָאסרעּפ יױוצ יד זַא ,ןעלגעמ .גרוברעטעפ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 -נירג יד זיא ךָאד רעבָא ,טַאהעג טינ ךיז ןשיווצ רעקרַאֿפ ןקרַאטש
 רעד רַאֿפ ּפַאלק רעקרַאטש ַא ןעוועג לַאנָאסרעּפ ןטייווצ םעד ןוֿפ גנוד
 לָאמַא טימ טָאה טקַאֿפ רעקיזָאד רעד םערָאװ ,ײעּפורט רעשירַארעטיל;
 יד ןטילעג טָאה סע טלעוו ןוֿפ רעלעֿפ ןטסרעווש םעד טקעלּפטנַא
 -טסנוק רעטסעֿפ ַא ןוֿפ טײהנזעוװּפָא יד ;ײעּפורט עשירַארעטיל;
 ,פיצנירפ זיא סע ןכלעוו ףיוא ןײטשַאב וצ טײקיעֿפמוא יד ,סַארגָארּפ
 יד ָא-טָא ןיא.. .רעַײט ןוא טנָאנ זיא סָאװ ,םעד רַאֿפ ןֿפמעק וצ
 רעטַאעט ןשידִיי ןֿפױא קורד רערענָאיצקַאער רעד ןעוו ,ןרָאי ערעווש
 -ןפירשעגרָאֿפ ַאזַא טָאה ,טקרַאטשרַאֿפ גָאט וצ גָאט ןוֿפ ךיז טָאה
 טנָאקעג י"עּפורט עשירָארעטיל יד יװ ,עפורט עשיטַארקָאמעד
 ןיא ךָאנ .ןעוועג ךעלקריוו סע זיא ױזַא ןוא ,עקילייווטַײצ ַא רָאנ ןַײז
 .ר .א .ןלַאֿפעצ "עפורט עשירַארעטיל , יד טרעוו רָאי 1909 ןבלעז
 -טימ עריא ןוא עקירעמַא ןייק ןלָארטסַאג ףױא טרָאֿפ יקסנימַאק
 ןוֿפ ןעלגָאװ ,ןטַײצ עטלַא יד ןיא רָאג יו ,רעדיו ןָא ןבייה רעליּפש
 ,"עפורט וצ עפורט ןוֿפ ןוא טָאטש וצ טָאטש

 גנולַאפעצ יד

 :יקצולירּפ חנ טביירש עּפורט רעד ןוֿפ גנולַאֿפעצ רעד ןגעוו ןוא

 ענעֿפורעג-ױזַא יד ןענוֿפעג ךיז טָאה טײהנגעלרַאֿפ ערעווש ַא ןיא;
 ןוֿפ םינמיס .גרוברעטעּפ ןוֿפ ןרָאֿפקעװַא ןרַאֿפ עפורט-יקסנימַאק
 ךימ טָאה ליֿפעגרָאֿפ ַא .ןזיווַאב ךיז ןבָאה שינעלַאֿפעצ ןוא גנוטלַאּפש
 רשֿפא ןלעוו ,געוו-דייש םַײב ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ יד זַא ,ןקָארשעג
 טריֿפ סָאװ יד ,גנוטכיר ערעגנירג יד ןביילקוצסיוא ןַײז ןעגנּווצעג
 .פָארַא גרַאב

 זַא| עשרַאו ןוֿפ ןעמוקעגנָא ןענַײז תועידי עשיטַאּפמיס קינײװ
 ידי קרעװו דתש רימש טליפש לַאנָאסרעּפ רעטייױוצ סיקסנימַאק

 ,טקַאפעג טכַאנ ךָאנ טכַאנ זיא רעטַאעט סָאד ןוא "המותי עדנילב
 -ַאסנעס רעייז ַא ףיוא ןָא טבייהימ זיב ןסעיּפ-דנוש ערעדנַא ךָאנ ןוא
 סירָאמ ןוֿפ ןליּפשטסַאג יד ןריסנָאנַא וצ ןֿפוא ןרַאגלּוװ-לענָאיצ
 קידנבָאה טינ.. .ןגנילירט םירמ ןוא ןַאמרעש ףעזָאי ,שטיווָאקשָאמ
 -עֿפָאה ּפַאנק עּפורט סיקסנימַאק טָאה ,םלוע םוצ ןעמוק וצ סָאװ טימ
 לחר זיא וצרעד .דנוש ןטימ ףמַאק ןיא ןַײז וצ חצנמ טַאהעג גנונ
 יד .עקירעמַא ןייק ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאוװעג ןדַאלעגנַײא יקסנימַאק

 ךיז ויטקניטסניא ןבָאה עּפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ עקירעביא
 ערעדנַא יד טימ טשימעגסיױא טשינ ךיז ןבָאה ,ןעמַאזװצ ןטלַאהעג
 ידי ןעמָאנ ןרעטנוא רעדנוזַאב ןליּפש ןעמונװג ןבָאה יז .סעפורט
 -קירוצ .ּפָאק םעד ןגײבנָא טזומעג רעבָא טָאה ,"עוּפרט עטקינײארַאֿפ
 וצ "*עּפורט עשירַארעטיל, יד זיא ,ץנעטסיזקע ריא רַאֿפ ןֿפמעק
 קירוצ טזומעג ךיז רעדילגטימ עריא ןבָאה .טיירגעגוצ ןעוועג טינ םעז

 ."רַאוטרעּפער ןטשימעג םוצ ןרעק

 עשירַארעטיל, יד סָאװרַאֿפ עגַארֿפ יד טלדנַאהַאב ינודקומ .רד

 :טבַיײרש רע ןוא ,ןלַאֿפעצ ךיז זיא "עּפורט

 טָאה סָאו ,הביס רעד וצ ןעוועטנורגרעד ןעמונעג ךיז בָאה ךיא;
 זיא ןעמ ןכלעוו ףױא רעטַאעט סעד טױט ןקיטַײצירֿפ ַא טכַארבעג
 עסיורג עכלעזַא טגיילעג טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ןוא ץלָאטש ױזַא ןעוועג
 ױזַא ןעוועג זיא סע .ןייגרעד וצ ןעוועג זיא רעווש טשינ .ןעגנונעֿפָאה
 -רעד ,גלָאֿפרעד רעד .ןעזרעד טנָאקעג ךיילג סע טָאה רעדעי זַא ,ֿפָא
 ,עסערּפ רעשיסור רעד ןוֿפ גנונעקרענַא עשיטסַאיװטנע יד טפיוה
 -טייקסיורג ַא ןעמוקַאב טָאה יז .עפורט יד טריזילַארטמעד טושּפ טָאה
 ףיוא ןטעברַא וצ טרעהעגֿפױא טָאה יז .לױֿפ ןרָאװעג זיא ןוא עינַאמ
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 ןעמערעוו וצ ןבױהעגנָא ןבַאה האנש ןוא האנק ,ןעגנוריֿפֿפיױא עַײנ
 ןלַאֿפעצ זיא יז זיב עפורט יד

 טַאהעג רָאג טָאה ײעּפורט עשירַארעטיל , רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד
 -נָאט עשיסור יד ;גנוטיײטַאב עכעלטֿפַאשלעזעג-שיטילָאּפ עוויטיזָאּפ ַא
 םענעגנָא ןעוועג זיא גרוברעטעפ ןיא עסערּפ עלַארעביל עקידנבעג
 --- גנַאֿפנָא ןַא רַאֿפ ןוא ,רעטַאעט ַא ןבָאה ןדִיי זַא ,ןעז וצ טשַארעביא
 ןצ ױזַא ,טָאה םזילַארעביל רענעמּווװעעצ רעד .רעטַאעט ןטוג ץנַאג ַא
 יד סָאװ טרעוו ןענַײז ןדִיי זַא ,זַײוװַאב ןטערקנַאק ַא ןעמוקַאב ,ןגָאז
 ןקיזָאד סעד ןָא טּפַאכעגנַא ךיז טָאה רע .ךיז ףיוא ייז טגָארט דרע
 טָאה ןוא ,רעקיצנייא ןוא ןייא רעד ןעוועג טלָאװ רע יו ױזַא ,זַײווַאב
 טימ םיחבש יד .טרעוו ןַײז ןוא גתטייטַאב ןַײז ןעוועג םזגמ קרַאטש
 ןעוועג ןענַײז "עפורט עשירַארעטיל, יד ןטָאשַאב טָאה ןעמ עכלעוו
 ןעידִי םעד ןוֿפ גנולקיווטנַא רעד... .ענעבירטעגרעביא קיניזטסּוװַאב
 עּפורט סיקסנימַאק .טדַאשעג קרַאש רָאג רעבָא סע טָאה רעטַאעט
 "ירק עויטקורטסנָאק ןוא עכעלטניײרֿפ ַא דָארג קיטיינ טַאהעג טָאה
 ַא ץא ןוא ןעגנוזייונָא עטסנרע ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה יז קיט
 יד טרוּכישרַאֿפ ןבָאה םיחבש עקידָאמחװג יד .הכרדה רעגנערטש

 סע רעו .ּפָארט ןוֿפ ץָאלשעגּפָארַא ייז ןוא ןשטנעמ-סקלָאֿפ עטושפ
 עפורט רעד ןוֿפ לַאֿפעצ םעד ןיא קידלוש טקעריד ןעוועג רעבָא זיא
 רּתסא ןוֿפ קידנבייהנָא ,קידלוש ןעוועג ןענַײז עלַא .טָאז וצ רעווש זיא
 .רעליפשיוש ןטסנעלק ןטימ קידנקידנע ןוא יקסנימַאק לחר

 טָאה ,יקסנימַאק לחר רּתסא מַאהעג טָאה גלָאֿפרעד ןטסערג םעד
 םעד ןריזילַאער טלָאוועג (יקסנימַאק םהרֿבַא ןַאמ ריא רעקיטכיר) יז
 רעמ ,טלעג רעמ -- טסייה סָאד .אֿפוג עפורט רעד ןיא גלָאֿפרעד
 -רעּפער ןוֿפ ןגַארֿפ עלַא ןיא העד עטצענערגַאבמוא ןַא ןוא עמַאלקער
 עּפורט יד יו תויה רעבָא .ישזער ןוא גנולײטרַאֿפ-ןלָאר ןוֿפ ,רַאוט

 ,תודוסי עוװטַארעּפַאָאק ףױא טשרמולכ טריזינַאגרָא ןעוועג זיא
 טסייג םעד ןיא ןצנַאגניא ןעוועג טשינ ןעגורעדָאֿפ עריא ןענייז
 עּפורט רעד ןיא רעליפשיוש ערעדנַא ןבָאה ,ֿבגַא .עיצַארעּפָאָאק ןוֿפ
 טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,גלָאֿפרעד םעניילק ןייק טשינ טַאהעג

 ןבָאה סע -- ללּכה .ײטייקכיילג רעוויטַארעּפָאָאק , רעייז ןוֿפ ןבױרַאב

 ןוא רעקַיור ןוֿפ .ןעיירעסייר ןוא ןעגנובייר עכעלרעניא ןבױהעגנָא ךיז
 יד ןוא ןַײז טנָאקעג טשינ ךייר ןייק רָאג טָאה טעברַא רעלַאמרָאנ
 עכלעוו ,הביס עקיטכיוו ַא ךָאנ ןוא .ןלױֿפ וצ ןבױהעגנָא טָאה עפורט
 ןסיֹורג םעד .עפורט רעד ןוֿפ ץנעטסיזקע יד ןבָארגעגרעטנוא טָאה
 דוד טימ ,ןסעיּפ סנידרָאג ֿבקעי טימ טַאהעג עפורט יד טָאה גלָאֿפרעד
 -עגי סניביל טימ ןוא "רעטומ יד, וא ײדימש רעד לקנַאי  סיקסניפ

 ,םורַא ױזַא ,ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער רעד .ײרעצרעה ענעכָארב
 רעד .ןסעיפ עטנָאמרעד ַײרד יד ןוֿפ וא ןסעיפ סנידרָאג סקעז ןוֿפ
 עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא רַאוטרעּפער רעקיזָאד
 רעִירֿפ ןרָאװעג טליּפשעגּפָא ןצנַאגניא זיא ,1908 זיב 1906 ןוֿפ ,ןרָאי

 עטרעטכינעגסיוא ןַא לסיב ַא ןוא ,דנַאלסור ןיא טציא ןוא ןליוּפ ןיא
 טשינ טָאה יז זַא ,שעזרעד עפורט יד טָאה ,גלָאֿפרעד ןסיורג םעד ןוֿפ

 רעצנַאג רעד ןיא ןעוועג טשינ עקַאט זיא סע ןוא .רַאוטרעּפער ןייק
 םוצ עידעמָאק ןוא עמַארד עטכער ןייא ןייק רוטַארעטיל רעזעידִיי

 ,"ןריֿפֿפיוא

 :טבַײרש גרעבדורג -ווָאקרוט .י
 -רעולוֿפ רעטשרע רעד ןֿפַאשעג ךיז טָאה ןעלחר רתסא םורָא

 ןשידִיי ןיא לבמַאסנַא-רעלטסניק רעטליפששעגנעמַאװצ ןוא רעקיט
 סַאקסנימַאק, ,יעּפורט עשיטַאמַארד עטקינײארַאֿפ יד;) רעטַאעט
 ענעדײשרַאֿפ ןיא ןסייהעג ֹטָאה לבמַאסנַא רעד יװ רעדָא ,ײעּפורט
 -ַארעטיל , ןעמָאנ ןטרעּפמולעגמוא סעד ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ,ןטַײצ
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 סר

 -נַײא ןַא טשרעהעג טָאה סע ןכלעוו ןיא לבמַאסנַא ןַא ,(ײעּפורט עשיר

 -נגעק ַא ,ליטס רעכעלטייהניַיא ןַא ,עניב רעד ףיוא ןאט רעכעלטייה

 ןָא טֿפור ןעמ סָאװ ,ץלַא סַאד .ץיטשרַאֿפ ןוא ךיז ןליֿפסױרַא קיטַײז

 -רעד שירעלטסניק טָאה חסונ רעד טָא .ײליּפש-רעטַאעט ןוֿפ חסוני

 ןעלחר-רּתסא טימ טָאה סָאװ ,םעד ַײס ,רָאיטקַא ןשידִיי םעד ןגַױצ

 ריא ַײב ךיז טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא הנחמ עסיורג יד ַײס ,טליפשעג

 ךרוד ןרָאװעג טרעכײרַאב קיניזטסּוװַאב רעדָא טנרעלעג קידנויכב

 -רַאֿפ וא ןביולרעד טָאה חסונ רעד ;רעטַאעט ריא ןוֿפ תועּפזעה יד

 -שַאֿפערָאה ןוֿפ רקיעב ןענַאטשַאב ןַאד זיא סָאו ,םלוע םעד טרעניֿפ

 -ַאעט ;ץנעגילעטניא-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ ,סעקינ

 -סיוא ךיז טָאה סע יו ,ןביוהרעד ךעלשטנעמ ןוא ןגיױצרעד שילַארט

 ידי ןרָאוװעג זיא יז זַא ןעלהר רּתסא ןגעוו ענזיצַאק רתלא טקירדעג

 רעשידיי רעלֿפש ןוא רעױרג רעד רַאֿפ טייקנביוהרעד ןוֿפ ןָאֿפ

 ײ,יעסַאמ

 :טבַײרש רעדנעלסיוא .נ

 ַוַאגרָא ךיז רעליּפשטימ סיקסנימַאק .ר .א ןבָאה 1910 רָאי ןיא

 ."עפורט עטקינײארַאֿפ יד ןסייהעג טָאה סָאװ ,עפורט ַא ןיא טריז

 -רעטנוא סָאװ קינייװ ךיז עּפורט עקיזַאד יד טָאה דנַאטשַאב ריא טול

 -עגנָא ןשוועג זיא סע ןוא ,ײעפורט עשירַארעטיל רעד ןוֿפ טדייש

 רעד ןוֿפ סעיצידַארט יד רַאֿפ ללכב טצעז יז זַא ןעניימ וצ ןעמינ

 ."עּפורט עשירַארעטיל;

 זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג ָאד זיא לבמַאסנַא םעד ןוֿפ טֿפַארק יד

 ןֿפרַאװרעטנוא ןחמ ךיז טגעלֿפ רָאיטקַא רענעמוקעגוצ-יינ רעדיווטעי

 ,ןעוועג םע זיא יוזַא .ליּפש רענײמעגלַא רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד

 ןוֿפ גנולַאֿפעצ רעד ךָאֹנ זיא סָאװ ,ימענ ןיטסיטרָא רעד טימ ,לשמל

 "עגנַײרַא |ײעפורט ןייבסעריה,| ײ"רעטַאעט-טסנוק; רעסעדָא םעד

 טינ ןוָאװעג ָאד זיא יז ."עפורט רעטקינײארַאֿפ; רעד ןיא ןטָארט

 -בכָאנ עיירטעג ַא ךיוא רָאנ ,ןירעליּפשטימ ַא סיקסנימַאק .ר .א זיולב

 עלַא ןעוועג ןענַײז סָאד יו ױזַא טָא ,יקסנימַאק .ר .א ןוֿפ ןירעגלָאֿפ

 ײ.י"עּפנרשט רעטקינײארַאֿפ רעד ןוֿפ רעדילגטימ
 ,דנַאב רעטשרע ,1921 ,קָאטסילַאיב ," רעטַאעט שידִיי , --- יקצולירּפ חנ
 ,176:236 .וז ,1940 ,עװקסָאמ ,/רעטַאעט רעשידיא , -- רעדנעלסיוא .ג
 ,זז ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,/שזדָאל ןיא ןוא עשראװ ןיא , -- ינודקומ .א .רד

1ׂ, 

 ,28 .ז ,1964 ,סערַײא-סָאנעוב ,/ ...געװ ןַײמ ףיוא , --- גרעבדורגיװָאקרוט .י

 הירכז ,זַאצנַארּפ

 | יקסווַאקנַארפ

 ןןרַאװעג טכַארבעגמוא -- 1892 ַײמ 1 .בעג}

 -ַאג ,ידָארב ןיא 1892 ַײמ 1 ןריובעג

 -עג ןגיוצרעד .םירחוס -- ןרעטלע .עיציל

 ַא טקידנע רע ּוװ ,גרעבמעל ןיא ןרָאװ

 רעד ןיא רָאי 4 ךרעב טנרעל ןוא לושסקלָאֿפ

 יד ןיא .עיזַאנמיג רעשטַײד רעקיטרָא

 ןטערטסױרַא ןביוהעגנָא 1909-11 ןרָאי

 טריזינַאגרָא ןוא ןטנווֶא עשירארעטיל ףיוא

 -רָא ןויצ-ילעוּפ רעד ַײב ןעגנולעטשרָאֿפ

 ַא ןיא רָאי בלַאה ַא טליּפשעג ,עיצַאזינַאג

 ךָאנרעד ןוא עּפורט-ץניוװָארּפ רעשידִיי

 -מיג ןיא "רעביור , סרעליש ןיא "רָאמ ץנַארֿפ , סלַא ןטָארטעגֿפױא

 לָאמ עכעלטע טליּפש רע ּוװ ,רעטַאעט ןשידִיי רעגרעבמעל סלעּפ

 -ַאזוצ) עיצילַאג רעביא עּפורט סרעצלעמ טימ רָאי 2 םורַא טרָאֿפ ןוא

 .(גרעברעקוצ טנומגיז ןוא ץַאז גיוודול טימ ןעמ
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 ןופ ןָאקיססעל)

 רעד ןיא רָאי 4 טנידעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב

 ,טריזינַאגרָא המחלמ רעד ךָאנ ןוא ,ײמרַא רעשירַאגנוא-ךיירטסע

 ַא סרוקיירד בייל ןוא טנעמַאזירּפ המלש ,לטסעמ קחצי טימ ןעמַאזוצ

 1926 ןיא .ײקַאװָאלסָאכעשט ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,עּפורט עשידִיי

 ,עיװַאלסָאגוי ןיא עּפורט רעשידִיי ַא טימ רע טריטנעמירעּפסקע
 עּפורט-רעמַארטש רעד ןוֿפ רעריֿפ-סטֿפעשעג רעד רע טרעוו ךָאנרעד
 | .ײקַאװָאלסָאכעשט רעביא

 רעטַאעט , ךוב ןַײז ןיא ףרָאדנערַאה .י .ש טבַײרש םעד ןגעוו

 ??ןענַאװַארַאק

 |1924 טסברַאה ןיא} עפורט רעד ןוֿפ רעריֿפסטֿפעשעג רעד;

 ןיא רעטַאעט שידִיי ןליּפש וצ עיסעצנָאק ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו
 -עריובעג ַא ,סָאצנַארֿפ הירכז ןסייהעג טָאה ,ײקַאװָאלסַאכעשט רעד
 רעקידריווקרעמ ַא ןעוועג זיא סָאצנַארֿפ הירכז .?נגרעבונעל ןיא רענ
 -רעטַאעט ןשידִַי רעזדנוא ןיא טשינ רעמ טניֿפעג ןעמ סָאװ פיט
 -כַײלג רעבָא ,טעדליבעג ןוא טנעגילעטניא ןעוועג זיא רע .לטלעוו
 ַא .םיׂשעמ ענַײז רַאֿפ ךעלטרָאווטנַארַאֿפמוא ןוא קידרקֿפה קיטַײצ
 ןוֿפ .רעדורב רעטוג ַא ןוא וב-לכ ַא ,רעליּפש-ןטרָאק ַא ןוא םעהַאב
 ַא ץא עלָאר ַא טימ ןקילײטַאב ךיא ךיז רע טגעלֿפ טַײצ וצ טַײצ
 רעד ףיא טירטֿפױא רעדעי .ליּפש םוצ עיציבמַא ןָא רעבָא ,עסעיּפ

 .עינעמוקּפָא ןַא ןעוועג םיא רַאֿפ זיא עניב

 ימדַא ועד ןיא טנַאּפשעגנַײא ךימ סָאצנַארֿפ טָאה זיױוכעלסיב
 רעמ ןבָאה לָאז רע ידּכ רעטַאעט םעד םורַא טעברַא רעוויטַארטסינ
 רע .(ןושל רעשטַאקנומ ןֿפױא ,ןטרָאק ןיא ןליּפש) ױקוחשי וצ טַײצ
 טימ יתבע ץרַאוװעי טכַאמ ןעמ יױזַא יו ןֿפוא ןטימ טנעקַאב ךימ טָאה
 ןוֿפ טנעצָארּפ ןסיוועג ַא ןעמענ טגעלֿפ סָאװ ,טמַא-רעייטשש םעד
 .ןשגניד םַײב גהונ ךיז זיא ןעמ ױזַא יװ ,ןטעליב עטֿפױקרַאֿפ יד
 -רָאֿפ םעד ןריזינַאגרָא ,ןשיֿפַא טלעטשַאב ןעמ ױזַא יו ,רעטַאעט ַא
 -רעביא ךיז טָאה סָאצנַארֿפ ןעוו .המודכו ןטעליב יד ןוֿפ ףױקרַאֿפ
 עויטַארטסינימדַא עטױרטרַאֿפנָא-רימ יד סיוא ריֿפ ךיא זַא ,טגַײצ

 -ילעד רעייז ןבעג ןבױהעגנָא רימ רע טָאה ,גלָאֿפרעד טימ סעיצקנוֿפ
 סָאד ,רעטַאעט םַײב ירעדניליצי ַא ןכַאמ וצ יו יסעיצקעלי ןטָאק
 סָאו ,יךעלטסנידרַאֿפ עקיטייזי רָאּפ ַא טכַאמ ןעמ ױזַא יװ ,טסייה

 .ײקילַאֿפֿפיױא ןַײז משינ ןלָאז

 "רעדניליצ' ןגעוו ןדָאזיּפע עכעלטע ָאד טנכײצרַאֿפ ףרָאדנערַאה)

 רעשטַאקנומ ןטימ ןליּפש-ןטרָאק ס'.ֿפ ןגעוו ּפָא ךיז טלעטש ןוא

 .ןרעטסיימרעגריב

 רעטוג} יטַארב עינַאּפי ןזיא סָאצנַארֿפ זַא ,טסּווועג בָאה ךיאג
 -ויא ,שטַאקנומ ןוֿפ רעליּפש-ןטרָאק עטסנעזעגנָא יד טימ |רעדורב
 ריד רעטסַײמרעגריב ןכעלטסירק ןקיטרָאד ןטימ ךיוא ןסָאלשעג
 -יורג ַא ןעוועג ךיוא תוֿבוט תולעמ ענַײז וצ זיא רעכלעוו ,אלאגירטעּפ
 קידנליּפש ,ךיז טָאה רע .קינעסקיש רעסערג ַא ךָאנ וא רוכש רעס
 ןליפש םַײב טגעלֿפ ןוא שידִַי טנרעלעגסױא ,ןדִיי טימ ןטרָאק
 . רעדָא סקלָאֿפ עשידִיי ןעגניז ןוא ךעלטרעוו עשידיי ןֿפרָאוװנַײרַא

 זיא רעטסיימרעגריב רעשעטַאקנומ םעד טָא טימ.. .ןרעדיל-רעטַאעט
 טליּפשעג ןטסבילמַא רע טָאה םיא טימ .שֿפנ-דידי ַא ןעוועג סָאצנַארֿפ

 זיא רעטסיימרעגריב רעדנֿפערטַאב רעד יוװ ױזַא רעבָא ןטרָאק ןיא

 טגעלֿפ ,ןליּפש ןטרָאק} ױקָארסי ןיא יװאגי רערעסערג ַא ןעוועג
 -רוק ַא ךָאנ .טגָאמרַאֿפ טָאה רע לֿפיװ ןליּפשרַאֿפ םיא וצ סָאצנַארֿפ
 סעסָאצנַארֿפ ןוֿפ דוס םעד ןענוֿפעגסױא ךיא בָאה גנושרָאֿפסױא רעצ
 טריטנעזערפ ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,תוסנכה עלעיסנַאניֿפ עמייהעג
 ןיא רענעמטַאר עשידִיי יד :ירעדניליצי ןסױרג-רָאג ,ןקידתמא םעד
 ערעדנַא ייר ַא ןוֿפ ןוא רַאװגנוא ,שטַאקנומ ןוֿפ ןטעטילַאּפיצינומ יד
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 רע ט ַאע ט ןשיריי

 סָאד זַא ,טקריוועגסיוא ןבָאה סורטַאּפרַאק ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש
 -ַאב לָאז ,טעטש ערעייז ןיא טרילָארטסַאג סָאװ ,רעטַאעט עשידִיי
 ןוֿפ ןטייקכעלגעמ עלעיסנַאניֿפ יד טיול ,עידיסבוס עכעלרעי ַא ןעמוק
 ןרעוו טלָאצעגסױא לָאז טלעג-עידיסבוס סָאד ןוא ,ןטַארטסיגַאמ יד
 יז ןוֿפ רענָאיסעצנָאק ןוא ָאירַאסערּפמיא םעד ,סָאצנַארֿפ הירכז וצ
 טרעדנַאוװעגמורַא ןרָאי טנעי ןבָאה סָאװ ,סעּפורט-רעטַאעט עשידיי

 .ײקַאװָאלס ןוא סורטַאּפרַאק ןוֿפ ןצניווָארּפ ענעדײשרַאֿפ יד רעביא
 טלעטשעג טשינ ןלַאֿפ ֿבור סָאד ןיא ןבַאה רענעמטַאר עכעלטסירק יד
 עשידִיי ערעייז ןוֿפ ןגָאלשרָאֿפ יד טריטּפעצקַא ןוא דנַאטשרעדיװ ןייק

 -יסבוס עכעלרעי ַא ןעמוקַאב לָאז רעטַאעט עשידִיי סָאד זַא ,ןגעלָאק
 רעטנזױט טכַאמעגסיוא ןבָאה סָאו ,רעטלעג-עידיסבוס יד טָא .עיד
 עטסערג יד ,ןטרָאק ןיא טליּפשרַאֿפ סָאצנַארֿפ טָאה ,ןענָארק עשיכעשט

 ןָארק טנזױט ףניֿפ םורַא ,שטַאקנומ ןוֿפ טמַאטשעג טָאה עידיסבוס
 ןעוו ,לָאמַא .אלאגירטעּפ ריד וצ ןליּפשרַאֿפ רע טגעלֿפ עמוס יד ןוא
 עצנַאג יד אלאגירטעפ ריד וצ טליּפשרַאֿפ טַאהעג טָאה סָאצנַארֿפ
 רעשטַאקנומ ןוֿפ עידיסבוס סלַא ןעמוקַאב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,עמוס
 ,רעטסיימרעגריב רעה, :טגָאזעג ױזַא םיא וצ רע טָאה ,טַארטסיגַאמ
 רעטַאעט ןשידִי ןרַאֿפ עידיסבוס ַא ןקיליװַאב רימ טֿפרַאד ריא
 אלימב ךָאד טלַאֿפ טלעג סָאד לַײװ ,ןָארק טנזױט 25 ַא ףױא שטָאכ
 רעטסיימרעגריב רעשטַאקנומ רעד .ײ...ןַײרַא שַאט ןיא ךַײא וצ ןײרַא
 ײ..גַאלשרָאֿפ ַאזַא ןגעק ןעוועג טשינ פיצנירּפ ןיא זיא

 -רקֿפה ס'.ֿפ ןוֿפ ןדָאזיּפע ייר עצנַאג ַא טנכײצרַאֿפ ףרָאדנערַאה

 קידנליּפש ,רעגייטש ַא .עניב רעד םורַא ןוא ףיוא גנויצַאב רעקיד
 לטעטש ןשיקַאוװָאלס םעניילק םעד ןיא עּפורט רעניילק ַא טימ ,לָאמַא

 "קוביד , סיקסנַא ,(גַאשלָאּפיא --- שירַאגנוא ףיוא) םַאהַאװ-דַאנ-יהַאש
 -קַא םעד ןעגנערב ןוא ןרישזַאגנַאוצ טזומעג ןבָאה ייז רעכלעוו וצ

 ,"רעצינירב רעדנעס , לָאר יד ןליּפש וצ ,שטיווָאקשרעה ךלמ רָאיט

 ,קידצ רעלָאּפָארימ , ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו) ,.ֿפ טָאה
 רעד ןיא עניב רעד ףיוא ןרָאלרַאֿפ ךיז טָאה שטיווָאקשרעה ןעוו
 וצ ,עסעיּפ רעד ןוֿפ טסקעט םעד טָאטשנָא ,הרוּת-ןיד רעד ןוֿפ ענעצס

 :טגָאזעג םיא

 יד ןוֿפ טכַארבעגרעהַא ךיד ןבָאה רימ ,שטיווָאקשרעה ךלמ ירָי
 -ווה שיֿפַארגעלעט טקישעג ריד ןבָאה רימ יו ןוֿפ שזַא ,םיקחרמ

 ,טכַאדעג םענייק רַאֿפ טשינ ,טסלָאז וד זַא ,(ןָארק) 'ךעלעקָאי* טרעד
 רעסיורג רָאג ַא ,הליחמב ,טזיב וד תויה .'הרוחס' יד ןעגנַאלרעד
 וטסָאה ,סעבָארּפ עקילָאמ-רעמ יד ףױא טקוקעג טשינ ןוא ,גנַארד
 -תיב סָאד טסילשַאב ןכב ,עלָאר יד ןענרעלוצסיוא ךיז ןזיווַאב טשינ
 ענַײד ןוֿפ טנעצָארּפ יױוצ ןעמענרעטנורַא ריד לָאז ןעמ זַא ,קדצ ןיד

 .."סשידק ןנבר גָאז וא סעקרַאמ

 טייטשרַאֿפ .טנַאּפשעג ןוא טסנרע טציז |רעטַאעט ןיא| םלוע רעד

 רעילָאּפָארימ , רעד סָאוו ,יעזָארּפ; רעד ןוֿפ טרָאװ ןייק טשינ רעבָא
 ,ןכַאל ןוֿפ ןטלַאהנַײא רעגנעל ךיז קידנענעק טשינ ..סיוא טיש "קידצ
 ןיא סעקרעשטשַאי טימ טכַאלעג עניב רעד ףיוא ןרָאיטקַא יד ןבָאה
 טסיוועגסיוא ךיז סעלײשטַאֿפ עטיור יד טימ ןוא ,ןַײרַא דרעב ערעייז
 טָאה םלוע רעד ןוא יןענייו ייז זַא ,םלוע ןרַאֿפ יןמיס; ַא .ןגױא יד

 ..עיצָאמע ןוא דחּפ סורג רַאֿפ טניױועגטימ

 "קידצ רעילָאּפָארימג רעד טגערֿפ -- רעצינירב רעדנעס יר--
 .ןסיוו לו רעטַאעט ןיא םלוע רעד .?ןיד-קסּפ ןטימ םיּכסמ וטזיב--

 רעד וצ שטיווַאקשרעה טרעֿפטנע -- קידצ רעקיליײה .ָאי --

 | ..םיּכבסמ ןיב ךיא -- ךַאז

 ..געידק-ןטבר ַא שטָאכ עשז ײגנַאלרעד, ,םיּכסמ טזיב וד ביוא --
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 ?רעגיילעצ רעסיורג ןד ,קיניױוסיא ףיוא שידק ןגָאז שטָאכ טסנעק
 ."קידצ רעילָאּפָארימ; רעד טגערֿפ --

 ןוא ,שידק ַא |טֿפָאלבעגּפָא| ײטכעלַאקעגנָא  טָאה שטיווָאקשרעה

 "..ןמא טגָאזעגכָאנ הנוכ סיורג טימ טָאה רעטַאעט ןיא םלוע רעד

 יד ןלעטשסיוא םַײב טגעלֿפ .ֿפ זַא ,רעביא טיג ףרָאדנערַאה

 יד עכלעוו ,ןסעיּפ יד רַאֿפ ןעמענ עלענָאיצַאסנעס ןכוזסיוא ןשיֿפַא

 יד ןוֿפ םירבחמ סלַא רע טגעלֿפ ייברעד ןוא ןליּפש טגעלֿפ עּפורט

 רָאסעֿפָארּפ , ,רעגייטש ַא ,יוװ ,ןעמענ עטכַארטעגסיױא ןבעגנָא ןסעיּפ

 ץרא-ךרד ןסיוועג ַא רָאנ ,?ֿפעלָאס .רד , ,"ענשוינָאק ,רד , ,?שזַאדנָאב
 ,ןידרָאג ֿבקעי ,ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןוֿפ ןעמענ יד רַאֿפ טַאהעג רע טָאה
 ץעזעג ןטיול .א"א יקסנַא ,שטיװָאנַאמלַאק ,ןירבָאק ןָאעל ,יקסניּפ דוד

 ,ןכַארּפש-דנַאל יד ןיא טקורדעג ןרעוו טֿפרַאדעג ןשיֿפַא יד ןבָאה
 עשידִיי טַאהעג ןבָאה ןעיירעקורד יד ּוווװ ,סורטַאּפרַאק ןיא רעבָא
 - צטײרדרַאֿפ יד .שידִיי ןיא ךיוא ןשיֿפַא יד ןקורד ןעמ טגעלֿפ ,טֿפירש
 רעד טימ ךיוא ןבעגנָא .8ֿ טגעלֿפ םירבחמ ןוא ןסעיּפ יד ןוֿפ ןעמענ

 ןייא רע טָאה ױזַא .םירבחמ יד רַארָאנָאה ןלָאצ ןוֿפ ןדיימוצסיוא הנוכ

 טָאטש רעשיקַאװָאלס רעד ןיא טריֿפעגֿפױא טָאה ןעמ תעב ,לָאמ

 ןבעגעגנָא "הלּכ עטֿפױקרַאֿפ יד , עמַארדָאלעמ עשידִיי יד וואשערּפ

 ןוא ,יַאטסעוװעינ ַאנַאדָארּפ, יו ןעמָאנ םעד שיקַאװָאלס ףיוא ךיוא

 יד תויה רעבָא ,רבחמ ַא ןוֿפ ןעמָאנ ןטכַארטעגסיױא ןַא טימ ייברעד

 ךיוא טגָארט ַאנַאטעמס רָאטיזָאּפמָאק ןשיכעשט ןוֿפ ערעּפָא עטמירַאב

 ןוֿפ רעײטשרָאֿפ א ןעמוקעג זיא ,"הלּכ עטֿפױקרַאֿפ יד, לטיט םעד

 ףיוא טקוקעג טשינ ,טנָאמעגנייא ןוא דנַאברַאֿפ-ןרָאטױא ןשיכעשט

 .ירבחמ ןרַאֿפ הסנכה רעד ןוֿפ טנעצָארּפ 10 ,ןעגנורעלקֿפיױא עלַא

 ןייא ןיוש טָאה רע ןעוו זַא ,טריֿפמוירט .פ טָאה ףיורעד .ַאנַאטעמס

 -רעד ןעמ טָאה ,ןעמָאנ ןקיטכיר ריא טימ עסעיּפ ַא ןֿפורעגנָא ָאי לָאמ

 ...רַארָאנָאה ןלָאצ טסיזמוא טֿפרַאדעג רַאֿפ

 ,ךיז ןגעלֿפ ןרָאיטקַא יו תויה זַא ,ךיוא טלייצרעד ףרָאדנערַאה

 עדייב ןענַײז ,.8 וצ ןרישזַאגנַא ןלעוו טינ ,ךעלקיטש ענַײז בילוצ

 ךיז ןבָאה ייז זיב ,טקיטֿפעשַאב-טינ ןעגנַאגעגמורַא טַײצ לקיטש ַא

 טרישזַאגנַא ןבָאה ייז ןכלעוו וצ יינרוט-טרעצנָאק ַא רַאֿפ טקינײרַאֿפ

 ערעלוּפָאּפ רעייז טַײצ רענעי וצ יד ןוא ןַאמ רָאטנַאקרעבױא םעד

 ךיז טָאה ,טכעלש קעװַא זיא לעירעטַאמ .ַאקצילוד ַאדליה ןירעגניז

 .ה ןוא .ֿפ ןוא ,ןירעגניז יד ךָאנרעד ,ןגיוצעגקירוצ דלַאב ןזח רעד

 שטָאכ ןלעטשוצֿפױנוצ טרָאד שטַאקנומ ןייק ןרָאֿפעגקירוצ ןענַײז

 עלענַאיסעֿפָארּפ עזָאלסטעברַא ףיוא קידנטרַאװ עּפורט-ןרָאטַאמַא ןַא

 ןַײרַא יז ןענַײז עקירעגנוה קרַאטש .גרעבמעל ןוֿפ ןרָאיטקַא עשידַיי

 טגייל ,המשנ רעד ַײב הטורּפ ןייק קידנבָאה טשינ .זױהיעֿפַאק ַא ןיא

 ַא ןּפַאכ , סַאג ןיא ןײגסױרַא רע טעוװ ,טרָאד ןסעּפָא ןכָאנ זַא ,רָאֿפ .ֿפ

 .ןוכשמ סלַא זױה-עֿפַאק ןיא ןבַײלברַאֿפ לַײװרעד לָאז .ה ןוא "האולה

 -קירוצ זיא .ֿפ ןעוו טנװָא ןיא 7 םורַא זיב ירֿפרעד ןוֿפ ןסעזעגּפָא זיא .ה

 סָאװ ,םענייא ןענוֿפעג עקַאט טָאה רע זַא ,טלייצרעד ןוא ןעמוקעג

 ןעמונעגטימ םיא טָאה רעבָא ,עמוס עסיוועג ַא טגרָאבעג םיא טַאה

 זיא סע .טליּפשרַאֿפ ץלַא טרָאד טָאה רע ןוא ,לטרעק ַא ןליּפש ֹוצ

 ןיא ןײגסױרַא טעוו .ה -- ןשיוט ךיז ןעמ לָאז טציא .זַא ,ןבילבעג

 ןיא רעבָא ,ןוכשמ סלַא זױה-עֿפַאק ןיא ןבַײלב טעװ .ֿפ ןוא סָאג

 -סיוא ייז טָאה סָאװ ,רעטנַאקַאב ַא ןזיװַאב ךיז טָאה קילבנגיוא ןטצעל

 | .בצמ ןשיגַארט רעייז ןוֿפ טזיילעג

 ןיא קידנליּפש יװ ,ףרָאדנערַאה רעביא טיג דָאזיּפע ןרעדנַא ןַא

 םלוע רעד זיא ,"הטיחש יד , סנידרָאג ַאוװַאלסיטארב ןיא 2

 ןעוו עסעיּפ רעד ןוֿפ ףוס ןכָאנ ןציז ןבילבעג ץלַא ךָאנ רעטַאעט ןיא

 סָאד טָאה .ֿפ ןעװ .טרָאּפָאּפַאר לאלצב ןַאמ ריא טכעש עקרּתסא
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 סױרַא רע זיא ,"ףוס , ןֿפױא טשרע טרַאװ םלוע רעד זַא ,טרעהעג

 רעַײא ;םוקילבוּפ סעטצעשעגכָאה , :טגָאזעג ןוא עניב רעד ףיוא
 רעד זַא ,ךָאד טסייוו ריא .טסיזמוא זיא טקַא ןַא ךָאנ ףיוא ןטרַאװ
 ,טיוט זיא ןוא ןרָאװעג טעליוקעג זיא טרָאּפָאּפַאר לאלצב דלעה:טּפיוה
 -רָאֿפ טעװ סָאװ ,היול ןַײז וצ ןַײא עלַא ךַײא רימ ןדַאל רעבירעד

 ."ןגרָאמ ןעמוק
 *ףּפורט רענליוו, רעד ןוֿפ ָאירַאסערּפמיא רעד ןעוועג ךיוא זיא .ֿפ

 ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא (ןייטש .לַא --- גנוריֿפנָא
 ָאירַאסערּפמיא סלַא שטַאקנומ ןיא ןענוֿפעג .8 ךיז טָאה 1938 ןיא

 רעד ןיא טרילָארטסַאג טלָאמעד טָאה עכלעוו ,עּפורט-רעלגיז רעד ןוֿפ

 -גערַאה וצ גנודַאלנַײא ןַא וצ טקיש רע ןוא סורטַאּפרַאק ןוֿפ ץניוװָארּפ
 רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,טָאה ןעמ ּוװ ,ןעמוקוצניהַא טרָאד ףרָאד
 שידִיי טליּפשעג ץלַא ךָאנ ,עגַאל רעשיטילָאּפ רעטגנערטשעגנָא

 ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגּפָא סורטַאּפרַאק זיא דלַאב רעבָא ,רעטַאעט
 יד ןוא ןרַאגנוא ןשיווצ ןרָאװעג טלייטעצ ןוא יײקַאװָאלסָאכעשט
 ןעוועג זיא עּפורט רעד ןוֿפ לייט רעטסערג רעד יו ױזַא .רענעטור

 זיב ,עיגעמור ןייק טעװעטַארעג ךיז ייז ןבָאה ,רעגריב עשינעמור
 ,טכיירגרעד טרָאד ךיוא טָאה עּפַאל עשירעלטיה יד

 ןויצ-ןב רעליּפשיוש יד ,.ֿפ ןענַײז ,רעביא טיג ףרָאדנערַאה יו

 ןוא רעדניק ייוצ ערעייז טימ ,גרעבסַײװ לחר ױרֿפ ןַײז ,לַאגעס

 -רַאֿפ ,רעגריב עשינעמור-טשינ סלַא ,רַאבכָאנ ילַאד רעקימָאק רעד
 סָאװ ,רעטַאעט שידִיי ןליּפש וצ רעטַײװ טרָאד טַײצ לקיטש ַא ןבילב

 -לעֿפַאב רעשידִיי-טינ רעד ןוֿפ גנולעטש רעד בילוצ רעבָא ,ןבָאה ייז
 ןבָאה רעגריב עשילױּפ סלַא ןוא ,ןריֿפכרוד רעמ טנָאקעג טינ ,גנורעק
 ןייק טעװעטַארעג םיוק ךיז ,עילימַאֿפ-לַאגיס רעד טימ ןעמַאזוצ ,8
 ןיא טקיטֿפעשַאב ןעוועג טַײצ לקיטש ַא ןענַײז ייז ּוװ ,גרעבמעל
 -עיוװָאס-שטַײד יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס זיב רעטַאעט ןשידִיי ןקיטרָאד
 טימ ,.ֿפ זיא ,גרעבמעל טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו .המחלמ עשיט

 ,דנַאלסור-טעיװָאס ןייק ןֿפָאלטנַא ,ןרָאיטקַא עשידִיי לָאצ ערעסערג ַא

 ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ,סעיצַאמרָאֿפניא ערעכיז טיול ,ּוװ
 זיא ןוא "ןָאיּפש רעשטַײד ַא , זיא רע זַא ,גנוקידלושַאב רעזָאלניז רעד

 ,ןרָאװעג ןסָאשרעד רַאֿפרעד
 .רעלסיד השמ ןוֿפ .ע .מ ןוא .ע .ש

 ,10879 ,87791 .וז ,1955 ,ןָאדנָאל ,"ןענַאװַארַאק-רעטאעט , -- ףרָאדנערַאה .י .ש
0, 200"206, 

 { ריאמ רעב} שטיוװָאקרַאמ סירָאב ,װָאקַאברעשטש
 |1933 ץרעמ 17 .טשעג -- 1867 .בעג}

 השמ ,עּפורט ס'.ט ןוֿפ דילגטימ ,רעליּפשיוש רענעזעוועג רעד

 | ;טבַײרש ,סייוולוש
 וָאקַאברעשטש (ןעמָאנ ןטשרע ןטימ רעכיז טינ ןיביכ) סירָאבי

 רעטַאעט שידִיי טליּפשעג ןוא עפורט-רעדנַאוו ַא טימ טריֿפעגנָא טָאה
 עּפורט יד .עינרעבוג רעקסנימ ןיא טעטש רָאּפ ַא ןוא עיבַארַאסעב ןיא
 ֿבקעי ןעוועג זיא ייז ןשיווצ ,ןרָאיטקַא קיצנַאווצ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא
 -ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער רעד .ץילסַײװ
 -רעּפער ןוֿפ לדנייש סָאד רעבָא ,ןסעיּפ סליבעג סקַאמ ןוֿפ ןוא ןסעיּפ
 .ײתרֿפא עלערימ, ןעוועג זיא רַאוט

 עכלעוו ,רעטכָאט ַא ןוא ױרֿפ ןַײז ןעוועג ןענַײז עּפורט רעד ןיא
 ױרֿפ יד ןעוו לָאמ סעדעי .קלָאו-טּפיוה יד טליפשעג דיֹמּת ןבָאה
 םױרַא רע זיא ,ײתרֿפא עלערימג טליפשעג טָאה ווָאקַאברעשטש
 טגָאזעג טָאה ןוא ,לָאר רעד ןיא ױרֿפ ןַײז ןגעוו עדער ַא ןטלַאה
 -יצנייא יד זיא יז .טנעלַאט ועסיורג ַא זיא ױרֿפ ןַײמ, .ןגָאז וצ ױזַא
 ױרֿפ ןַײמ .תרֿפא עלערימ עלָאר יד ןליּפש וצ טכער ַא טָאה סָאװ ,עק
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 ..לזמ טָאה יקסנימַאק לחר רּתסֹא רָאנ ,עסירעטקָא עסיורג ַא ןזיא
 זיא ,רעטכינ יו רוּכש רעמ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ווָאקַאברעשטש

 ןוא רעסיששזער ,ןסעיּפ ןוֿפ רבחמ ,רָאיטקַא ,רָאטקעריד רעד ןעוועג
 רָאנ ,ײקרַאמ} ףױא טליּפשעג טָאה עפורט יד ..טנעגיריד-רָאכ
 -קַא עקירעגנוה יד ןלָאצַאב טֿפרַאדַאב טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי
 .טרעגנוהעג שממ טָאה עּפוױט יז ..טיציֿפעד ַא טַאהעג רע טָאה ,ןרָאיט
 ןוא טלדיזעג רע טָאה ,לבור רָאּפ ַא ךָאנ םיא וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןעוו
 ןוָאיטקַא יד ףיוא ןגירשעג טָאה רע ...רעסַאװ טלַאק טימ ןסָאגעגּפָא

 ךיא .קיירטש ַא טימ ןשַארטס טינ ךימ טנָאק ריא  :טגָאזעג יז ןוא
 ןָא רעטַאעט שידִיי ןליּפש ןײלַא ןענָאק רעטכָאט ןוא בייוו ןַימ ןוא

 ."ךַײא

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט טנומגיז

 -עג ןיא ןעגנערברַאֿפ ןגעלֿפ ,םכוּתב רימ טימ ,רעדיוו ערעדנַאי
 -ָארּפ עטסטנַאקַאב יד ןוֿפ םענייא ,ּפיט ןלעניגירַא ןַא ןוֿפ טֿפַאשלעז
 .ווָאקַאברעשט ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןרָאטקעריד-ץניוו

 ןלייצועדנָא ךיז ןעמ טגעלֿפ ווָאקַאברעשט ןקיזָאד םעד ןגעװ

 יו טכַאמעג רעלוּפָאּפ רעמ םיא ןבָאה סָאוװ ,ןזָאירוק ןוא ןטָאדקענַא
 -ַאּפעטנַא ןַא ןעוועג זדנוא רַאֿפ זיא .אֿפוג טייקיטעט-רעטַאעט ןַײז
 ןעוועג זיא רע זַא ,טרֿפב ,טֿפַאשלעזעג ןַײז ןיא ןעגנערברַאֿפ וצ גנונ

 "רמַא ןבָאה'ס .רָאטַאזיװָארּפמיא ןוא רעלייצרעד רעקיטרַאנגייא ןַא

 ,ךעלציּפש יד ,ןעוטֿפױא ןוא ןגלָאֿפרעד ענַײז ןגעוו תואמזוג יד טריז
 רע עכלעוו טימ תוללק יד ןוא יןעקיילָאקינ, ןָאטּפָא טגעלֿפ רע סָאװ
 סוּכ ןייא ןעקנירט רע טגעלֿפ הׂשעמ-תעב .םלוע םעד ןטליש טגעלֿפ
 עקיזָאד סָאד זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאהיס ןוא ןרעדנַא ןכָאנ ןֿפנַארב
 ןצנַאג םעד ךיז ןיא ןסיגנַײרַא ןָאק עלעשטנעמ עכַאוװש ,ערַאד

 טגעלֿפג גנוצ יד ,תמא .רוּכיש ןרעו טשינ ןוא לָאּפָאנָאמ ןשהכולמ
 -ןרט, רעד ןבַײרשוצ סע רע טגעלֿפ ,ײטרָאוו ַא ַײב ןקַאהרַאֿפ לָאמַא ךיז
 .הסוּכ רעשירֿפ ַא טימ ןצענַאב םיא ןוא ײזדלַאה ןיא שינעק

 עטצעשעגכיוה סָאד רעדָא םלוע םעד ןקידלושַאב טגעלֿפ רע
 עילָאד רעקירעױרט ןַײז ןיא ,ןֿפור סע טגעלֿפ רע יו ,ײםוקילרוּפ
 טנעיײלעג בָאה ךיא ןעו .ןבעל ןשירעּפעלש ןקידכעבענ םעניא ןוא
 -עגרָאֿפ רימ ךיא בָאה ,יןרעטש עדנעשזדנָאלב  סמכילע-םולש
 טזומעג םיא טָאה ווָאקַאברעשט יו רערעדנַא ןייק טשינ זַא ,טלעטש
 -רעריטרַאמ רעצנַאג רעד .ןכַאמצָאה ןַײז רַאֿפ רעטסומ ַא יװ ןעניד
 ןַײז ףױא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא םוטנרָאיטקַא ןשידִיי סענוֿפ געוו

 טָאה רע .םיא ןוֿפ טדערעגסױרַא טָאה רעצ רעצנַאג ןַײז ןוא ,םינפ
 ןוא תוחוּכ ענַײז ,ןרָאי עטסעב ענַײז; ןבעגעגקעווַא םלוע םעד רַאֿפ
 ןוא ,הדיחי תב ןַיז ,ןבעל ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,עטסרעַײט סָאד
 -עגנוי וצ ןעמוקנָא רע ףרַאד טָא .ײ"?רַאֿפרעד קנַאד רעד זיא סָאװ
 ...טּפַאנש ַא ןלעטש םיא ןלָאז ייז טַײל

 ?רָאי עטֿפניֿפ סָאד ןעמוק טשינ ייז ףיוא געמ ,ונ --

 ,ןעמָארגָאּפ יד ,טסייה סָאד ,ײרָאי עטֿפניֿפ, סָאד ןצעמע ןשטניוו
 עטבילַאב ןַײז ןעוועג זיא ,ןעמוקעגרָאֿפ רָאי םענעי ןיא ןענַײז סָאװ
 סרעטכָאט ןַײז זַא ,ןלייצרעד טרעהעג רעירֿפ ךָאנ רימ ןבָאה .הללק
 ןיא טכַארבעגנַײרַא לָאמַא םיא טָאה סיֿפענעב רעטכוזַאב-ךַאווש ַא
 יד יןעוועג דבכמ, רע טָאה גנלעטשרָאֿפ רעד ךָאנ זַא ,החיצר ַאזַא
 סעטצשעגכַאה ,רַאֿפרעד  :הללק רעטנַאקַאב ןַײז טימ עטלמַאזרַאֿפ
 םיֿפענעב סרעטכָאט ןַײמ וצ ןעמוקעג טשינ טנעז ריא סָאװ ,סוקילבוּפ
 ןעמוק ךַײא ףיוא לָאז ,ֿבוט-םוי ריא ךעבענ טרעטשרַאֿפ ריא ןוא
 .."טכַאנ עטוג ַא ךַײא שטניוו ךיא !רָאי עטֿפניֿפיס

 .הללק רעקיזָאד רעד טימ ןצונַאב טֿפָא ךיז רע טגעלֿפ טציא ךיוא
 ןיוזט זיא הללק ןַײז זַא ,טכַאמעג סַאזקרעמֿפױא סיא טָאה ןטמ ןעו
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 רע טַאע ט ןשידיי

 רע טַאה ,ןבעל ןיא יז טכעלקרױורַאֿפ ַארולטעּפ לַײוו ,קירביא טציא

 ,קירוצ ןוא ןיהַא ,ּפָאק ןטימ טלסַײרטעג םוטש ,ןגיױא יד טרַאמרַאֿפ

 געמיס !טכערעג טנעז ריא ..ַארולטעּפ :טניױועצ דניק ַא וו ךיז ןוא

 "..רעדניק עשידִיי ,םייחל !רָאי עטֿפניֿפיס םיא ףױא ןעמוק עקַאט

 -בָאט ןַײז ַיײב ןָאסרעכ ןיא 1922 ץרעמ 17 םעד ןברָאטשעג זיא .ש

 -ייר רָאיטקַא ןוֿפ ױרֿפ ,ווָאקַאברעשטש ַאיטַאק ןיטסיטרַא יד ,רעט

 .ןַאמלעז
 ,סייװלוש השמ ןוא רעגיצּפײל קרַאמ ןופ .ע .ש

 ,י .ג ,"8'מ,, ," ,טלעװ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןוֿפ תוׂשעמ , --- רעלדַא סוילוי
 ,1949 .טפעס 8

 -סָאנעוב ,'טַײצ עשימרוטש א ןוֿפ תונורכז רעטַאעט , --- װָאקרוט טנומגיז
 ,204 205 ,זז ,1956 ,סערַײא

 | ?} ,יקסרימַאטישז
 ,רעביא טיג ץעענַאּפמָאק .ג .א רָאטקעריד-רעטָאעט רעשידַיי רעד

 -ףליהעג ַא רָאי עכעלטע םיא ַײב ןעוועג .ז זיא 1900 ןיא ךָאנ זַא

 ךיז ןוא ,רָאטקעריד-רעטַאעט ַא ןרָאװעג רע זיא ךָאנרעד ,רעדַײנש

 .ץניװָארּפ רעד רעביא סעּפורט עניילק טימ טּפעלשעגמורַא

 ןעוועג .ז זיא ,רעביא טיג ווָאמַארבַא סירָאב לַארטַאעט רעד יוװ

 -רַאֿפ סלַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידִיי ןיא לָאר רקיע ןַײז .עקלַאז ַא

 ןוא רעדניליצ ַא ןגָארט רע טגעלֿפ רעמוז .סעּפורט ןוֿפ רעטלַאװ

 -נַארַא ךעלנייוועג טגעלֿפ רע .לטנַאמ םענרעטוֿפ ןסיורג ַא רעטניוו

 טגעלֿפ ןיילַא רע .סרעטַאעט ערעסערג יד ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ ןרישז

 םעד ןוא "המקנ ןוֿפ טָאג , סשַא ןיא ?שטיװָאשּפַאש לקנַאי , ןליּפש
 -עגנָא טָאה רע עכלעוו ,סעּפורט יד ןיא ."דִיי עלעטניּפ , ןיא "בר;

 עדייב .רעטכָאט ןוא ױרֿפ ןַײז טליּפשעגטימ ךיוא ןבָאה ,טריֿפ

 .סעסירעטקַא עטוג

 ןיא טצעזַאב עּפורט ַא טימ .ז ךיז טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 :עּפורט ןַײז טרעדליש יקסווָאדלָאק .ש יוװ טָא ןוא ,עװקסָאמ

 .ןדייר וצ ליֿפ יַאדּכ טינ זיא ײרעטַאעט, סיקסרימַאטישז ןגעווי

 ?טשער ַא -- טײקיזָאלטנעלַאט ןוא טייקיליב ןוֿפ גנולמַאז ַא זיא סָאד

 לעטש ,תוחּפה 727 ,ױזַא .עפורט-רעדנַאװ עטשרע סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ

 יד ,סעפורט-רעדנַאוו ענעי ןעזסיא טֿפרַאדעג ןבָאה ,רָאֿפ ךיז ךיא

 ןיווש טציז רע ..טשינ טרעדנַאו יקסרימָאטישז סָאװ רָאנ זיא הרצ

 .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןבעל ןייֿפ ַא טכַאמ ןוא עווקסָאמ ןיא רָאי עקינייא

 ןוא ,רעטַאעט ןיא טעֿפוב ןוֿפ טכעלש טינ ךיוא ןעמ טכַאמ םעדרעסיוא

 טעֿפוב םורַא גנערדעג רעקרַאטש ַא ןטקַא יד ןשיווצ טרעוו סע ןעוו

 ןֿפלעה ןוא עניב רעד ןוֿפ סעסירעטקַא יד ּפָארַא ןעייג ,רעטַאעט ןיא

 . .רעדיוו ןעמ טליּפש םעדכָאנ ןוא -- "ןריוורעסג

 זיא גנוזייל ,טקַאפעג קידנעטש ,םועה ךורב ,זיא רעטַאעט סָאד

 .טניווועגוצ טינ סעפע וצ ךָאנ ךיז ןבָאה רעדניק עשידִיי .ךס ַא ָאד

 ,ץנעט ןוא גנַאזעג טימ ןסעיפ עטעֿפ ןוֿפ האנה סױרג ךָאנ ןבָאה ייז

 סָאװ ,ײןטקעֿפע עכלעזַא ןוא ןציוו עקיטיידיױוצ טימ ןֿפרָאוװעגכרוד

 -ילבופ סָאד טמוקַאב ץלַא סָאד טָא ןרערט-ײעלעביצ , סױרַא ןֿפור

 ןוֿפ ץכעביילברעביא ןַא :רוציקב ..סָאמ רעלוֿפ רעד ןיא ןטרָאד םוק

 טימ ןעז טנָאקעג טָאהימ סָאװ ,טרָאס ןקירדינ ןוֿפ דנוש ןקילָאמַא

 לײטנָא ןגעלֿפ עכלעוו ,עלוֿפטנעלַאט יד רָאנ ןלעֿפיס .קירוצ ןרָאי

 .סעקײרעכַאמ עכלעזַא ןיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןעמענ

 סע .רעטַאעט םעד ןיא "ךַאז; ַא טניוװועגַײב ןטלעמונַא בָאה ךיא

 -- טינ תועט ןייק בָאה ךיא בא -- ײ"םירישה ריש, ןסייהעג טָאה

 ןעמָאנ רעד) ןראש לשנא זיא רבחמ רעד} ןיקסווערַאטָאלָאז ןוֿפ

 -ָאטישז ןוֿפ ןרעוו ןטיבעגרעביא טנָאקעג טָאה עסעיפ רעד ןוֿפ

 ײרעליּפש סָאד ןוא עסעיפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד חּבמ .(ןיקסרימ
 עסיורג סָאד זיא ,טרעדנּווװעג רָאנ טָאה ךימ סָאו ..ךַײש טינ ךָאד זיא
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 עכלעוו ,(רָאי 12 רעטנוא) רעדניק עניילק עסַאמ יד ןוא "םוקילבוּפ,
 טַאהעג האנה קרַאטש טָאה םלוע רעד .ענוֿפעג ןטרָאד ךיז ןבָאה
 טָאד .טרידָאלּפַא קרַאטש טָאה ןוא ךעלטרעוו ןוא ןציוו עטעֿפ יד װוֿפ
 ערענָאיצולָאװער ענעדײשרַאֿפ טימ טצוּפַאב ןעוועג זיא רעטַאעט
 רעטסעקרָא ןוֿפ ןטַײז עדייב ןיא ןוא רעדליב ןוא ןטֿפױשֿפױא
 לרָאק ןוא ןינעל ןוֿפ ןטסויב ענעזנַארב עסױרג ןענַאטשעג ןענײז
 סָאװ ,סקרַאמ ןטלַא םעד ףיוא ןסָארדרַאֿפ תמא ךימ טָאה סע .סקרַאמ
 | ."תונותח עֶלַא ףיוא םורַא םיא טּפעלשימ

 יד ןיא עװקסָאמ ןיא זיא רע יװ רעביא טיג ווָאקרוט טנומגיז
 -עטקַארַאכ ןוא ,,ז טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג ןרָאי רעקיצנַאװצ
 , ;ױזַא םיא טריזיר

 לָאז ַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ זיב ןעמונעג גנַאל טינ טָאה סע;

 ןעוועג זיא יקסרַאנס |ָאירַאסערּפמיא-רעטַאטט רעד} .קיּפש םוצ

 ,סױא טזייו ,טָאה ןוא ןעגנמענרעטנוא ערעדנַא טימ ןעמונרַאֿפ
 רע טָאה .ענידרַאֿפ וצ זדנוא טימ טייקכעלגעמ ןייק ןעזעג טשינ
 טניֿפעג ֿבגָא .תוזוּכ ענעגייא טימ ןענעדרָאוצנַײא ךיז ןטַארעג זדנוא
 טָאה ,יקסרימָאטישז ָאירַאסערּפמיא רעשידִיי ַא עװוקסָאמ ןיא ךיז
 רַאֿפ טגעלֿפ |יקסנימַאק}| לחר-רּתסא .םיא וצ טקישעגּפָא זדנוא רע
 סיקסרימָאטישז ןיא ןרילָארטסַאג טֿפָא המחלמ(-טלעוו רעטשרעג רעד
 גנוניימ ענעביוהעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז םגה ןוא ,סעפורט

 ךיז הרירב ןייק קידנבָאה טשינ ,רימ ןבָאה ,טײקדילָאס ןַײז ןטעוו :

 ןטיברַאֿפ טַאהעג ןיוש רעבָא טָאה יקסרימַאטישז .םיא ןצ טדנעוועג

 ןַײז קיֿפליהַײב זדנוא טנָאקעג ןוא ןַארָאטסער ַא ףיוא רעטַאעט סָאד

 -ָאטישז טנידעג ודנוא טָאה טקנופ-ףערט ַא רַאֿב.. .תוצע טימ רָאנ

 וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,ןַארָאטסער סיקסרימ

 -המחלמרַאֿפ עטסקידוועריר יד ןוֿפ סענייא ,סָאבעלַאב ןַיז ןענעקַאב

 .דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןשעידִַיי םַײב סָאירַאסערּפמיא עקיד

 ,עלעשטנעמ ןרַָאד ,םעניילק םעד טימ ןעגנערברַאֿפ טֿפָא געלֿפ ךיא

 -יציפש ןעקנּוועגסױרַא ןבָאהיס ןכלעוו ןוֿפ .םינּפ ןטלּפיטשעג ןטימ

 טסעינ ור ןייק לָאמנייק ןבָאה סָאװ ,ךעלעגייא עשירעניײיגיצ ,עק

 -רעד וצ ןרעוו דימ טשינ טגעלֿפ עמיטש עקירעזייה ןַײז .טַאהעג

 ןוא אווטסלַאשטַאנ ַײב ןעוטֿפױא ענַײז ,ײעטכישעגסנבעל, ןַײז ןלייצ

 -ןעלסיוא  טימ ןצלעמשַאב טגעלֿפ רע עכלעוו ,ןטייקזעהירב ערעדנַא

 וצ דנַאטשמיא ןעוועג ןיא טָאג ןייא רָאנ סָאװ ,רעטרעװ יעשיד

 | ,ײןײטשרַאֿפ

 ןישעוו ַא טרידנעמָאקער ייז טָאה .ז זַא ,ךיוא טלייצרעד ווָאקרוט

 שעוװ עצנַאג רעייז ןעמונעגוצ טָאה ןישעוו יד .שעוו רעייז ןשַאװ וצ

 ,טהנעטעג טָאה .ז .ןעזעג טשינ שעוו יד ןוא יז ןעמ טָאה רעמ ןוא
 טשינ ייז וצ םענייק טָאה רע לַײװ ,ןגָאז וצ סָאװ ןוֿפ טינ טסייוו רע זַא

 זיא ערעֿפַא רעקידתודוס רעקיזָאד רעד ןוֿפ תמא םעד .טקישעג

 -יקטנימַאק יד זיא לַײװרעד רעבָא ,ןייגרעד וצ ןעגנולעג טשינ

 / ,שעוו ןָא ןיטולחל ןבילבעג עילימַאֿפ ווָאקרוט

 ,יקסװָאקטישז:רימָאטישז םענייא ןגעו הׂשעמ עװַאקישט ַא

 טלייצרעד ,יקסרימָאטישז רעבלעז רעד ךעלנײשרַאװ זיא רעכלעוו

 ןיא ןעמוקַאב רע טָאה (1923) גָאט ןסיוועג ַא ןיא יו ,ווָאקנימ גילעז

 ןוֿפ רעטַאעט ןטערעּפָא עשידִיי סָאד זַא ,עמַאלקער ַא שיזעגוטרָאּפ

 תבש טעװ |!|רעלדַא בָאקיישזד ןוֿפ גנוטַײל רעד דעטנוא ןילדעב

 עבָאב יד, סנדַאֿפדלָאג ןָאבַאסיל ןיא ןריֿפֿפױא ַײמ ןטס20 םעד

 זיא רעלדַא בָאקיישזד רעקיזָאד רעד זַא ,סיוא ךיז טזָאל ."ענכַאי

 ַא טימ ןעמַאזוצ ןָאבַאסיל ןיא ןעוועג ןיוש רעִירֿפ רָאי עכעלטע טימ

 ןוא "רֿבחה , ןוֿפ רעדילגטימ עכעלטע ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה ,ױרֿפ

 -לָאס עלהכלמ , רעדָא "קַאזָאק עלעדניירב , טריֿפעגֿפױא ייז טימ
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 יי

 קי

 ןעמונעגֿפױנוצ ,ןשַאלַאֿפ יד ןוֿפ רעקעדטנַא רעד ,ץרַאװש רענישזניא

 ַא ןעמוקעג זיא רעבָא לָאמ סעקיטציא .ןעוועג חלשמ ייז ןוא טלעג

 לכעלַאז ַא ןיא רעטַאעט שידִיי ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,עּפורט עצנַאג

 וצ טָאברַאֿפ ַא סױרַא זיא ס יו תויה רעבָא ,בולק טרָאּפס ַא ןיא

 יקסרימָאטישז טָאה ,ןלַאז עטסַאּפעגוצ-טינ םּתס ןיא רעטַאעט ןליּפש

 טרָאד קריצ ןקיטרָא ןוֿפ רָאטקעריד ןטימ טקַארטנָאק ַא ןסָאלשעג

 תבש ,"אֿבכוּכ רב , טכַאנ וצ קיטַײרֿפ :ןעגנולעטשרָאֿפ ַײרד ןבעג וצ

 .עסעיּפ עטירד ַא טכַאנַײב תבש ןוא "לדיימ עמערָא סָאד , --- גָאטַײב

 ןוֿפ ןשטנעמ קילדנעצ ייווצ ַא טעברַא רעד וצ ןגיוצעגוצ טָאה רע

 ַאטערעּפָא  ןשיֿפַא עסיורג טזָאלעגסױרַא ,םיטילּפ עשטַײד יד

 ןבירטעגסױרַא זיא סָאװ, םעד רעטנוא ןוא ,"ןילרעב עד ַאקיאַאדושז

 רשֿפא ןעמענַײרַא ןָאק סָאװ ,קריצ רעד ."דנַאלשטַײד ןוֿפ ןרָאװעג

 ןגעוו 600 רשֿפא ןוֿפ טֿפַאשרעכוזַאב ַא טַאהעג טָאה ,ןשטנעמ 0

 "סוּפַאּפ , ןוֿפ לָאר יד .טרָאװ ַא ןלַאֿפ ןזָאל וצ טינ ךיז טניױל ליּפש

 ןכָאנ ...ןילַא |יקסרימָאטישז| רעלדַא בָאקיישזד טליּפשעג טָאה

 רעד .רערעטסוּפ ןטייווצ ןכָאנ ןוא רעטסוּפ ןרָאװעג זיא טקַא ןטשרע

 ,טלעק ַא ןעייוו ןעמונעג טָאה קריצ ןיא ןוא ןעגנַאגעצ ךיז זיא םלוע

 .עטכישעג עבלעו יד טבַײרשַאב "סטרעװרָאֿפ , ןיא ףוקסָאמ ךיוא

 ;דָאזיּפע רענָאבַאסיל םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ ךיוא טָאה ווָאקרוט

 ,עלעטעטנעמ עקידוועריר ,עצרַאווע עקיזָאד סָאד זַא ,זיא טקַאֿפ ַא;

 םיא ןוא ,קע ןַא טָאה טלעוו יד ּוװ ןרַאּפשוצנָא תלוכיב ןעוועג זיא

 ..ןיא ןָאבַאסיל ןיא רעטַאעט שידִיי ןליּפש וצ ידוֿבּכ , רעד וצ טלַאֿפ

 -עגנָא ןעגנורעדנַאוו ענַײז ןיא טָאה רע .ףמַאק-ןסקָא ןוֿפ ענערַא ןַא

 טזָאלעגסױרַא ןוא לַאגוטרָאּפ ןייק שזַא ןרָאיטקַא עקינייא טימ טרַאּפש

 בקעי רעטמירַאב -טלעוו רעד זַא ,ןטַאקַאלּפ עקיזיר ןָאבַאסיל רעביא

 ערעּפַא רעשילביבג רעד ןיא עפורט ןַײז טימ ףױא טערט רעלדַא

 ."לביב רעד ןוֿפ ךַארּפש, רעד ןיא טליּפשעג טרעוו סָאװ ,ײאֿבכוּכ רב

 טָאה יקסרימָאטישז רעבָא ,ןעמוקעג טשינ זיא םלוע רעסױרג ןייק

 ףיוא רעטַאעט שידִי ןליּפש וצ רעקיצנייא רעד ןַײז וצ טסיורגעג ךיז
 ֿבקעי ןטמירַאב טלעווו סעד ךַײש סָאװ .ץַאלּפ ןשילרעטסיוא ַאזַא
 יו רערעדנַא ןײק טשינ ןעוועג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,סע זיא ,ײרעלדַא
 . .ײ"ןץיילַא יקסרימָאטישז
 ,ץעענַאּפמָאק .ג .א ןוֿפ .ע .מ
 ,"טסנוק ןוא רעטאעט , ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא רעטַאעט שידִיי --- יקסווָאדלָאק .ש

 ,1923 ,3 '1 ,דָאל
 -ץגפױא רעמוז ןקיטנַײה טָאה רעלדַא בָאקישזד ױזַא יװ --- װָאקנימ גילעז

 15 ,ענװָאק ,/טַאלבסקלָאֿפ , ,'אבכוּכ רב, קריצ רענָאבאסיל ןיא טריֿפ
 {1934 ,27 'ג ,ט"לּבטיל| .1933 .צעד

 טיג סָאװ ,רָאיטקַא ןעשידיא ַא טימ עטכישעג עשימָאקיגַארט ַא --- ףוקסאמ

 ,1937 .צעד 21 ,.י .נ ,/ ווראֿפ , ,רעלדַא .ּפ ֿבקעי רַאֿפ סױרַא ךיז
 סָאנעוב ,'טַײצ רעשימרוטש ַא ןוֿפ תוגורכז-רעטַאעט' -- װָאקרוט טנומגיז

 ,260-261 .זו ,1956 ,סצערַײא

 אנח ,רעלדורטש

 -סֿפרָאד ַא ןעוועג זיא רעטָאֿפ .עיצילַאג ,ײמָאלָאק ןיא ןריובעג

 ,ןבעג טנָאקעג טשינ םיא רע טָאה גנויצרעד עשיטייל ןייק ןוא רעייג

 זיא ,ןעגניז וצ טײקיעֿפ ַא ןוא םיטש ענייש ַא טַאהעג טָאה .ש יו ױזַא

 יו םעדכַאנ .עלעשטיא 'ר ןזח ןקיטרָא םַײב ררושמ ַא ןרָאװעג רע

 ןענַײז סָאװ ,עּפורט סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ רעליּפשיוש עּפורג ַא טעז רע

 רע טָאה ,ןעגנולעטשרָאֿפ עכעלטע ןבעגעג ןוא עינעמור ןוֿפ ןעמוקעג

 .ןעזעג ייז יב טָאה רע סָאװ ,ץלַא טליּפשעגרעביא םייה רעד ןיא
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ַא ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ןעוועג טלַא .ש זיא רָאי 5

 זיא ,ןעמונעג גנַאל טשינ טָאה'ס ןוא "רעגניז רעדָארב , יד ןוֿפ עּפורג

 .רעגניזסקלָאֿפ סלַא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג רע

 -שטַײד , ַא ףיוא עיסעצנָאק ַא ןעמוקַאב רע טָאה טַײצ רעד טימ
 ענעגייא ןַא ןֿפַאשעג טָאה רע ןוא 'רעטַאעט ליּפש-גניז סעשידִיי

 הנוי ,עשטמַאזדָאּפ םולש טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא עּפורט

 ױרֿפ ס'.ש ךיוא יװ ,א'א רעסעד עשטלַאס ,ץנַאלג עשטיא .,ןַאמזייר

 ןוא ןַאמטיל יּפעּפ ןעוועג ךיוא עּפורט רעד ןיא ןענַײז טַילצ ַא .עכענ
 ןוא ,ןקנעש ןיא ןטערטסױרַא עּפורט ןַײז טימ טגעלֿפ ,ש .ןַאמ ריא
 ןיא ןַײרַא ,ריב רעזעלג עכעלטע ךָאנ ,ןענַײז רעכוזַאב יד ןעוו טֿפָא

 ,ה .ד ,"ףיירג ייטש , ןגָאז ןסייהעג םיא ןעמ טָאה ,גנומיטש רעטוג ַא
 ןעמַארג ןטיש ןעמונעג טָאה רע .םַארגָארּפ ןרעסיוא ןריזיווָארּפמיא
 -סורַא ןבָאה סָאװ ,ןציוו עטרעֿפעֿפעג ןייק טגרַאקעג טשינ ךיוא ןוא
 םַארגָארּפ ןלעיצעּפס םעד טָא רַאֿפ .רעטכעלעג ןוֿפ םערוטש ַא ןֿפורעג
 .רעדנוזַאב טלָאצעג ןגירק רערעהוצ יד ןוֿפ רע טגעלֿפ

 .ש טָאה ,ךַאװש ןרָאװעג ןענַײז גרעבמעל ןיא ןטֿפעשעג יד ןעוו

 ךָאנרעד ,עיצילַאג רעביא רעִירֿפ עּפורט ןַײז טימ טזָאלעגקעװַא ךיז

 טשינ .עינעמור ןוא עניווָאקוב ,ןרַאגנוא ןיא םיֿבושי עשייזִיי רעביא

 -גטסרעמ ,לַאנָאסרעּפ ןצנַאג םעד ןעמונעגטימ רעבָא רע טָאה םוטעמוא

  ןשיֿפַא עסיורג ףיוא רעבָא ,ױרֿפ ןַײז טימ זיולב ןרָאֿפ רע טגעלֿפ לייט

 ,"אֿבכוּכ רב, ןרעוו טליּפשעג טעװ סע זַא ,ןסיוו טזָאלעג רע טָאה

 ןוא ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ ןסעיּפ ערעדנַא רעדָא "םילשורי תב, ,"תימלוש ,

 ןײטשַאב םַארגָארּפ סָאד טגעלֿפ רעבָא תמאב ,םירבחמ ערעדנַא
 ןוֿפ ענעצס ַא סנטסכעה ,ךעלדיל ןוא ןטעלּפוק עכעלטע ןוֿפ זיולב

 רעריֿפסיױא יד סָאװ רעסיוא םערָאװ ,ןסעיּפ עטנָאמרעדנביױא יד

 "גנולעטשרָאֿפ , יד זיא ,ןָאזרעּפ ייווצ ןוֿפ זיולב ןענַאטשַאב .ןענַײז

 זיולב ןוא עניב ַא ןָא ,בוטש ַא ןיא רעדָא קנעש ַא ןיא ןרָאװעג ןנעגעג

 רעכוזַאב יד ןענַײז םעד ץָארט רעבָא ,טכיל ייווצ טימ לשיט ַא ַײב

 ןבָאה רעטַאעט ןליּפש טרַא רעדנַא ןייק לַײװ ,טרעטסַײגַאב ןעוועג

 סיוא טעז ױזַא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענַײז ןוא ןעזעג טינ לָאמנייק ייז

 ןיוש ןבָאה רעכוזַאב עבלעז יד ןעוו ,רעטעּפש וליֿפַא ןוא ,רעטַאעט

 -כיר ךרוד רעטַאעט שידִיי ןליּפש ןעז וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג ָאי

 רעכלעוו ,םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעג ךָאנ ץלַא .ש טָאה ,סעּפורט עקיט

 ,טלייוועג רעייז םיא ןוֿפ ךיז טָאה

 ןכלעוו ,סוֿפ ַא ןכָארבעצ .ש טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 -לַאה ןַײז טימ ,ןיוש זיא רע יװ ױזַא .ןריטוּפמַא טזומעג םיא טָאה'מ
 ףיוא ,םיא ןעמ טָאה ,ןטעברַא וצ קִיעֿפ ןעוועג טינ רעמ ,סוֿפ םענרעצ
 ןעמונעגנַײרַא ,ןרָאיטקַא עשידִיי רעגרעבמעל יד ןוֿפ גנוימַאב רעד
 ,ןדירֿפוצמוא רעייז ןעוועג טרָאד רעבָא זיא רע .םינקז ֿבשומ ַא ןיא
 ןוא "רעקילָאמַא , רעד זיא רע זַא ,טביילגעג ץלַא ךָאנ טָאה רע לַײװ

 ןלַאֿפַאב ייז ,ןרָאטַארוק יד טימ םיכוסכס ןבָאה רדסּכ טגעלֿפ רע

 ןוא ,םינקז ֿבשומ ןוֿפ סױרַא ןיילַא לָאמ ַא רע זיב ,ןעיירעלדיז טימ

 .ןעלטעב ןעמונעג רע טָאה ,ןבעל ןֿפױא ןענידרַאֿפ קידנענָאק טשינ

 ןטימ ןֿפױא גרעבמעל ןיא ןברָאטשעג רע זיא 1920 רעבעמצעד ןיא

 60 += 8 = .סַאג

 -ײטַאב טינ היול ןַײז ןיא ךיז ןבָאה ,טביײרש יקסווָאבוקעי .י יו
 םיא ןיא טַאהעג ןיוש טָאה ןעמ לַײװ ,ןדִיי ןיגמ רעצנַאג ןייק טקיל
 עלַא ץָארט .טיױט גנַאל ןיוש זיא רע זַא ,טביילגעג ןוא ןסעגרַאֿפ
 ןַײז ןוֿפ טונימ רעטצעל רעד זיב רע טָאה תורצ עטכַאמעגכרוד
 םיא טָאה סָאװ ,רעטקָאד םוצ ןוא ,רָאמוה ןַײז ןרָאלרַאֿפ טשינ ,ןבעל
 ריא טָאה סוֿפ םעד ,רָאטקָאד; ,טגָאזעג רע טָאה ,סוֿפ םעד ןטינשעגּפָא

 ו
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 ר ע טַאע 9 ןשידיי

 -.סיוא טשינ רימ ריא טעװ לגרָאג םעד רעבָא ,ןטינשעגּפָארַא רימ
 ."םלוע ןַא רַאֿפ ןטערטֿפױא טעװ אנח יוװ ןעז ךָאנ טעוו ריא .ןסייר

 ןעזעג םיא טָאה רע זַא ,ןָא טיג קינעװַאדָאימ .מ רעליּפשיוש רעד
 ןיא ןעמוקעג .ש זיא 1887 ךרעב ןוא "שורושחא , ןליּפש לָאמַא

 'ר ריבג ןוֿפ הנותח רעד ףיוא םלוע םעד ןעוועג חמשמ ןוא ןידנעב
 ןוא עכעלטע רָאי ַא, :ױזַא םיא טרעדליש קיגוָאדָאימ .ןייש המלש
 ענעסירעצ ַא טַאהעג ,רעביוט ַא ,זדלַאה ןעגנַאל ַא ,רעכיוה ַא ,קיצרעֿפ
 ,"פעמיטש-ןָאטירַאב

 -ַאלַאג, ס',ש טכוזַאב טֿפָא טָאה רעכלעוו ,לטסעמ ֿבקעי טיול
 ,גרעבמעל ןוא וװעשטָאלז ןיא סרעלעקנייוו יד ןיא "ןעגנולעטשרָאֿפ
 "וװָאדָאימ .קירעה-רעווש רָאנ רשֿפא ,רעביוט ןייק ןעוועג טשינ .ש זיא
 ןלעטשרָאֿפ טֿפָא טגעלֿפ .ש סָאװ ,םעד ןוֿפ רשֿפא ךיז טמענ תועט סעקינ
 רעד , גָאלָאנָאמ-ליּפש ןוא -גניז ןרעלוּפָאּפ רעייז ןַײז ןיא ןביוט ַא

 "שטַײד רעד, ס'.ש ןעוועג ךיוא זיא רעלוּפָאּפ רעייז ."רעדנעזייר

 יװ) טָאה .ש ."רעטסוש רעד ןוא רעדיינש רעד , טעוד רעד ןוא
 רַאטַאק-ּפָאקלעק ַא ןוֿפ ןטילעג (רעגניזסקלָאֿפ עקיטלָאמעד בור סָאד

 ןגעוו קיטסירעטקַארַאכ סקינוװָאדָאימ אמּתסמ ךיז טמענ ןוֿפרעד ןוא
 ."םיטש ןָאטירַאב ענעסירעצ , ס'.ש

 ,רוגיֿפ עשימָאק ַא רעייז ןעוועג זיא ,ש זַא ,טלייצרעד יקסווָארגעצ
 ַא ןיא ןעמוק טגעלֿפ רע ןעוו ,ןעוועג םלוע שיערמ ןבָאה םידיסח
 -ַאטס ןיא קידנטערטֿפױא .ןדִיי ןוֿפ קזוח ןכַאמ טייג'מ סָאװ ,לטעטש
 ןעמונעגנַײרַא םיא ןוא ןגניליש טקעדטנַא טרָאד .ש טָאה ,ווָאװַאלסינ

 .עּפורט ןַײז ןיא

 -נוצ ןיא זיא .ש זַא ,רעביא טיג ןַאמטוג סוילוי רעליּפשיוש רעד
 ןרימירג ךיז טגעלֿפ רע יו ױזַא .זָאלצנערוקנָאק ןעוועג רעדיל סרעז
 ןענעכער םיא ןעמ ןָאק ,םלוע ןוֿפ טרָאװנגעק רעד ןיא ןָאטרעביא ןוא

 ."רעגניז רעדָארב , ַא רַאֿפ

 ;ױזַא םיא טרעדליש יקסווָארגעצ .ב

 רעלדורטש זיא רעדָארב לרעב ןוא רעשזרַאבז לוולעוו ןבעני
 -ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא ןפיט עטסרעלוּפָאּפ יד ןוֿפ רענייא ןעוועג
 ןוא לטעטש ןייק ָאטשינ .ןעינעמור ןוא ןרַאגנוא ,ןעיצילַאג ןוֿפ טלעוו

 ַײרד עטנָאמרעד יד ןיא ֿבושי ןשידִיי ןרעסערג ַא טימ ףרָאד ַא וליֿפַא
 ןוא ןטעלּפוק ענַײז ןעגניז ןעוועג טשינ לָאז רעלדורטש ּווו ,רעדנעל
 טימ טנעקַאב ןימעגלַא ןעוועג רעבירעד זיא רע .ץנעט ענַײז ץזייו
 טימ .ןטַירטֿפױא ענַײז טימ גלָאֿפרעד סיורג טַאהעג ןוא קירוצ רוד ַא
 ןעיצילַאג ןיא רעטַאעט שידִיי זיא |1930 ןבירשעג} רָאי 50 רעכעה
 עסיוועג ןיא ןעמ טָאה רעבָא רַאֿפרעד ,טנַאקַאבמוא טעמּכ ןעוועג ךָאנ
 ."רעגניז רעדָארב, ןוֿפ סעינַאּפמָאק ןֿפערט טנָאקעג ןקנעש עשידִיי
 רעלדורטש אנח טרעהעג טָאה סעינַאּפמָאק עקיזָאד יד ןוֿפ רענייא וצ
 םייח ,ועדָארב ?רעב ןטָארטעגסױרַא ןענַײז םיא טימ ןעמַאזװצ ןוא
 -ּפָארַא .טרָאטלעדנַאמ ןָאעל ןוא קערַאנַאק השמ ,רעשטַאקול לאומש
 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,לדנעב םייח ייז טָאה גרעבמעל ןייק טכַארבעג

 ."ןליּפש-גניז עשידִי-שטַײד , ףיוא עיסעצנָאק ַא

 סע ּוװ ,קנעש סכַאבמָאב ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא עינַאּפמָאק יד
 "ידִיי ןוֿפ םלוע ןַא ריב לזעלג ַא ףיוא טנווָא ןדעי טלמַאזרַאֿפ ךיז טָאה
 רעייז ןזיועג "רעגניז רעדָארב יד ןבָאה ייז רַאֿפ .לַאטרַאװק ןש
 ןעז טלָאוװועג רָאנ ,ןעקנירט ןעמוקעג טשינ זיא סע רעװ ,טסנוק

 .רעציירג ַײרד טלעג-טירטנייא טלָאצעג טָאה ,רעטַאעט שידִיי ןליּפש
 רעלעט ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא רעליּפש רעד זיא רעמונ ןדעי ךָאנ

 ןייק ,ןבעל ַא טכַאמעג רע טָאה ןוֿפרעד ןוא תועבטמ יד ןעמעננעמַאזצ
 זיא "עניב; עצנַאג יד .ןעוועג טשינ ,ךעלריטַאנ ,קנעש ןיא זיא עניב
 ןבָאה רעליּפש יד עכלעוו ַײב טכיל ייױוצ טימ לשיט ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב
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 -רעד ןעמ .טצנַאטעג רעדָא ךעלדיל ןוא ןטעלּפוק ערעייז ןעגנוזעג
 טָאה ,"לשיט-טסנוק, סָאד ןרעגַאלַאב ןגעלֿפ רעדניק ןעוו זַא ,טלייצ

 י!עניב רעד ווֿפ קעווַא ,םישורבכע; ןגירשעגנָא ייז ףיוא רעלדורטש
 -לעוו ,רַאוטרעּפער ןסיוועג ַא טול ןכַאז טליפסעעג ןעמ טָאה טֿפָא

 סלַא רעטסוש רעד ,יענכַאי עבָאב ידי ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא רעכ

 ײזעימ ןרעטנוא ןזח רעד רעדָא ,רעוועקָארק רעד, ,ילדָאג, ,ייבר

 ןוא ,טנַאקַאבמוא זיא ןסעיפ עלַא יד ןוֿפ רבחמ רעד .ערעדנַא ןוא

 ןיא .רענדַארג ןלארׂשיו רעסיוועג ַא ןעוועג סע זיא טסיײה סע יװ
 לולעוו ןוֿפ ךעלדיל טשימעגנַײרַא ןעוועג ןענַײז עסעיפ רעדעי

 ןענַײז לָאמלייט .ערעדנַא וא רעזנוצ םוקילא ,ןדַאֿפדלָאג ,רעשזרַאבז

 .ץיווָארָאה ןוא ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ ןטקַא עסיוועג ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא

 ןיא ןלָאר ענַײז טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה ןיילַא רעלדורטש

 רעד ןוֿפ עלָאר יד טליפשעג טָאה ןילַא רע .יענכַאי עבָאב רעד

 ױזַא ןבעגעגרעביא רע טָאה "ןעטַאט ןטלַא; ןוֿפ פיט םעד .עבָאב

 עלענַאיסעֿפָארּפ טרֿפב ,סָאד ךָאנ ןעקנעדעג עכלעוו ,עלַא זַא ?לַאער

 עסיױרג ַא ןיוװעגסױרַא ַײברעד טָאה רע זַא ןטּפױהַאב ,ןרָאיטקַא
 רעלדורטש טָאה טרֿפב .טנעלַאט ןשירעליּפשיוש ןוא טֿפַאשרעטסיײמ

 -ועזייא יד, ,יגיוא סָאד, רעדילסקלָאֿפ יד טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז

 יד ןַצ קיזחמ יד .רעזוצ םוקילא ןוֿפ "ףיש ףמַאד ידָא ןוא ײַאב

 ײ.טסַאֿפרַאֿפ ןיילַא ךיז "רעגניז רעדָארב; יד ןבָאה רעדיל

 ,235 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ," רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ ןָאקיסקעל,
 ,לטסעמ ֿבקעי ןוֿפ .ע .ש ןוא ןַאמטוג סוילוי ןוֿפ .ע .מ
 ,1 'ג קסנימ ,"ןרעטש , לַאנרושז ,"תונורכיז רעטַאעט ענַײמ , --- קיגװאדאימ .מ

6, 
 אנח רָאיטקַא ןשידיי םעד ןוֿפ ןעברַאטש ןוא ןעבעל סָאד -- רעװָאקטיװ .8ֿ

 ,1930 .צעד 13 ,גרעבמעל ," ןגרָאמ , ,רעלדורטש

 עבָאב , רעד ןוֿפ רענַאקיהאמ רעטצעל רעד ןעברָאטשעג -- יקסװָאבוקעי .י
 ,1930 .צעד 16 ,עשרַאװ ,/טנעמָאמ , ,/ ןעטַײצ סענכַאי

 ,"טנַײה , ,"רעגניז רעדָארב , יד ןוֿפ רענאקיהאמ רעטצעל רעד --- יקסווארגעצ .ב
 ,1930 .צעד 28 ,עשרַאװ

 קחצי ,םינָאד

 ,ענליוו ןיא 1908 לירּפַא 1 ןריובעג
 ,עטלעטשעגנָא --- ןרעטלע .עטיל-שילױּפ

 ,הֿבישי סעליַאמַאר רענליוו ןיא טנרעלעג
 -שה יציֿפמ , ןוֿפ לוש רעד ןיא רעטעּפש
 ,1925 ןיא טקידנערַאֿפ רע עכלעוו ,"הלכ
 ןשידִיי ןיא רָאי ייווצ טנרעלעג ךָאנרעד
 -עירעטַאמ בילוצ רעבָא ,רַאנימעס-רערעל
 ,רעטַאעט םוצ גנַארד ןוא ןטייקירעווש על

 יד ךָאנ ,םידומל יד טרָאד ןסירעגרעביא
 -ַאב ענעדישרַאֿפ ַײב טעברַאעג םידומל

 ,רעטלַאהכוב ַא ןעוועג 1920 ףוס זיב 1927 ןוֿפ ןוא ןעגנוקיטֿפעש
 -ונרַאֿפ ,"רעבָאהביל, ַא יו וויטקַא ןעוועג ןרָאי-לוש יד ןיא ךָאנ

 -רעד ,ןזיײרק עשיטַאמַארד רענליוו יד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמ
 ןיא טרידוטש ןשיווצניא ןוא זײרקמַארד ַא טימ טריֿפעגנָא ןיילַא ךָאנ
 ."?טֿפַאשלעזעג טסנוק , רענליוו רעד ַײב עידוטס רעשיטַאמַארד רעד
 ןרָאװעג טרישזַאגנַא ,רָאיטקַא רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא יו ,1931 בײהנָא
 -טָאר ֿבקעי ןוֿפ ריא ןוא "עּפורט רענליוו, רעד ןיא ָאזַאמ .מ ךרוד
 יד , סנָאסלעגרעב ןיא "רעטעברַא רעטייווצ , סלַא טריטויבעד םיוב
 ךס ַא רעביא "עּפורט רענליוו , רעד טימ ןרָאֿפעגמורַא ."לימ טיורב
 -סקלָאֿפ , רענליוו ןיא טקילײטַאב ךיז רעטעּפש ,טעטש עשילױּפ
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 רעזדנוא , ןקיטרָאד ןיא ךָאנרעד ,א'א גרעבמַאס .א טימ "רעטַאעט

 "רוט סַאנָאי ,יקסווערָאמ םהרֿבַא ,ווָאקרוט טנומגיז טימ "רעטַאעט

 ןויצ-ןב ,יקסנימַאק ַאדיא ,ַאװָאלָארַאק םירמ ,ןרעּפלַאה הניד ,ווָאק

 טליּפשעג 1926-37 .א"א ןַאמטיירב לואּפ ,ַאקסװענַאק ַארעיוװ ,רעלטיוו

 ןזיב ןוא ויטקעלָאק-רעטַאעט ןשידַיי (רעגיצנַאד) רעקסנַאדג ןיא

 .סעּפורט-רעדנַאװ ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ךָארבסיוא

 רעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןענוֿפעג .ד ךיז טָאה המחלמ רעד תעב
 טרעקעגמוא ךיז עיצַאזיליבָאמעד רעד ךָאנ ןוא ,ײמרַא רעשיטעווָאס
 ,ןלַאנָאיסעֿפָארּפ ןוֿפ טײהנזעװּפָא רעד בילוצ ,טָאה רע ּוװ ,ענליוו ןייק

 קיטַײצכַײלג ,ןזײרקמַארד עשידִיי-טשינ ןוא עשידִיי טימ טריֿפעגנָא
 ןוא רעדנירגטימ 1956 ןיא .רעטלַאהכוב סלַא טעברַאעג .ד טָאה

 ןשיטַאמַארד ןשידִיי רענליוו, ןקיטציא ןוֿפ רעסישזער רעטשרע
 ,?'רעטַאעט-סקלָאֿפ ,) "וויטקעלָאק

 ןקיטרָאד ןיא ןײרַא טערט רע ּווװ ,עשרַאװ ןייק רעבירַא 1957 ףוס
 רעסישזער ןוא גרוטַאמַארד ,רעליּפשיוש סלַא רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי
 רעביא רעטַאעט םעד ןוֿפ ןעיינרוט יד ,טלָאמעד טניז ,טימ טכַאמ ןוא
 .עקירעמַא-ןוֿפצ ןוא םורד ,לארׂשי תנידמ ,עּפָארײא-ֿברעמ ןוא חרזמ

 "רעקָארָאס עלעמיש , טנכערַאֿפ ןרעוו ןלָאר עטסקיטכיװ ס',ד וצ
 עדייז , ,"קוביד , ןיא "חלושמ רעד , ,"200,000, ןיא "ןכדש רעד , ןוא

 ,"לעמעל ינוק עדייב , ןיא "לסחנּפ , ,"דנַאטשֿפױא , סרוּפצ ןיא *עשָאי
 -לָאװ , ןיא "ַאישטַאברַאק , ,"םשה שודיק, ןיא "רַאדנערַא לדנעמ ,

 הרׂש , ןיא "עצנחוי 'ר, ,"ַאטסָאקַא לאירוא ,, ןיא "אֿביקע ןב , ,"ענָאּפ

 -דלָאג ַא, ןיא "ךַאמצָאה רעטייווצ רעד , ןוא "ץעּפוהעי ןופ לדנייש
 סעיצַאטיצער טימ ןטָארטעגֿפױא ןרָאי-המחלמ יד ןיא ."םולח ןדַאֿפ

 ,ןטרעצנָאק ףיוא ךָאנרעד ןוא ַײמרַא רעד ןיא שיסור ןיא

 סעיצַאטיצער טימ ןטָארטעגֿפױא לָאמ עכעלטע ךיוא זיא .,ד
 ףיוא ןוא (ייווגורוא) ָאעדיװעטנָאמ ןיא ָאידַאר רעד ףיוא שידִיי ףיוא
 -דנעה ןשידִיי ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג ןוא עיזיוועלעט רעקיטרָאד רעד

 ,(לביטש-םעדיוב סָאד) "ַאדרַאסנַאמ , םליֿפ ןיא ,שיליוּפ ןיא ,רעל

 רַאֿפ ךעלדיל ןבירשעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאֿפ ךָאנ
 ןוא עניב רעד ףיוא ןרָאװעג ןבעגעג ןענַײז סָאװ ,ןעמַארגָארּפ-יווער
 סָאװ ,"קידלוש זיא רעװ, עסעיּפ עלעניגירָא ןַא ןבירשעגנָא ךיוא
 -יטַאמַארד .רעטַאעט ןשידִיי רעגיצנַאד ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא
 יד ,קרעוו סעלעדנעמ ייר ַא ןוֿפ ,ךילייווש .מ טימ ןעמַאזוצ ,טריז
 -ּפָאדַא ןוא טריזיטַאמַארד ,"קסנַאצבַאק ןוֿפ רעמיורט יד , עסעיּפ
 .ש ןוֿפ "אֿבכוּכ רב, ,"רעדלעוו עשיליוּפ ןיא , סושַאטָאּפָא טריט

 .מ טול "ןבילבעג זיא דיל סָאד , ,לעזייצ .ה טימ ןעמַאזוצ ;ןיקלַאה

 ;סרעטקַאנײא םכילע-םולש עקינייא טיול "םינכדש , ,גיטריבעג

 סיקסנַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא "?טכַאנ ןוא גָאט , ,ןַאגזוב .ח טימ ןעמַאזוצ
 ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,ןטנעמגַארֿפ ענעבילבעגרעביא
 טליּפשעג ךיוא ןענַײז סע .רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעװעשרַאװ
 ןוֿפ "רעטָאנרעּפיּפ רעד , ןסעיּפ יד גנוצעזרעביא ס',ד ןיא ןרָאװעג
 "סעדָא ןיא ןריובעג .ןיב'כ ,, ,ץרַאװש .א גרוטַאמַארד ןשיטעווָאס
 .ןושיק םירֿפא ןוֿפ "הבותכ יד; ,ןעגנולייצרעד סלעבַאב קַאזיא טיול
 ןוא "םלוג , סקיווייל טריטּפָאדַא רעדָא טריזיטַאמַארד ךיוא טָאה .ד

 עשידִיי יד, ןַאמָאר סרעגנַאװטכױֿפ טול "רעטיר רעד ןוא דַיי רעד ,
 .?ָאדעלָאט ןוֿפ רעטכָאט

 שיטַאמעטסיס טקורדעג רָאי 10 עטצעל יד ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה .ד

 -ָאנ "ןטֿפירש עשידִיי , ןוא "עמיטשסקלָאֿפ , רעװעשרַאװ רעד ןיא

 -ַײז עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ-רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא ייר ַא ןוא ןלעוו

 עסערּפ רעשידִיי רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זייוולייט ךיוא ןענ
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 ןופ ןָאקיסלעל

 ,רעביײרש-לארׂשי ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא ייר ַא ןוא ,טלעוו רעד רעביא

 .יחמק ןוא רהזי ,ןונגע יו

 יצ .ש

 -גָאט , ,רעטַאעט ןשידיא רעװעשרַאװ ןוֿפ רַאוטרעּפער םורַא -- םיגד קחצי
 ,1967 רעבמעװָאנ 16 ,.י .נ ,ש" זאמ

 ,1967 .װָאנ 30 ,טרָאד ,ןעגנוקרעמאב -- .ס

 בייל ,רעלושטלַא

 -יױּפ ,ענליוו ןיא 1904 ינוי 7 ןריובעג
 רעקידסחוימ רעמערָא ןַא ןיא ,עטיל-שיל

 ןָאגרַאמס ןיא בר ןעוועג עדייז ,החּפשמ
 רעד ןוא ("ןואג רעדָארב רעד , ןֿפורעג)
 -ייא --- רעלושטלַא יכדרמ-לאלצב ,רעטָאֿפ
 -ללּכ רענליוו עטסנעעזעגנָא יד ןוֿפ רענ

 ןוא םירדח עטסעב יד ןיא טנרעלעג .רעוט
 ,םידומל עכעלטלעוו -- ןעמומ ןַײז ַײב

 ;רע טבַײרש עיֿפַארגָאיבָאטיױא ןַײז ןיא
 ַא טַאהעג טנגוי רעטסעירֿפ ןַײמ ןוֿפ

 ןגעוַאב ןוא ןדייר עסיורג יו ןכַאמוצכָאנ ןוא ןעמירקוצכָאנ גנוגיינ
 ןרעטלע ענַײמ ןוֿפ ןדיירסיוא ןגירק ךיא געלֿפ לָאמ ןייא טינ .ךיז
 יד ןצונסיױא טֿפָא גע79 ךיא ."קיטש עקסרָאיטקַא; ןעווַארּפ רַאֿפ

 סָאד ץזָאלרַאֿפ ןגעלֿפ יז ןעו ײרעטַאעט; ַא ןכַאמ ןוא טייהנגעלעג
 -ַאק עכעליײרֿפ רעזדנוא ןעניֿפעג ןוא קירוצ ןעמוק ןגעלֿפ ייז ןעוו .זיוה
 יד ךעטנוא ןוא ןטעב ףױא ,ןשיט יד רעטנוא ןוא ןשיט ףיוא עילעּפ

 ןענַײז רעכיטשיט עקידֿבוט-םוי-תבש יד יוװ קידנעעזרעד ןוא ,ןטעב
 ,עניב ַא רַאֿפ טערב -ןשעקָאל יד ,גנַאהרָאֿפ ַא ףיוא ןרָאװעג טצונרַאֿפ

 ךיז טגעלֿפ ,ןכערבעצ םוצ רעזעלג ,רעלעט ןוא ,םירג רַאֿפ ןלױק
 הליחמב ןזמ ךיז טגעלֿפ םוקילבופ עטרעעג סָאד .םידוהיל ןָאטּפָא

 טלעג סָאז ..לַאז םעד ןזָאלרַאֿפ וא רעצעלּפ ערעייז ןוֿפ ןבייהפיוא
 יז בָאה ךיא) רימ ןוֿפ טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טלָאצעגסיוא ןרעוו טגעלֿפ
 בָאה ךיא ןוא ןרעטלע ענַײמ ןוֿפ רָאנ ,(טשַאנרַאֿפ גנַאל ןיוש {סע}
 ײ...ןכָאוו ירוצ ףיוא שטָאכ ,רעטַאעט ןליּפש וצ ןטנעצ ַא טגָאזרַאֿפ ןיוש

 רעשידַיי רענליוו רעטשרע , רעד ןיא ןעמוקעגנָא .א זיא 1922 ןיא

 רעטנוא קינבַאװדעי ױרֿפ ךרוד טעדנירגעג ,"עידוטס רעשיטַאמַארד
 -ַאד אלעב רעסישזער ןשידִיי-שירַאגנוא ןוֿפ ישזער ןוא גנוטייל רעד

 ןשירַארעטילישידִיי ןֿפױא רַאטערקעס רעטַאוירּפ סנמעוו ,לעינ

 ןעמַארגָארּפ יד ןיא ךיז רע טקילײטַאב ָאד .ןרָאװעג זיא .א טיבעג

 םהרֿבַא ןוֿפ גנוטייל רעד רעטנוא ,זיב ,עידוטס רעד ןוֿפ טריֿפעגסױא

 -ָאיסעֿפָארּפ רעד ףיוא ןטערטֿפױא עידוטס יד טמענ ,יקסדָאבָאלס

 .א ןוא ,יקסווערָאמ םהרֿבַא טימ ךָאנרעד טליּפש .א .עניב רעלענ

 ּוװ ,עקירעמַא ןייק ּפָא טרָאֿפ רע ןעוו ,1926 זיב וויטקַא טרָאד טבַײלב

 -ַאמַארד-שירַארעטיל שידִיי ענעדײשרַאֿפ ףיוא קיטעט ךיוא זיא רע

 ,ןעגנומענרעטנוא עשיט
 -בעֿפ 1 םעד טריֿפעגֿפױא טרָאד .א טָאה ענליוו ןיא קידנעייז ךָאנ

 -עטסימ ,"טיוט ןוא עביל , רעקרעװטנַאה יד ןוֿפ לַאז ןיא 1924 רַאור

 שינעצס ןוא טצעזעגרעביא ,ךובנייטש .א ןוֿפ רעדליב 3 ןיא עיר

 ,לַאז רעקרעװטנַאה רענליוו ןיא 1924 ַײמ 17 םעד :.א ןוֿפ טעברַאַאב
 ןוֿפ המקנ, 1925 לירּפַא 16 םעד ןוא '?ַאדַאסַא רעטקַאניײא ןַײיז

 .,ןַאמגערב םייח ןוֿפ ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,"ןסיוועג

 "סודרוה ןוא ַאעמָאלַאס , עסעיּפ יד ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .א

 ,טעטש ערעדנַא ןוא ענליוו ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא עכלעוו
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 רע טַאעט ןשידיי

 ךוב ןַײז טקורדעג טרָאד ענליוו ןיא 1928 ןיא ךוזַאב ןַײז תעב
 -רעדיל ןַײז טכעלטנֿפערַאֿפ 1921 ןיא ןוא "ןטילב עטשרע , רעדיל
 ."טכענ-ינוי ןוֿפ , ךוב
 ,סקוֿפ בייל-םייח ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .ש

 רעטשרע ,1956 ,קרָאידוינ /"רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל,
 ,1007101 .זז ,דנַאב

 םייח ןימינב ,זייד
 ן19233 .װָאנ 23 .טשעג -- 1863 ראונַאי 31 .בעג)

 טנרעלעג הוצמ-רב זיב .עטילד קסירב ןיא 1863 .נָאי 31 ןריובעג

 רעד ןיא טכַארברַאֿפ רָאי ייווצ ךָאנרעד ,םידמלמ עטסעב יד ַײב
 טימ ךיוא ןבעגּפָא ןביױהעגנָא ךיז טָאה רע ּוװ ,הֿבישי רענישזָאלָאװ
 רערעל עקיליװַײרֿפ טימ טכַאמעגטימ רעטעּפש .גנודליב רעכעלטלעוו
 ןעגנורעטש ענעדײשרַאֿפ בילוצ רעבָא ,לושלטימ ַא ןוֿפ סרוק םעד

 | ,ןעמַאזקע-ערוטַאמ םעד ןבעגעגּפָא טינ

 טימ ךיז טקיטֿפעשַאב רע ּוװ ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז 1881 ןיא
 ,רוטַארעטיל טימ ּפָא ךיז רע טיג טַײצ רעַײרֿפ רעד ןיא ןוא רחסמי
 רעד ןיא ןוא 'ףיסאה , ןיא ןעגנולייצרעד ייר ַא טימ טריטויבעדז
 טקורדעג גנַאל-ןרָאי טָאה רע רעכלעוו ןיא ,"הריֿפצה , רעכעלגעט

 -ילבוּפ ןוא קיטירק ךיוא יוװ ,ןעגנולייצרעד ערענעלק ןוא ערעסערג

 ,רָאשזַאיָאװ-ימָאק סלַא ,ןרָאֿפמורַא ןַײז תעב ןוא ,ןעלקיטרַא עשיטסיצ
 ןקורד עסערּפ רעשיסור רעד ןיא רע טגעלֿפ ,דנַאלסור ףיט רעביא
 רעטשרע רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא .ןעלקיטרַא ןוא ןלעװָאנ עניילק

 עשיטסידוגַא עכעלגעט יד ןיא טעברַאעגטימ רע טָאה המחלמ-טלעוו
 ."דוי,, ןוא "טרָאװ עשידוי סָאד , ןעגנוטַיַיצ עשידִיי

 טָאה ,עשרַאו ןיא קידנעייז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -רַאֿפ-סערּפ רעשטַײד רעד ַײב רָאזנעצ סלַא לעטש ַא ןעמוקַאב רע
 :זיא ןראק .5ֿ טול ןוא ,ןטסָאּפ ןַײז ןרָאלרַאֿפ ,גנוטלַאװ

 -עגנָא טָאה בוטש ןיא .רעגרע גָאט ןדעי טימ ןרָאוװעג עגַאל ןייז;
 ןקיצנייא םעד .ןשינעֿפרעדַאב עטסקידנעווטיױנ יד ףױא ןלעֿפ ןביוה
 רעכלעוו ,עשרַאוו ןיא עיזַאנמיג ןוֿפ רעליש ַא ךָאנ סלָאמַאד ,םענַײז ןוז
 -טנַא טנָאקעג טינ רע טָאה ,רָאג זיב טלטרעצעג ןעוועג םיא ַײב זיא
 זיא סָאד .קיװמ טימ רערעל ַא םיא רַאֿפ ןטלַאהסיױא טימ ןעמוקנגעק
 תמגע ןוֿפ .עידעגַארט עטסערג יד ןעוועג יױרֿפ ןַײז רַאֿפ יװ סיא רַאֿפ
 ןבױהעגנָא -- טבילעג קרַאטש טָאה רע עכלעוו ,ױרֿפ יד טָאה ׁשֿפֹנ
 .ןברָאטשעג ןיא יז זיב ,בוטש ןוֿפ ץלַא טקנערקרַאֿפ טָאה יז .ןקנערק
 -רעביא טָאה ,טרעטעגרַאֿפ טָאה רע עכלעוו ,ױרֿפ רעד ןוֿפ טױט רעד

 ַא ןבעל קיטֿפנוקוצ ןַיז ףיוא טזָאלעג
 ."טייקנכָארבעצ

 -עלרעביא ענַײז ןוֿפ סעּפע ןבַײרשוצנָא רעביא םיא טדער ןרָאק

 רע טמענ תולד ןוֿפ קורד ןרעטנוא ןוא ,דנַאלסור-ףיט ןיא ןשינעב

 רעשילױּפ ןַײז ןיא טקורד ןרָאק עכלעוו ,ןלעוװָאנ ןוא ןציקס ןבַיײרש

 עכלעו |?}| עסעיּפ ַא ךיוא יו ,?ַאטעזַאג ַאװָאנ , ןיא גנוצעזרעביא

 ןלעירעטַאמ ןייק רעבָא ,עניב רעשילױּפ רעד ףיוא טריֿפעגֿפױא טרעוו

 .ןוֿפרעד טינ .ר טָאה גלָאֿפרעד

 ױזַא טרעוו ןוא ?טנַײה , ןרַאֿפ ןבַיײרש ןָא רע טבייה זַײװכעלסיב

 סױרַא טשינ רע זיא ןכָאװ עצנַאג זַא ,ןבַײרש ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ןײלַא

 -עגֿפױא ץלַא םיא רַאֿפ טָאה לשיט-בַײרש ןַײז רעסיוא ןוא בוטש ןוֿפ

 .ןריטסיזקע וצ טרעה

 רעטעּפש ןוא ,ןטֿפעה ןיא ,ןײגסױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה 1926 ןוֿפ

 טקורדעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנולייצרעד רעריביס ענַײז רעכיב עצנַאג ןיא

 .גלָאֿפרעד ןטסערג םעד טַאהעג ןבָאה ןוא "טנַײה , ןיא ןרָאװעג

 ןוא טײקמַאזנייא ןוֿפ לּפמעטש
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 ןשיווצ ,ןסעיּפ-רעטַאעט עשידַיי עקינייא טסַאֿפרַאֿפ ךיוא טָאה .ר
 קינדַארואק ןוא *?עינָאֿפמיס עטסקעז יד, ,?סעטָאג רעגניֿפ ַאע ייז
 ,רעטַאעט ןשידַיי ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז עכלעוו ,"ןיוַאזרעמ

 -מיס עטסקעז יד , עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש ןַאמלהָאװ .ל ,

 | /עינאֿ
 ןוֿפ עיצקעריד יד לָאמסָאד זדנוא טָאה עסעיפ "עשיריל. ַא טיִמ;

 טייטש סע יװ ,זיא עסעיפ יד .ןעוועג דבכמ "םועזילע  רעטַאעט
 -- יששיריל, זיא ןעמָאנ ריא ןוא ,ײשיריל , ,שיֿפַא םעד ףיוא ןבירשעג
 ןוא למיה יו טלַא טעשזס רעד .יז טסייה יײעינָאֿפמיס עטסקעז ידי
 טָאה ,רעציזַאב -טוג רעשידִיי ַא ,גרעבנענָארק ַא רענייא ..רע זיא דרע
 ןוֿפ ."קיכלימ טשינ ,קישײלֿפ טשינג ,לדיימ ַא ,עלחר רעטכָאט ַא
 רעד טשינ ןוא סייו ךיא טשינ דנַאטשוצ ןלערוטלוק-קיטסַײג ריא
 םטבילךַאֿפ יז רָאנ ,טשינרָאג ךיוא ןיילַא יז סיױו רשֿפא ןוא סייוו רכחמ
 ַא ץיא בוא רָאנ .סעמַארד עלַא ןוֿפ סנידלעה עלַא יוו ,ײבותככ ךיז

 ,םדו רשב ןכעלטנייועג ַא ןיא ךיז ןעמ טבילרַאֿפ עמַארד עטסָארּפ
 :ןניהד ,ײשיריל, ךיוא ןבילרַאֿפ עמַארד "עשיריל; ַא ןיא ךיז ןעמ זומ
 רעבָא ךָאד ןליו . רערעל-קיזמ ַא סריא ןיא ךיז טבילרַאֿפ עלחר
 עמַארד ַא ךיז טרעוו ןכב ,טשינ ךודיש םעד ,גוהנכ ,עמַאמ-עטַאט

 ."עכעלקערש ַא אקוד ןוא

 :ֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ |ליזיימ}| .מ נ

 "ןיירג םעד טימ ןֿפָארטעג ךיז ןרָאי עטצעל יד טָאה סע רעוו

 םענעדיישַאב ,ןליטש םעד ןיא טנעקרעד ךַײלג טָאה ,זייר .ח .ב ןעױרג

 -עגנַײרַא טשינ ךיז טָאה רעכלעוו ,טַײצ עקילָאמַא ןוֿפ ּפיט ַא ,ןקז

 וצ ןרָאװעג טניווועג זיא רע .ןבעל-ַאה-וה ןקיטציא םעד ןיא טסַאּפ

 ןוֿפ טייקידכעלעמַאּפ רעקילָאמַא רעד וצ ןוא תבחר רעקילָאמַא םעד

 ןזָאלגרָאז ןקַױר רעייז וצ ,םיקחרמ רעריביס עטַײװ ,עטײרב יד

 ןעוועג םיא זיא סע ןוא ,רוטַאנ רעשיסור "רעטיירב רעד וצ ,ןבעל

 רעסייה רעגיה רעד ןיא טלַאקדצ ןוא לעמוטעג ןגיה סעד ןיא גנע וצ

 ,שטנעמ ַא טימ ןָאט וצ סעומש ַא ןעוועג ןדירֿפוצ רע זיא ,רעֿפסָאמטַא

 רעסױא ןא . ןטנגעג "ענעיי ןוֿפ ,טלעוו "רענעיג ןוֿפ טסייוו סָאװ

 זיא סָאד ,עטבילעג עקילָאמַא עטלַא ןַא ךָאנ טַאהעג רע טָאה ריביס

 -עג ךיז טַײצ עטצעל יד טָאה רע םגה ןוא ,"הריֿפצה עקי לָאמַא יד

 -ןטלעז .. זיא.. עסערּפ רעשידִיי רעקיטציא רעד ןיא רדסּכ טקורד

 -ַײרש ןוא עשיטסילַאנרושז יד ןשיווצ ןֿפָארטעג םיא טַאה ןעמ ןעו

 ."ןזיירק עשירעב

 .עשרַאוו ןיא 3 רעבמעווָאנ 23 םעד ןברָאטשעג זיא .ר

 ,1929 ,ץגליװ ,דנַאב רעטרעֿפ ,"רוטַארעטיל .דָיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, -- ןעזייר ;?

 ,342 ,342*32 ,זז
 ,1 'נ ,עשרַאװ ,,להארטש רעד ,"עינָאֿפמיס עטסקעז יד, -- ןאמלהאו לי

0, 
 ,1933 רעבמעװָאנ 24 ,עשרַאװ ,"טנייה , ,זייר םייח ןימינב -- {ליזיימ} .מ .נ

 טו ,19234 ,ץרעמ 2 ,עשרַאװ ,"טנייה , ,(.ר .ח .ב) זיר םייח ןימינב --- רָאק .

 {?} ,גורק

 ןוֿפ ןעמוקעג זיא ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןעוו זַא ,ןָא טיג ןירָאג .ב
 רעסיוועג ַא ןעוועג טרָאד זיא ,סעדָא ןיא ןליּפש | 1879 ןיא| עינעמור

 -רעטעּפ ןטימ טנַאקַאב ןעוועג זיא רע .גורק ןעמָאנ ןטימ לֿפעל-ךָאק
 טימ טשימעגסיוא ןעוועג זיא ןוא ןרעריֿפ-טָאטש} ַאוָאלָאג רעגרוב
 ןשטָאּפָאלכוצסױא ןֿפורעגסױרַא ךיז טָאה רע ."ָאװטסלַאשטַאנ ,
 שידִיי ןליּפש ןגעמ לָאז ןעמ זַא שינעביולרעד ַא (ןקריוווצסיוא)
 רַאֿפרעד ןוא ,דנַאלסור ץנַאג ןיא רָאנ ,סעדָא ןיא רָאנ טינ רעטַאעט

5028 



 טוה
 טי * .* 22 ט+=

 רעטַאעט םעד ןכַאמ םיא טימ לָאז ןדַאֿפדלָאג זַא ,טגנַאלרַאֿפ רע טָאה

 עדייב ןענַײז ייז ןוא ,ןעגנַאגעגנַײא ףיורעד זיא ןדַאֿפדלָאג .תוֿפתוש

 .גרוברעטעּפ ןייק ןרָאֿפעגקעװַא

 ןעמונעג ןוא ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש זיא ןדַאֿפדלָאג ןעוו

 וצ קשח ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ,רעטַאעט-"יקסנירַאמ , סָאד

 רע טָאה ,גָאזוצ ןַײז ףיוא טקוקעג טינ ,ןגורק טימ תוֿפתוש ןכַאמ

 רעטנוא ץניװָארּפ רעד רַאֿפ עּפורט ַא טלעטשעגנעמַאזוצ רַאֿפרעד

 טָאה ןוא ,גורק טימ ןעמַאזוצ ילּתֿפנ רעדורב ןַײז ןוֿפ עיצקעריד רעד

 ,דנַאלסור-םורד רעביא ןליּפש טקישעגסױרַא יז

 רעטשרע ,1929 ,קרָאי וינ ,/רעטַאעט ןעשידיא ןוֿפ עטכישעג , -- ןיראג .ב

 ,212"210 .זז ,דנַאב

 ַארַאל ,ןַאמדירפ

 | ביורטנייוו האל }

 .עינעמור ,ןַאשָאטָאב ןיא 1860 ןריובעג

 טרעבלַא רָאיטקַא ןטימ הנותח רעד ךָאנ

 ןרָאװעג ןעמונעגֿפױרַא םיא ךרוד ןַאמדירֿפ

 ,ןיטערבוס סלַא 1878 ןיא עניב רעד ףיוא

 "ומ ןליּפש וצ רעבירַא רעטעּפש רָאי 5

 ןוֿפ קעװַא זיא יז ןעוו ,1910 זיב ןלָאר-רעט

 ,רעטַאעט

 -יוש יד ןעוועג זיא עצינעמילּפ ס' 8

 ,ףַארג-ביורטנייוו עלעקהאל ןירעליּפש

 ,קאטשנייװ .י ןוֿפ .ע .מ ןוא ןײטשדלָאג .שט ןוֿפ .ע .ש

 0 השמ .,ךילייווש

 -ליוו ןיא 1910 רעבמעצעד 21 ןריובעג
 -רעטוֿפ ַא -- רעטָאֿפ .עטיל-שיליױוּפ ,ענ

 -סקלָאֿפ רעשידִיי רעד ןיא ךָאנ .רענשזריק

 רע טָאה ,טקידנערַאֿפ טָאה רע סָאװ ,לוש
 ןוא גנובַאגַאב עשירָאיטקַא ןזיװעגסױרַא

 -ײטַאב .רעטַאעט רַאֿפ סערעטניא ןקרַאטש

 ,ןעגנולעטשרָאֿפ -רעדניק יד ןיא ךיז טקיל
 טסולֿפנַײאַאב .ןרָאטַאמַא טימ ךָאנרעד ןוא
 רענליוו , רעד ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןוֿפ
 -רַאװ ןייק 1929 ןיא ּפָא רע טרָאֿפ ,עּפורט

 ןוֿפ א'א עידוטס-רעטַאעט רעשידַיי רעד ןיא ןַײרַא טערט רע ּוװ ,עש

 רעװעשרַאװ ןיא טלדנַאװרַאֿפ רעטעּפש טרעוו עכלעוו ,טרעכַײװ .מ .רד

 -קניס ןָאטּפײא ןיא "רעטכיר רעד , טליּפש .ש ּוװ ,"רעטַאעט גנוי

 ,ײיּפיסיסימ , סכאלמ .ל ןיא "רעגענ רעטלַא רעד , ,"ןָאטסָאב , סרעל

 רעד , ,"ּפַאצנענַאט עּפורט , סדנַארב-ןדַאֿפדלָאג ןיא ?סָאבעלַאב רעד,

 טערט ןוא ,?עטכַאלּפ החמׂש , סרעגערּפ ֿבקעי ןיא ?קישטנַאמרעגנוי

 -ַאגעס ַארַאלק ןוֿפ איא "טנגוי רַאֿפ רעטַאעט , ןיא ןַײרָא רעטעּפש

 -רעגנַאמ קיציא ןיא *עשטמהרֿבַא 'ר, טליּפש רע ּוװ ,שטיװָאל

 ."ןירעכַאמֿפושּכ יד , סנדַאֿפדלָאג

 רעטַאעט-ןטענָאירַאמ רענליוו ןיא טעברַאעגטימ ךיוא טָאה .ש

 ןקיטרָאד ןוֿפ רעדנירגטימ יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא ןוא "םעדיימ

 ."אקווד , רעטַאעט-יווער
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 ןופ ןָאקיסץעל
 יא א

 -עטשרָאֿפ טסנוקניילק ַא רַאֿפ םַארגָארּפ סָאד ןבירשעגנָא טָאה .ש
 טליּפשעג רע טָאה 1940 ןיא ןוא ,ױדנַאל ןוא קישזָאב ,ןַאגזוב טימ

 .שאכ-שידַאק עּפורט רעד טימ

 .ש ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןכָאנ
 ןטעדנירגעג-ַײנ םעניא טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,קסניּפ ןיא ןענוֿפעג
 -רעביא ןשיצַאנ ןכָאנ ,ףיורעד דלַאב רעבָא ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי
 ,געװ-רעדנַאװ ַא .ש רַאֿפ ןָא ךיז טבייה ,דנַאלסור-טעווָאס ףיוא לַאֿפ
 רע ּוװ ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא םיא טריֿפ סָאװ
 .ןעדזערד זיב קידנעייגרעד ,ןֿפמַאק ליֿפ ןיא ךיז טקילײטַאב

 יַײנ ןיא ןַײרַא טערט ןוא ןלױּפ ןיא קירוצ .ש טמוק 1946 ןיא
 רע טערט ָאד .ןעיזעלש-רעדינ ןיא רעטַאעט ןשידִיי םענעֿפַאשעג
 -ומש , ,"רעדלעֿפ ענירג , סנייבשריה ןיא "ֿבקעי-םהרֿבַא , סלַא ףיוא

 -םולש ןיא *עקמָאיס , ,"רעטכעט סדימש , סנייבשריה ןיא "החמׂש-לא

 סעווָאלס םייח ןיא "יכדרמ , ןוא ,"סַאּפש רעקיטולב רעד , סמכילע

 ןייק רעביא טייג רעטַאעט-הכולמ עשידִיי סָאד טניז ."הלּפמ סנמה,
 -טימ עּפורט רעד טימ טָאה ןוא ,ןדנוברַאֿפ טימרעד .ש זיא ,עשרַאװ
 תנידמ ,עּפָארײא ֿברעמ ןוא חרזמ רעביא ןעיינרוט עריא טכַאמעג
 .ש טָאה רעטַאעט ןקיזָאד ןיא .עקירעמַא ןוֿפצ ןוא םורד ןוא לארׂשי
 סמכילע-םולש ןיא "רעקָארָאס עלעמיש , ןוֿפ ןלָאר יד טריערק

 -ןדַאֿפדלָאג ַא, ןיא 'ךאמצָאה רעטשרע , ,"סניוועג עסיורג סָאד,

 ןיא "עצמוחנ , ,סעלבָאר ןוֿפ *ַארעסנָאמ , ןיא "רעּפעט רעד , "םולח

 -על ינוק רעתמא , רעד ןוא "ןכדש ןמלק, ,"תרֿפא עלערימ , סנידרָאג
 -ַאל ןיא ?יתבש 'ר, ,"לעמעל ינוק עדייב , סנדַאֿפדלָאג ןיא "לעמ

 "ריאמ 'ר, ,"ץעּפוהעי ןוֿפ לדנייש הרׂש , סנָאזרעדָארב-רענייט
 סרעילָאמ ןיא *שעלֿפ ַאל, ,םכילע םולש ןוֿפ ,"קנַאלב רעדנעס, ןיא
 טיורב יד , סנָאסלעגרעב ןיא 'סעצבַאב עלעסָאי , , "רעגרַאק רעד ,

 ,"רעקיכלימ רעד היֿבוט , סמכילע-םולש ןיא "רוצהדּפ , ,"לימ

 -עטשרָאֿפ טסנוקניילק ַא רַאֿפ םַארגָארּפ סָאד ןבירשעגנָא טָאה .ש
 קחצי טימ ןעמַאזוצ ,טריזיטַאמַארד ןוא ,"טלייצרעד עבָאב יד , גנול
 עלעדנעמ ןוֿפ קרעװ טיול "?קסנאצבַאק ןוֿפ רעמיורט יד; ,םיגאד
 ,ןוא ,("ענעדַיי יד לרעדנעס; לָאר יד טליּפשעג טָאה רע רעֿכלעװ ןיא)
 סמכילע-םולש טיול ,"ןטַאקוד ךעלסעֿפ 13, ,ןאגזוב .ח טימ ןעמַאזוצ

 עג טריֿפעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,"דירַאי םענוֿפ , ןוא "רעבערגדלָאג,

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװ
 .7 ׁש

 .צעד 24 ,עשרַאװ ,/עמיטשסקלָאֿפ , ,טלַא רָאי 50 --  ךילייווש השמ -- .ש .מ
0, 

 זרעטלַא-לוולעוו} טרעבלַא ,ןַאמדירפ = | ,1961 רַאונַאי ,עשרַאװ ," ןטֿפירש עשידִיי , ,םישימח ןב א -- ךילייווש השמ -- ז
 (1913 רעבָאטקָא 16 .טשעג -- 1855 .בעג}

 -דומלּת ַא ןיא טנרעלעג ,דנַאלסורסַײװ ,קסנימ ןיא 1855 ןריובעג
 1873 ןיא .רעגניז-סקלָאֿפ ַא ןוא ןחדב ַא הליחתכל ןעוועג .הרוּת

 .רעבָאהביל רעטשדע סלַא עּפורט סנדַאֿפדלָאג ןיא ןטָארטעגנַײרַא
 רעשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק טרירגימע
 - .עניב

 -עג טכַארבעג זיא ןוא ןברָאטשעג .ֿפ זיא 1912 רעבָאטקָא 16 םעד
 -גנָאל ,טיֿפסעמ ןיא םלוע-תיב ןֿפױא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןרָאװ

 זיא רע דילגטימ סנעמעוו גניר רעטעברַא 6 שטנערב ןוֿפ ,דנַאליײא
 | .ןעוועג

 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג טָאה ,ַארַאל ,ױרֿפ ןַײז

 .ןײטשדלָאג .שט ןוֿפ .ע .ש ןוא ןַאמדירֿפ ַארָאל ױרֿפ ןַײז ןוֿפ .ע .מ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 סירָאמ ,ןָאסיעמ

 |1965 טסוגױא 1 ,טשעג -- 1892 .בעג|

 .ענַיַארקוא ,וועיק ןבענ 1892 ןריובעג

 ןיא טנרעלעג .רחוס רעמורֿפ ַא -- רעטָאֿפ

 ןביוהעגנָא ירֿפ רעייז .עיזַאנמיג ןיא וועיק

 -יב רעשיסור רעקיטרָא רעד ףיוא ןליּפש
 ;גייווצרעבליז ןמלז טבַײרש םעד ןגעוו .ענ

 ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא טגעלֿפ רע

 יד-טָא ןענָאמרעד ץלָאטש טימ טֿפָא רעיז
 רעשיסור רעד ףױא ןקיּפש ןַײז ןוֿפ טַײצ

 םעד ןכַאמ טנָאקעג טָאה רע ןוא ,עניב

 טקריוועגטימ טרָאד טָאה רע זַא ,קורדניַיא

 סע קילדעוו ןוא ,טלָאמעד טנגוי ןַײז קילדעוו רעבָא ,ןלָאר עסיורג ןיא

 הליחזכל טָאה רע זַא ,ןעמעננָא ןעמ ףרַאד ,בײהנָא ןַיז ןעוועג זיא

 -ַאטס טימ טנגונגַאב ךיז ווַאליטַאגַאב ןוֿפ עפורט רעשיסור רעד ןיא

 -ענעלק וצ יטעברַאעגֿפױרַא ךיז זַײװקיצנייא רעטעּפש ןוא ןריטסיט

 ,ןילּפיצסיד רעד טימ רעטַאעט עקיזָאד סָאד טָאה יו ַײס .ןלָאר ער

 םעד טימ ,גנויצַאב רעטסנרע רעד טימ ,טשרעהעג טרָאד טָאה סָאװ

 קיניױועניא ץרא-ךרד םעד ןוא ןעזנָא םעד טימ ,רַאוטרעּפער סענייֿפ

 העּפשה עכעלסעגרַאֿפמוא ןוא עסױרג ַא טַאהעג ,קיניױונסױא ןוא

 -רעדנּוװ ַא ןעוועג זיא סָאד .ענַאסיעמ ןוֿפ המשנ רעגנתי רעד ףױא

 -רעטעּפש עצנַאג ןַײז ךיוא םתוח ַא טגיילעג טָאה סָאװ ,לוש ערַאב

 ."טייקיטעט-רעטַאעט עקיד

 רעטסעווש ןַײז וצ עקירעמַא ןייק טרירגימע .מ טָאה 1914 ןיא

 ןַײז ןגיוצעג רע טָאה בײהנָא ןיא .עגַאקיש ןיא טצעזַאב ךיז ןוא

 ,טנעגַא-גנורעכיזרַאֿפ ַא ןַײז טוװּורּפעג ,יײרעלדעּפ-םָאטסָאק ןוֿפ הנויח

 ;רעטַאעט טימ ןבעגעגּפָא רעטַײװ ךיז רע טָאה ןטנוװָא יד ןיא רעבָא

 רעקיטרָא רעד ףיוא ןעגנולעטשרָאֿפ עשידַארָאּפס יד ןיא בײהנָא ןיא

 -עֿפָאק ַא טנֿפעעג טָאה רע ןעו ,רעטעּפש טשרע .עניב רעשיסור

 -מירַאב רעד יו ןעמָאנ ןבלעז םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ןַארָאטסער

 ,("לַאיָאר עֿפַאק ,) קרָאי-וינ ןיא ןַארָאטסער ןוא עֿפַאק-רעטַאעט רעט

 .רעטַאעט םעד ןעמדיוו רעמ ךיז טייקכעלגעמ יד ןגָארקעג רע טָאה

 -ַאמַארד עשידִיי רעגַאקיש , רעקיטרָא רעד ןיא ןַײרַא טערט רע

 טָאה סע ןוא ,| 3221-3268 .זז ,ןָאקיסקעל , עז}| "טֿפַאשלעזעג עשיט

 רָאג ַא ןליּפש ןביוהעגנָא ריא ןיא טָאה רע יו ןעמונעג גנַאל טינ

 ןעמוקַאב רעטֿפָא ץלַא ןוא רעמ ץלַא רע טָאה רָאנ טינ ,לָאר עקיטכיוו

 רַאֿפ טכיירגרעד ןוא ןלָאר ענעעזעגנָא ןוא עקיטכיוו ןליּפש וצ טרָאד

 רע רָאנ ,קיטירק רעד ןוֿפ גנונעקרענָא יד עיצַאטערּפרעטניא ןַײז

 ןעגנוריֿפֿפיױא ייר ַא ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב דלַאב טָאה

 סנירבָאק ןָאעל טריֿפעגֿפױא טרָאד 1916 ביײהנָא ןיא רע טָאה ױזַא

 ןטימ ןוא רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ קיזֹומ רעלעיצעּפס טימ) "עליוב לקנַאי ,

 טריֿפ 1916 ַײמ ןיא ,(רעגניז 60 ןוֿפ ןײארַאֿפ-גנַאזעג ןַײז ןוֿפ לײטנָא

 תעב ,1919 לירּפַא 10 םעד ,"ןביולג רעזדנוא , סשַא םולש ףיוא רע

 טקַא ןטירד םעד ףיא רע טריֿפ ,שֵא םולש רַאֿפ םינּפ-תלבק ַא

 ,"ןדִיי; סווָאקירישט -- 1920 ַײמ 7 םעד ,עסציּפ רעקיבלעז רעד ןוֿפ

 סנייבשריה -- 'רעטַאעט סעצנירּפ , ןיא 1920 רעבמעווָאנ 22 םעד

 ךיוא טליּפשעג רעטעּפש טרעװו עכלעוו ,"רעטכעט סדימש םעד ,

 -שריה -- 1925 רַאונַאי 22 םעד ,טעטש עקידתונכש ערעדנַא ןיא

 טערט 1926 רעבמעצעד 21 םעד ,?עכורעיװַאז ַא ,, רעטקַאנייא סנייב

 -עשט ןיא שיסור ןיא "?םוירָאטידיױא קרַאּפ סעלגָאד, ןיא ףיוא רע

 טריערק 1927 רעבָאטקָא 6 םעד ,"טעטיזרעווינוא רעד , גָאלַאיד סווָאכ
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 יד (ווָאלוב ףסוי ןוֿפ ריא) "יבצ יתבש , סשַא-סיקסווַאלושז ןיא רע

 סלַא ,ווָאלוב ןוֿפ ריא ,1927 רעבמעווָאנ 13 םעד ןוא "ןַאטלוס , ןוֿפ לָאר

 ,"רעיורט ןַײז ןוֿפ רעגניז רעד , סווָאמיד ןיא "רעגערטרעסַאװ רעד ,

 "עליוב לקנַאי,, ןוֿפ לָאר רעד ןיא ףיוא רע טערט 1929 לירּפַא 9 םעד

 רע טריֿפ 1922 רעבָאטקָא 2 םעד ,"ּפָאקָארּפ , סלַא ווָאלוב ףסוי טימ

 גנוטעברַאַאב רענעגייא ןַײז ןיא ןוא גנוצעזרעביא סשאוהי ןיא ףיוא

 .י ןוֿפ ריא ,19234 רַאורבעֿפ 11 םעד ,"ַאדוב , סיקסווָאקשערעמ

 ,"טָארקנַאב , סקיווייל .ה ןיא "ירוא  לָאר יד רע טליּפש ,ילזרב

 סצרּפ ףיוא רע טריֿפ ,טנוװָא-קנעדנָא-ץרּפ ַא תעב ,1924 ַײמ 18 םעד

 ףיוא רע טריֿפ 1926 רַאונַאי 24 םעד ,"ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא;

 םעד ,"סניוועג עסיורג סָאד , סמכילע םולש ןוֿפ טקַא ןטשרע םעד

 -ָארּפ , לָאר יד ,ימע-ןב ֿבקעי ןוֿפ ריא ,רע טליּפש 1937 רַאונַאי 20/

 טריֿפ 1928 רַאונַאי 5 םעד ,"וועשטילוב רָאגעי , סיקרָאג ןיא "ּפַאק
 ןוא "רעכעה ךָאנ טשינ ביוא , סצרּפ ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד ַא ףיוא דע

 -לָאג יד, ןוֿפ טקַא ןטשרע םעד גנונעײלרָאֿפ-ןסַאמ ַא ןוֿפ םערָאֿפ ןיא

 ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד רע טיינַאב 1938 ץרעמ 11 םעד ,"טייק ענעד
 רע טיינַאב 1938 לירּפַא 28 םעד ,"םירֿבח-לוש , עידעמָאק סָאדלוֿפ

 "ושמ סבַײװ ןַײמ , ןוא "טכַאל לווייט רעד ןעוו, סנײטשנרַא קרַאמ

 .ֿפ ןיא "לארׂשי, סלַא ףיוא רע טערט 1941 לירּפַא 20 םעד ,"תעג

 1953 רַאונַאי 18 םעד ,רעניטַאװָארּפ ןוֿפ ריא ,"סעבמעד; סָאקמיב
 ."לקניוו ןֿפרָאװרַאֿפ ַא , סנייבשריה ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד רע טײנַאב

 ַא יו טקילײטַאב ךיז טַײצ עסיוועג ַא קיטַײצכַײלג ךיוא טָאה .מ

 .(?טֿפיהרעּפ , -- רעטעּפש) יקָאװלימ ןיא זײרקמַארד ןוֿפ רעסישזער
 ןַײז וצ רעווש , סמכילע םולש טריֿפעגֿפױא 1946 ןיא רע טָאה ָאד

 ."רִיי ַא

 :טגָאזעג טרעוו ןַאמלעביז .ס ןוֿפ עיזנעצער ַצ ןיא

 םעד טמוק גנוריֿפֿפױא רענייש רעד רַאֿפ טידערק ןטסערג םעדי
 זיא רע .טסיטרַא רעגַאקיש רעטנַאקַאב ,ןָאסיימ סירָאמ רָאטקעריד

 ןייק ךָאװ ַא לָאמ רָאּפ ַא ןעמוקעג םישדח עכעלטע עטצעל יד רַאֿפ

 רעדנוזַאב ןדעי טימ קידנרידוטשנייא ,טעברַאעג רעווש ןוא יקָאוולימ

 .ײלבמַאסנַא ןצנַאג ןטימ ןבָארּפ ליֿפ קידנריֿפכרוד ןוא עלָאר ןַײז

 ןיא ,יקָאװלימ ןיא טריֿפעגֿפױא .מ טָאה 1947 ץרעמ 9 םעד

 26 םעד ,"וויירד דייסרעוויר , סנירבָאק ןָאעל "רעטַאעט טסּפַאּפ ,

 טריֿפ יקסניּפ דוד ןוֿפ לֿבוי ןקירָאי 75 םעד דוֿבּכל .1947 רעבָאטקָא

 28 םעד ,"רצוא רעד , עסעיּפ ס'ּפ ןוֿפ טקַא ןטשרע םעד ףיוא .מ

 -עגֿפױא ,רבחמ ןוֿפ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,רע טָאה 1948 רַאורבעֿפ

 םעד , סנייבשריה ,1849 רַאונַאי 15 םעד ,"דלָאג , סנַאקלַא .י טריֿפ

 סירָאמ, :טבַײרש יקסווָאדוש .מ רָאסעֿפָארּפפ "רעטכעט סדימש

 גנונעקרענָא טרעוו זיא ,עסעיּפ יד טריסישזער טָאה רעכלעוו ,ןָאסיײמ

 ןוֿפ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,1949 ינוי 11 םעד ,("ענעצס רעדעי רַאֿפ

 .?טָארקנַאב , סקיווייל ףיוא רע טריֿפ .רבחמ

 סנייבשריה יקָאװלימ ןיא ףיוא .מ טריֿפ 1920 רַאונַאי 29 םעד

 ."עמשטערק עטסוּפ יד
 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַיירש ןַאמלעביז .ס

 גנוריֿפכרוד רעדנכײרגלָאֿפרע |רעד} יד ןוֿפ לײט ןסױרג ַא;

 ױזַא זיא סָאד .עגַאקיש ןוֿפ ןַאסיימ סירָאמ רעסיששזער רעד טנידרַאֿפ

 סע זיא רעקיטציא |רעד} יד ןיא רעבָא ,גנוריֿפֿפיױא (רערעדעי ןיא

 סָאװ ,זיא עסעיּפ רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא לַײװ ,רַאֿפרעד ,רעמ ךָאנ

 -יא טעברַא ערעווש טרעדָאֿפ סָאד ....יליּפשענסַאמי סלַא טנַאקַאב זיא

 יז ןוֿפ רָאּפ ַא רעדָא רענייא בױא לַײװ ,ייז טימ ןרידוטש םענו

 טרעוו ,ץַאלּפ ןקיטכיר םעד ןעמענרַאֿפ טינ ןוא ןרילרַאֿפ ךיז ןלאז

 ײ..טריֿפעגרעביא דליב-ןסַאמ עצנַאג סָאד
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 -עמָאק סנַאקלַא .י טריֿפעגֿפױא טרָאד .מ טָאה 1950 ַײמ 24 םעד

 ."טעװעטַאר ,רעטקָאד , עיד

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַיײרש דלעֿפנעזָאר .א

 םַײב רעסיששזער רעד טַאהעג טָאה עבַאגֿפױא עטכייל ןייק טשיני

 ,רעטקַארַאכ ןשידִיי ַא ריא ןבעג וצ ,סנטשרע :עסעיּפ יד ןרידוטשנייא
 ענעדיײשרַאֿפ יד .דנוש ןלַאנַאב ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא טשינ ,סנװייווצ ,ןוא
 רעדָא טסעשז ןטסדנימ םעד ַײב טנַאקעג ןבָאה ןטייקיטַייידייװצ
 ןרילרַאֿפ לָאז עידעמָאק ןיד|} ַא זַא וצרעד ןעגנערב ,קיּױװ ַא זיולב

 -דנוש רעכעלנייועג ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ ןוא טייקנייר ריא
 ."עסעיפ

 -שריה ַא וצ ,טריֿפעגֿפױא טרָאד .מ טָאה 1951 רַאורבעֿפ 17 םעד
 ןטייווצ םעד ןוא "ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר , ס'.ה ,טנוװָא-קנעדנָא-ןייב
 טיינַאב ,1955 רַאורבעֿפ 26 םעד ."רעטכעט סדימש םעד , ןוֿפ טקא
 ,"וויירד דייסרעוויר , סנירבָאק ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד .מ טרָאד

 רעשידִיי רעד ןוֿפ הינסכַא יד ןרָאװעג זיא "לַאיַָאר עֿפַאק , ס'.מ

 ןגעלֿפ רעכוזַאב יד .עגַאקיש ןיא החּפשמ-רעטַאעט ןוא רעבַײרש

 ןײלַא .מ .רענלעק יד ןוֿפ רעדָא ,האל ,ױרֿפ ןַײז ןוֿפ ןרעוװ טנידַאב

 ,טסעג יד טימ ןסעומש ןוא ךעלשיט יד ַײב ןציז בור יּפ לע טגעלֿפ

 יד וצ ןייג ,ןעמעלבָארּפ-רעטַאעט ןגעוו ןריטוקסיד ןוא ןריטַאבעד

 ןעמַארגָארּפ ןטיירגוצ רעדָא ,טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט רעד ןוֿפ ןבָארּפ

 ןוֿפ לייט ןטשרעטניה ןיא ,ןטרָאג ןטקעדעג םעד ןיא ,עניב רעד ףיוא

 .ןַארָאטסער םעד

 :טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 -ַאֿפ ױזַא ךיז טָאה ןָאסיעמ זַא ,ןֿפערט טגעלֿפ לָאמ ןייא יו רעמי
 ,טסעג עסיוועג ַײב טלָאצַאב ןעמענ וצ ןסעגרַאֿפ טָאה רע זַא ,טדער
 בוא טרַאעג טינ םיא טָאה סע .טנוזעגייז ַא ןָא קעווַא ןענַײז עכלעוו
 ןעוועג רָאנ םיא ןענַײז ,ןסעזעג זיא רע עכלעוו טימ ןשטועמ יד
 זַא ,ןֿפָארטעג טָאה לָאמ ןייא יו רעמ ןוא .רעלטסניק סלַא ןצרַאה סוצ
 ןעמענ טינ רָאנ טינ רעײגנַײרַא עסיוועג ַײב ןגעלֿפ ױרֿפ ןַײז רעדָא רע
 זַא ,סעפע ײ"טגרָאבעגוצ, ךָאנ ייז ןבָאה ייז רָאנ ,ןסע ןרַאֿפ טלָאצַאב
 - ...גָאט ןקידנגרָאמ ןֿפױא ןבָאה ןלָאז ייז

 ןעוו ,טנעמשזדענעמ ײןרַאברעדנּוװ, ַאזַא ַײב זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 רעסַיײװ רעד ןוֿפ ןרעדנַאװסױא סָאד ןעמוקעגרעטנוא ךָאנ זיא סע

 ןענעגעזעג טחמעג ךיז ןָאסיעמ טָאה ,טנגעג םענעי ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב
 ףיױא ירעוװרַאס ןוֿפ סענזיב ןיא ןַײרַא זיא ןוא ןַארָאטסער ןטימ
 חילצמ רע טָאה ,ףתוש ַא טימ ,אקוד ָאד .תוחמׂש ערעדנַא ןוא תונותח
 יד ,אטשינ רעמ זיא עגַאקיש ןיא רעטַאעט שידִיי ןייק -- רעבָא ,ןעוועג
 זַא ,לָאמַא ןטלעז .רעמ טשינ טריטסיזקע טֿפַאשלעזעג עשיטַאמַארד
 רעשידִיי ַא טימ ןטערטסױרַא ּוװ ץעגרע טגעלֿפ ןיילַא ןָאסיעמ
 | ."עיצַאטיצער רעדָא עיצַאמַאלקעד

 רָאי סעדעי ,מ טגעלֿפ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןוז ַא קידנבָאה
 -ַאב טָאה רע זַא ,טרעלקרעד רדסּכ ןוא ,ךוזַאב ףיוא ןיהַא ןעמוק
 טָאה רע זיב ,רָאי עכעלטע קעװַא ןענַײז'ס .ןצעזַאב וצ ָאד ךיז ןסָאלש
 טָאה רע יוװ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טצעזַאב ךיז ,ױרֿפ ןַײז טימ ,עקַאט
 ןדנירג וצ ןַאלּפ ןטימ רעבָא ,טעברַא ןוֿפ ןעורוצּפָא ךיז ,טרעלקרעד
 ןבלעז ןטימ טֿפַאשלעזעג עשיטַאמַארד עשידִיי ַא סעלעשזדנַא סָאל ןיא
 יד ןַא ,גנונעכערסיוא רעד טימ ןוא ,*טֿפיהרעּפ, סָאװ רעטקַארַאכ
 עיצַארעדעֿפ | הלהק רעקיטרָא רעד ןוֿפ לייט ַא ןרעוו לֶא;ּפֿמַאשלעזעג
 ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןעגנַאגעגנָא ןענַײז םעד ףגעוו .|לסנָאק
 ןיא טָאה רעכלעוו ,דלָאג 'ֿפ ,סרעטנעס עשידִיי יִּז ןוֿפ רָאטקעריד
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 ןופ ןָאקיסץלעל

 ןוא טעשזדוב םעיונעג ַא טגנַאלרַאֿפ רעבָא ,ןעוועג םיכסמ ּפיצנירּפ

 ,רַאוטרעּפער ןוֿפ טקעיָארּפ ַא

 :גייווצרעבליז ןמלז טבַיײרש םעד ןגעוו

 ַא טעוו ןענָאסיעמ טימ ןַײז וצ בשיימ ךיז ןבױהעגנַא בָאה ךיא;
 רַאֿפ בָאה ךיא זַא ,ןעעזעגנייא דלַאב בָאה ךיא רעבָא .רַאוטרעּפער
 -קַארּפ ןייק טינ רעבָא ,לַארטַאעט ןשיטסילַאעדיא ןַא עקַאט רימ
 -עמַא רעד ןוֿפ םַאר רעד ןיא ןסַאּפנַײרַא ךיז ןָאק סָאוװ ,שטנעמ ןשיט
 ןוֿפ וליֿפַא גנוריֿפ רעכעלטֿפַאשלעזעג רעטרינילפיצסיד רענַאקיר
 רועיש ַא ןָא .ןכָאװ ןוא ןכָאװ קעווַא ןענַײז סע .סעיצוטיטסניא-טסנוק
 .רעֿפטנע ןרָאלק ַא ןענָאסיעמ ַײב טנָאמעג ןוא טקעוועג ךיא לָאה לָאמ

 ןבעגעג טינ לָאמ ןייק רעֿפטנע ַאזַא טָאה רע רעבָא ,דלָאג ֿפ רַאֿפ
 ןַײז ןבעגעגֿפױא טינ לָאמ ןייק טַײצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא טָאה רע
 -רַאֿפ ןוא רעטַאעט רעסעב רַאֿפ עּפורג ַא ָאד ןריזינַאגרָא ןוֿפ קנַאדעג
 .ןלַארטַאעט ןוא טנַײרֿפ-רעטַאעט םעד טימ ןריסערעטניא

 -ַאזינַאגרָא ןַא ןֿפַאשעג טָאה'מ .הֿפיסַא ןַא ןֿפורעג ןעמ טָאה ףוסל

 ןביױהעגנָא ןליֿפַא טָאה'מ .טלעג לסיב ַא ןֿפַאשעג טָאה'מ .עיצ
 דלַאב ךיז זיא ךַאז עצנַאג יד רעבָא ,סרעטקַאנייא ףיוא ןבָארּפ ןכַאמ
 עצנַאג יד .ןרָאװעג קנַארק ןָאסיעמ ןזיא ןשיווצניא לַײװ ,ןלַאֿפעצ

 ,םינפ ַא ,רע טָאה סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,טַײצ
 ךרוד לסיב ַא -- טקיטשרעד סע טָאה רע רעבָא ,טליֿפעג טוגוצ טינ

 רוטלוק; ןיא לָאמלײט ,םַארגָארּפ-ָאידַאר רעזדנוא ףיוא ןטערטֿפױא
 ןוא ןדייר ךרוד רקיע רעד ןוא ,רעצעלּפ ערעדנַא ףיוא רעדָא ײבולק
 סָאל .ץא רעטַאעט ןרעסעב ַא ןֿפַאש ןעװ קנַאדעג םעד ןבעװו

 .סעלעשזדנַא

 -יעמ זַא ,תורושב עטכעלש ןרעה ןבױהעגנָא ךיא בָאה לָאמַא טימ

 ןבָאה רימ ."ןייא טלַאֿפפ רע א .קרַאטש רעייז ךיז טרעטקָאד ןָאס

 ,טייהקנַארק רעטכעלש ַא ףיוא טדייל רע זַא ,ןַײז וצ דשוח ןביוהעגנַא
 -קנַארק רעד ןוֿפ זיא רע .טַאהעג טינ תועט ןייק רימ ןבָאה רעדרייל ןוא

 ."סיױרַא טינ רעמ טײה

 :טבַײרש האל ױרֿפ ןַײז

 רעייז ןדייר טנעקעג רע טָאה ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוװע
 טנַאסערעטניא יױזַא ןעוועג טינ ָאד םיא זיא ךַאז ןייק .שידִיי קיניײװ
 -סנערושניא ןַא ןרעוו וצ טגײלעגרָאֿפ םיא טָאה'מ .ןליּפש רעטַאעט יו
 עטנַאקַאב ליֿפ רעייז טַאהעג ָאד טָאה רע לַײװ ,טנעגַא |גנורעכיזרַאֿפ
 רע ןעוו רעבָא ,"ןבעל ַא ןוֿפרעד טכַאמעג ןבָאה, ךס ַא עכלעוו ןוֿפ
 ןגעוו ןדייר וצ ןסעגרַאֿפ רע טגעלֿפ ,ןשטנעמ וצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 יד, ןעוו ךָאנ טדער רע .רעטַאעט ןגעוו טדערעג רָאנ ,גנורעכיזרַאֿפ
 ןיג טחמעג ךיא בָאה ,טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא "*עּפורט רענליוו
 רימ ןבָאה ךָאנרעד .ןטלַאהוצסיוא ןוז רעזדנוא ןוא ךיז ידּכ ןטעברַא
 טגעלֿפ .טעָאּפ ַא ,םולב .רמ רענטרַאּפ ַא טימ ןַארָאטסער םעד טנֿפעעג

 ןַאמ ןַײמ .רעטַאעט ןגעוו ןָאסיעמ ןוא ,עיזעָאּפ ןגעוו רָאנ ןדײר רע
 טרָאד ןענַײז קידנעטש לַײװ ,ןַארָאטסער םעד טַאהעג ביל רעייז טָאה
 ןגעלֿפ ייז .רעטַאעט ןגעוו ןדייר טנָאקעג טָאה'מ ןוא ןשטנעמ ןעוועג
 געלֿפ ךיא ןעוו רעבָא ,ןרעכעטש-ןייצ | "סקיּפטוט ןכערב, ןוא ןציז
 ,ןַארָאטסער ןוֿפ ןייגמײהַא ןגעלֿפ ייז ןעוו ,רעטסיגער-עסַאק םוצ ןייגוצ

 ןלעוו ייז ?רעטסיגער-עסַאק םוצ וצ וטסייג סָאו :ןהנעט רע טגעלֿפ
 טינ רעמ ןלעוו ןוא ןלָאצַאב ריד ןלָאז יײז טסליוו וד זַא ,ןעניימ ךָאד
 ,"ןעמוק

 ,רעטַאעט ערעסעב סָאד טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע סָאװ רעסיא
 ןעוו טַאהעג ביל קרַאטש ןוא ןשטנעמ ןבָאה ביל ללכב רע טגעלֿפ
 ביִל טינ טָאה רע סָאװ עקיצנייא סָאד .ןסע ןוא ןציז ןגעלֿפ ןשטנעוו
 .טלָאצַאב רַאֿפרעד ןעמענ וצ ןעוועג זיא ,טַאהעג
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 טינ טָאה רע וא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןעמוקעג ןענַײז רימ ןעוו

 רע טָאה ,רעטַאעט ןליפש ןגעוו רענעלפ ענַײז ןריֿפכרוד טנַאקעג

 .ןבעל םוצ סערעטניא םעד ןרָאלרַאֿפ שטמ

 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןברָאטשעג ,מ זיא 1965 טסוגױא 1 םעד

 ,האל ױרֿפ ןַײז ןוֿפ .ע .ש ןוא לעזיימ יכדרמ ןוֿפ .ע .מ
 ,3221-3268 ,3131-3147 .וז ,1963 ,קרָאי-וינ ,/ רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל,
 ,לַארטַאעט רעשיטסילאעדיא רעד -- ןָאסיעמ סירַאמ --- גייווצרעבליז ןמלו

 ,1967 ,47 'ג ,סעלעשזדנַא סָאל ,"ןובשח ,
 ֹי

 (םייח-יבצ) ןַאמרעה ,ןייטשנייפ

 ן1937 ינוי 29 .טשעג --- 1861 .נַאי 26 .בעג)

 ,עשרַאװ ןיא 1861 רַאונַאי 26 ןריובעג
 םָארגָאּפ ןתעב טגרהרעד --- רעטָאֿפ .ןליױּפ

 -ניק 7 טימ ,רעטומ .1881 רַאונַאי 1 םעד
 ןיא טנרעלעג .הסנרּפ ןָא ןבילבעג ,רעד

 ןוא רעיױט םענרעזייא םַײב שרדמה תיב

 ,לוש-סקלָאֿפ ַא ןיא
 -רַאװ רעד ןיא ןעגנוזעג לגנַיי סלַא ךָאנ

 -וקעגנָא טרָאד ןוֿפ ןוא עגָאגַאניס רעוועש
 .רעטַאעט ןשידִיי םוצ טסירָאכ סלַא ןעמ
 ןרענָאיּפ יד וצ טרעהעג שיטקַאֿפ טָאה רע

 ןעוועג ןלָאר ענַײז ןוֿפ ליֿפ ךרוד ןוא ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ
 ,8 .םלוע-רעטַאעט ןשידַיי ןטיירב םַײב טמירַאב ןוא רעלוּפָאּפ רעייז

 רעביא סעּפורט-רעדנַאװ עטסנדײשרַאֿפ יד טימ ןרָאֿפעגמורַא זיא
 .עשרַאװ ןיא סרעטַאעט עשידִיי עליבַאטס יד ןיא טליּפשעג ןוא ןליוּפ

 רע טגעלֿפ ,שידִיי ףיוא רעטַאעט ןליּפש- וצ טרעװרַאֿפ טָאה'מ ןעוו

 ןוא ןרָאכ עשיסור ןיא ןעגנוזעג רעדָא עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא ןליּפש
 טָאה .פ .עניב רעשידִיי רעד וצ טרעקעגקירוצ ךיז רעדיוו ךָאנרעד
 "קיג-ו"לע ,"רעטָאֿפ רעזייב רעד ,ןעמליֿפ יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז

 | ,"רעדלעֿפ ענירג יד, ןוא
 רעשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג ,רעדניק סלַא ,ןבָאה רעטכעט ענַײז

 .?עניֿפַארעס , ּפ'א ןיטסיטעלּפוק סלַא טמירַאב ןעוועג זיא ענייא .עניב
 עּפורט-רעדניק רעשידִיי ַא טימ טריֿפעגנָא טָאה ,ֿבקעי ,רעדורב סי8
 -רַאֿפ רעביא ןרָאֿפעגמורַא ריא טימ זיא ןוא ,"רעדניק-רעדנווו, ֿפיא
 ןײלַא .שזדָאל ןוא עשרַאװ רעביא רעבָא סרעדנוזַאב ,טעטש ענעדייש
 .ערעּפָא רעװעשרַאװ רעד ןיא טסירָאכ ַא ןעוועג רע זיא

 .עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג .ֿפ זיא 1927 ינוי 29 םעד

 :ױזַא םיא טרעדליש ווָאקרוט טנומגיז
 -ָאלט ףיוא עגָאגַאניס רעוועשרַאו רעד ןיא| טרָאד ןבָאה'ס,

 ןוֿפ טסירָאכ ַא -- רענייא .ןיטשניײֿפ רעדירב יד ןעגנוזעג ןַאקצַאמ

 ,רעטסטלע רעד .ערעּפָא רעד ןןֿפ -- רעטיױוצ רעד .רעטַאעט ןשידִיי
 ןיא טשינ טָאה ןוא רָאיטקַא |ןַא| ןרָאװעג רעטעּפש זיא ,ןַאמרעה
 רַאֿפ בָאהװ ךיא .ישזער ןַײמ רעטנוא טליּפשעגּפָא דָאזיפע ןקיטכערּפ
 טָאה רע ןכלעוו ףיוא טנעמיטנעס ןקרַאטש ַא טַאהעג ןקז ןקיזָאד םעד
 טליּפשעג טָאה רע טֿפַאשטנײרֿפ רעקידנריר טימ טרעֿפטנעעג רימ
 עטסנרע ןַײז ןרעדנּױװַאב דימּת געלֿפ ךיא .טירעמע סלַא ןיוש רימ טימ
 -סיד יד טָא .טייקטרינילפיצסיד ןוא רעטַאעט םוצ עביל ,גנויצַאב
 רָאכ םענוֿפ ךיז טימ טכַארבעגטימ עקַאט רע טָאה טייקטרינילּפיצ
 ,עגָאנַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןוֿפ

 טַאהעג ךיוא טָאה ,טסירָאכ-ערעּפָא רעד ,רעדורב רערעגנַיי ןייז
 ןיא ײעדָאמ} ַא לָאמ ַא ןשוועג .רעטַאעט |שידִיי| וצ תוכיש עטנָאנ ַא
 -בלַאה ףױא סרעטַאעט .ס .ד ,סרעטַאעט-רעדניק ףױא עשרַאװ
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 טליּפשעג ןלָאר עלַא ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,תודוסי עלענָאיסעֿפָארּפ

 ײןרילָארטסַאג, ןרָאֿפמורַא וליֿפַא ןגעלֿפ סרעטַאעט עקיזָאד יד ,רעדניק

 ,"עיניל  רענעֿפורעג-ױזַא רעד רעביא ,רעטרע-עשטַאד יד רעביא

 ןחמ ןרעטלע יד ןגעלֿפ לָאמ ןייא טשינ ןוא ,ץינעלַאֿפ ,קצַאװטָא יו

 -מיא יד לַײװ ,רעדניק ערעייז ײןֿפױקסױא . עשרַאוו ןוֿפ ןיהַא ןעמוק

 טָא ןוֿפ רענייא .תואצוה-עזייר ףיױא טַאהעג טשינ טָאה עיזערפ

 ןוא ןייטשנײֿפ רערעגנִיי רעד ןעוועג זיא סָאירַאסערּפמיא עכלעזַא

 -ַאב םיא וצ ךיז בָאה ךיא סָאװ טשינ רעדנּוװ ןייק רעבירעד זיא'ס

 ..טקעּפסער סיורג טימ ןגױצ

 ןוֿפ לַאװסױא ןסירג ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה סניײײטשוײֿפ עדייב

 יז עכלעוו ,ײעשירָאטסיה ןוא עשינַאּפעג -- ןעמויטסָאקירעטַאעט

 -ַאמַא וא סעפורט עקידנרעדנַאװ ענעדײשרַאֿפ ןגרָאבסױא ןגעלֿפ

 ,עלווע סיקסנירק ןיא לָאר ײעשירָאטסיה עטשרע ןַײמ .סעּפורג-ןרָאט

 סנײטשנײֿפ ןיא טליּפשעג עקַאט ךיא בָאה ,ײןַאזַאי רעטערַאֿפ  םעד

 ..."םויטסָאק ַא

 עטצעל ענַײז ןוֿפ ענייא ןיא ,8ֿ ױזַא טרעדליש טרעכייוו .מ .רד

 :?הנותח עשינעמור יד, ןיא "'רַאכָאז , ;ןלָאר

 ענדָאמ -- גנוטלַאה ןיַיז ,ןעגניז ןַײז ןיא ,ןצנַאט ןַײז ןיא ןַארַאֿפ;

 טלַא ,ויטימירפ רעקיטײצרַאֿפ ,זײרֿפ עשידניק ,תוטשפ עטרָאה

 רע .ענדַאֿפדלָאג ךָאנ טקנעדעג רע זַא ,טגָאז ןעמ .רעטַאעט שידִיי

 ײ;ןײטשנייֿפ :טסייה

 ;11927) ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ יוועל קַאשז רעליּפשיוש רעד

 ,עטששרע יד ןוֿפ רענייא ןעוועג ךָאד זיאיר ?ןיטשניײֿפ רעטלַא רעד,

 רענייא ןענַאטשעג עלעגיוו םַײב ןענייז סָאװ ,יד ןוֿפ ,עטשרע עמַאס

 זיא ןײטשנײֿפ .עטצעל יד ןוֿפ רענייא ךַײלגוצ ןוא עטשרע יד ןוֿפ

 זיא רע .הֿפוקת-ןדַאֿפדלָאג רעד ןוֿפ רענַאקיהָאמ רעטצעל רעד ןעוועג

 יד ןוֿפ ,ײתימלוש, ןיא סמולשבַא עטשרע יד ןוֿפ |ןליוּפ ןיא} ןעוועג

 -לֵא רָאטקָאד ,סנַאמלעזָאי יבר עטשרע יד ןוֿפ ,סאֿבכוכ-רב עטשרע

 ךָאי 50 עכעלטע ןוֿפ עטכישעג ַא ןיוש זיא סָאד .ווא.א םעדַא סַאמ

 -עג טָאה רע !קירוצ רָאי קיצֿפוֿפ עכעלטע :טייקיניילק ןייא .קירוצ

 -רעגנוי רענייש ַא ןעוועג ,לרָאנעט ןייש ַא -- ןעמ טלייצרעד -- טַאה

 .ןטנַאמַא-סגנַאזעג עלַא טליּפשעג ןוא ןַאמ

 ךָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא -- טנעקַאב םיא טימ ךיז בָאה ךיא תעב

 רע ;ךָאז וא .ןײטשנײֿפ רעטלַא רעד ןסייהעג ןיױש רע טָאה --

 עכעלטע טימ קירוצ גנַאל טשינ .לטב רבוע ןייק ןעוועג טשינ זיא

 םעד טליּפשעג ךָאנ ,ןײטשנײֿפ רעטלַא רעד ,רע טָאה ,טשרע רָאי

 וה; ןעגנוזעגּפָא ןיײֿפ ,ײהנותח רעשינעמור, רעד ןיא רַאכַאז ןטלַא

 רע ןערב ןכעלטנגוי טימ לצנעט ַא טּפַאכעג ןוא ,"טעילוה ,טעיל

 גלָאֿפרעד ַאזַא ןריסיב טחמעג דימת לצנעט ןטימ לדיל סָאד טָאה

 .טַאהעג רע טָאה

 קידנֿפערט ,קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ ,גנַאל טשינ טשרע טָא

 ,טליײצרעד החמֹוע רעשירעדניק טימ רימ רע טָאה ,סַאג ןיא םיא

 ךיז טשטניו רע זַא ןוא ,םליֿפ ןשידִיי ַא ץא טימ טליּפש רע זַא-

 יד טימ ןרעה ןוא םליֿפ ןיא ןעז וצ ןיילַא ךיז ןבעלרעד לָאז רע
 .ןרָאװעג םיוקמ טשינ זיא שטנּוװ ןַײז .טדער רע יו ןרעיוא ענעגייא
 רָאנ ,ןרילוקיטסעעז ,ןגעווַאב ךיז ,ןַארקע ןֿפױא ןַײז עקַאט טעוו רע
 ..ןעז טינ םליֿפ םעניא רע טעוװ ןיילַא ךיז

 ןיא טַאהעג טשינ לַאג ןייק רָאג ,ֿבוט גזמ ַא ןעוועג זיא רע.
 ןוא האנש-האנק עשירָאיטקַא ,סעגירטניא ןוֿפ ןעוועג טַײװ ,ךיז
 דוֿבּכב ,קידתומיענב ,ליטש .קיטש *עשיֿפַאיַאק, ערעדנַא יד ןוֿפ
 ןעיֿפַא עסיורג ןָא ,רעטַאעט ןשידִיי םעד ךרוד טכיילשעגכרוד ךיז
 ןָא ,לארׂשי קלָאֿפ סָאד ןכַאמ ךעלקילג ןָא ,תויתוא הנבל-שודיק טימ
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 םוצ לגיצ עטשרע יד טגיילעג טָאה רע ..סעיזנעטערּפ ןוא תונעט

 ,טגנַאלרַאֿפ טשינ רַאֿפרעד רע טָאה דוֿבּכ ןייק רעבָא ,רעטַאעט ןשידײ

 רעשידִיי רעשיתיבהילעב ַא ןוֿפ רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןעמוקעג זיא רע

 ףוס םוצ זיב ןבילבעג רע זיא ךעלשידיי-שיתיבה לעב ןוא הֿביֿבס

 ןייז טעמכ) עגָאגַאניס רעד ןיא ןעגנוזעג ךָאד רע טָאה .ןבעל ןייז ןוֿפ

 ךיוא סָאד זיא רשֿפא ןוא .םיֿבוט םימי ןוא םיתבשע ןיא (ןבעל ץנַאג

 ןוֿפ ףוס ןזיב זעיגילער ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא רע סָאוו ,הביס יד

 .געט ענַײז

 ןלייצרעד לָאמַא לָאז רע ,קידתוינע וצ ,?יטש וצ ןעוועג זיא רע.

 -ןוכייוגרעד עקילָאמַא ענַײז ןגעוו ,ןגלַאֿפרעד עכעלטנגוי ענַײז ןגעוו

 ןוא גנוטכַא טימ טקוקעג טָאה ,רָאיטקַא -ןדַאפדלַָאג רעד ,רע .ןעג

 ןשעירָארעטיל , ןליּפש סָאװ ,ןרָאיטקַא עקיטנַײה יד ףיוא טקעּפסער

 -בױל ןייק ןבירשעג טשינ םמיא ןבָאה ןעגנוטַײצ יד .ײרַאוטרעּפער

 טועינ לָאמ ןייק רע טָאה ןשיֿפַא עקידנעיירש עסיורג ןייק .ןעגנַאזעג

 -עג טָאה סָאוװ ,טַאדלָאס רעטלַא ןַא ןברָאטשעג זיא סע .טעווַארּפעג

 "..טציא זיב ןטַײצ סנדָאֿפדלָאג ןוֿפ טנידעג ךעלרע ןוא יײרט

 | .} .ש
 ,דנַאב רעטייװצ ,1928 ,ענליװ ,"עמַארד ןוא רעטַאעט , -- טרעכייו לאכימ

 ,134 .ז
 ,"סערּפסקע רעזנוא , ,טציא זיב ןעטַײצ סנעדַאֿפדלָאג ןוֿפ -- יװעל קַאשז
 ,1937 ילוי 9 ,עשרַאװ
 ,29 .ז ,1951 ,סערַײא סָאנעוב ,/ ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ , --- װָאקרוט טנומגיז

 (סחנּפ-לואש) לעומַאס ,רעשיפ

 ,עגיר ןיא 1887 ץרעמ 15 ןריובעג

 רעטָאֿפ ןַײז ַײב ררושמ ַא ןעוועג ,דנַאלטעל

 טנרעלעג .לוש רעַײנ-טלַא רעד ןיא ןזח --
 7 ךרעב ןוֿפ דניק ַא יו ןוא םירדח ןיא

 -עמַא ןיא ןרעטלע יד טימ ןעמוקעג רָאי

 רָאי 12 זיב .עגיר ןוֿפ שורג ןבילוצ ,עקיר
 ןיא זיא רעכלעוו ,רעטָאֿפ םַײב טנרעלעג
 'ר ַײב ןוא ,ןזח ַא ןעוועג ךיוא קרָאידוינ

 ("בר רעװקסָאמ רעד;) שטיװָארדיװ םייח
 ךורב ַײב ןעגנוזעג טַײצ רעבלעז רעד ןיא

 ןוא םידומל ענַײז טצעזעגטרָאֿפ ןיילַא ,לוקס קילבָאּפ טקידנעעג .רָאש

 .ןעגנוטַײצ עשיטסילַאיצָאס ןסַאג יד רעביא טֿפױקרַאֿפ גנונױלַאב ןָא

 סנדַאֿפדלָאג ןיא 'ךעלעקבַאב עסייה , ןעגנוזעג דניק סלַא ךָאנ

 םעס ,טריוונעוועל םעס) ןילקורב ןיא עּפורט ַא ןיא "ןירעכַאמ-ףושּכ ,

 ןיא ןלָאר-רעדניק ערעדנַא טליּפשעג ןוא (קנערֿפ ֿבקעי ןוא ןיטסעק

 םהרֿבַא טימ ןעמַאזוצ ,רָאי 14 ןוֿפ רעטלע ןיא .סעּפורט ענעדײשרַאֿפ

 -רע רעד ,"ןיײארַאֿפ קיטַאמַארד רַאטס , םעד טעדנירגעג ,ןַאמטיל

 טערט .ֿפ .ןינב-רעטַאעט ַא ןיא ןליּפש וצ ןיײרַאֿפ-ןרָאטַאמַא רעטש

 .ןלָאר-ןטנַאגירטניא ןוא-רעטָאֿפ ןיא ףיוא טרָאד

 ןיא ןַײרַא .רעיינ-לדמעה ַא יו טעברַאעג רָאי עכעלטע טָאה .ֿפ
 -דלָאג ןיא רעטָאֿפ רעד סלַא טריטויבעד ןוא ,עּפורט רעליװזנָארב ַא
 טימ גנולעטשרָאֿפ רעד וצ טמוק רעטָאֿפ ןַײז ."קירדנעמש ,, סנדַאֿפ
 קעװַא רעדיוו רע טייג ױזַא ןוא ,םיהַא םיא טמענ ןוא ײצילָאּפ
 םעס טימ ןעמַאזוצ ,טלָאמעד טעדנירג .8ֿ .רעטַאעט ןוֿפ רָאי 2
 ןכָאװ ייווצ ןליּפש ןכָאנ רעבָא ,בולק ןשיטַאמַארד ַא ,גרעבדלָאג

 סיקסװעשַאמָאט סירָאב ןיא טרישזַאגנַא רע טרעוו ,ליװעדָאװ שידִיי

 ןָאזעס ַא טליּפש רע ּוװ ,"ןדרַאג קיטנַאלטַא , סקָאבולָאג ןָאעל ןוא

 -עניב ןוא רָאטקעריד רע טרעוו ךָאנרעד ןוא ,רעטַאעט שידִיי םיטיגעל
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 ןופ ןָאקיססעל
 ןואטאוטאטקאאוטאטקא

 ּוו ,לָאה-"קיזומ ןַאטילָאּפָארטעמ" רעליווזנָארב ןיא רעטלַאװרַאֿפ

 ייא ,וי לבָאד ייא , רעד ןוֿפ רעדנירגטימ טרעוו ןוא רָאי 3 זיא רע
 רעד רעביא רָאי עכעלטע םורַא טרָאֿפ .פ .עינוי-ןרָאיטקַא-"וי לבָאד

 עקינייא ןוא ,לַאטנעזָאר ןאטיינ ןוא ןַאמסקַאװ םהרֿבַא טימ ץניוװָארּפ
 ,וויטקַא רעייז זיא רע ּווװ ,18 לַאקָאל םעד רע טעדנירג רעטעּפש רָאי
 סקיירטש ייווצ ןָא טריֿפ ןוא לַאקָאל םעד ןוֿפ רעשזדענעמ רעד טרעוו
 ,םיטַאבעלַאב יד ןגעק

 "לַאװרַאֿפ -עניב ןוא רָאיטקַא סלַא טרישזַאגנַא ךָאנרעד טרעוו .פ

 -ײרַאֿפ רעד וצ וצ טימ טֿפלעה ןוא ןָאטסָאב ןיא ןַאטיוװעל וצ רעט
 עּפורט סניצּפיל ינעק ןיא טליּפש ,סלַאקָאל-רעטַאעט יד ןוֿפ גנוקינ
 טצעזַאב ,רעלסעק דוד ,רעלדַא .ּפ בקעי ַײב רָאטקעריד-עניב זיא ןוא
 -עטעירַאװ עשידִיי ןיא רָאי 4 טליּפש רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא ךיז
 טרָאֿפ ךָאנרעד .רעטַאעט-"דלָאג , ןיא רָאי ןבלַאהרעדנַא ןוא רעזייה
 ןָאזעס ַא ףיוא רעביא טמענ ןוא ןַאטיװעל וצ ןָאטסָאכ ןייק קירוצ רע
 עניב רעד ןוֿפ קירוצ ךָאנרעד ךיז טיצ ,"זיוה ערעּפָא דנערג , סָאד
 ןטרעצנָאק עשידִיי טימ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ףיוא טערט ןוא

 ןיא ןָאיגעל ןשידִיי ןוֿפ ריציֿפָא-סגנוריטורקער ןעוועג זיא .ֿפ
 .עקירעמַא

 -ירד 24 רעטנורעד ,סעשטעקס 160 ךרעב ןבירשעג טָאה ,8
 ענעסירעצ , ,"הרוּתה םויס, :ןסעיּפ עקידנעטשלוֿפ 4 ןוא עקיטקַא
 ,?חצרת אל; ןוא *ױרֿפ ַא ןוֿפ טייהיירט יד; ,"ןטייק
 יע מ

 ףלָאדַא ,ןיימשגינעפ

 (1925 ינוי 30 ,טשעג -- 1895 .בעגְו

 -לע ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1895 ןריובעג

 -רעלקומש ַא ןוֿפ רעמיטנגייא -- ןרעט

 -רעד עשידִיי שימייה ַא ןעמוקַאב .קירבַאֿפ

 .גנֹוָיצ

 ףיוא ,רע זיא רָאי 12 ןוֿפ רעטלע ןיא

 טימ ןטָארטעגֿפױא ,שטנוװ סרעטָאֿפ ןַײז

 ,קעווצ ןקיטעטליווװ ַא תֿבוטל ,רעבָאהביל

 -רעה , סרעטכיר השמ ןיא "לאוי םייח , סלַא

 ןָא טנעמָאמ ןקיזָאד ןוֿפ ,"סחוימ עלעצ

 גנַארד ַא ןוא עביל ַא טליֿפרעד רע טָאה

 םיא ןשיווצ טקילֿפנָאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,עניב רעד וצ

 רע זַא ,טלָאװעג טשינ ןֿפוא ןיאב טָאה רעכלעוו ,רעטָאֿפ ןַײו ןוא

 ,רָאיטקַא רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא ןרעוו לָאז

 -יטעּפער יד ףיוא ןענעבנגנַײרַא טלָאמעד טניז ךיז טגעלֿפ .ֿפ
 ןיא טנרעלעג טַײצ רָאי ַא טָאה ןוא ,רעטַאעט ןשילױוּפ ןיא ,סעיצ
 קעװַא רע זיא 1908 ןיא .עשרַאװ ןיא לוש רעשיטַאמַארד רעשיליױּפ ַא
 ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא עּפורט רעשידִיי רעלענַאיסעֿפָארּפ ַא טימ
 ,טסירָאכ סלַא ןביוהעגנָא טָאה רע ּוװ ,ץניװָארּפ רעד רעביא סוקּפיצ
 1914 ןיא טָאה רע זיב ןלָאר עניילק ןעמוקַאב רעטעּפש לסיב ַא ןוא
 ,דנַאלסור ןיא ,עּפורט סרעֿפנעג ןיא ץַאלּפ ןטשרע םעד ןעמונרַאֿפ
 עשירָאטסיה ערעלוּפָאּפ-טלָאמעד יד ןיא רעקימָאק רעכעלטנגוי סלַא
 עּפַאנק ַא רעבָא ,גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טכַארבעג םיא טָאה סָאד .ןסעיּפ
 ,טײקנדירֿפוצ עכעלרעניא

 רע טָאה ,"ענהיב עשידוי,, יד ןיא ןבעגעגרעביא טרעװ סע יו
 וצ טייקכעלגעמ ןייק קידנבָאה טשינ ןוא טסנוק וצ טבערטשעג
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 רעטַאע ט ןשידיי

 -מורַא דימּת רע זיא ,ןלָאר עטכַארטעגכרוד ,עטסנרע ןייק ןליּפש

 -עג טליֿפרעד זיא טסנוק וצ גנובערטש ןַײז .ןדירֿפוצמוא ןעגנָאעג

 ,ךיז טָאה רע ןעוו ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד ךָאנ טשרע ןרָאװ

 ,וועיק ןיא ןרָאיטקַא עשידִיי יד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ןֿפױא ,1917 ןיא
 ."ןָאזשיֿפ עשימ טימ ןֿפָארטעג

 שידִיי , עשיטעווָאס סָאד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןעוו ,1919 ןיא
 -ַאטרעב רָאיטקַא ןטימ סעדָא ןיא "רעטַאעט-הכולמ עשירעלטסניק

 ןעמונעגנָא ןעמַאזקע ןַא טכַאמעגכרוד .ֿפ טָאה ,רעסישזער סלַא ווָאנ

 לָאר יד ןליּפש וצ ןענוװעג רע טָאה ןרָאיטקַא 6 ןוֿפ ןוא ,ןרעװ וצ
 ."לקניוו רענעֿפרָאװרַאֿפ רעד , סנייבשריה ןיא "זנ,

 טימ ןעמַאזוצ ,טרָאד ןוא עינעמור ןייק רעבירַא רע זיא 1920 ןיא
 -רעלטסניק ןוא רעטסומ ןשידִיי; ןיא טקריוװעגטימ ,ןָאזשיֿפ עשימ
 קרַאמ ןיא "דוד לאוי? סלַא ןטָארטעגֿפױא זיא רע ּוװ ,?רעטַאעט

 לאירוא , סווָאקצוג ןיא "לאירוא , ,"לתיב לעב רענליוו , סנײטשנרַא

 ,"עמשטערק עטסוּפ, סנייבשריה ץרּפ ןיא "קיציא , ,"ַאטסָאקַא

 "וָאקַאיטסעלכ , ןוא "קוביד , סיקסנַא .ש ןיא "חלושמ , רעדָא "ןנח,

 ,קחדה תעשב ,רעבָא רע טָאה קיטַײצכַײלג ,*רָאזיווער, סלָאגָאג ןיא

 ןיא רעקימָאק-טַאֿפ רעדָא רעבָאהביל-גנַאזעג סלַא טליּפשעג רעטַײװ
 ןעמַאזוצ ,גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טימ ,רע טָאה 1922-24 .סעטערעּפָא יד

 ַארעיוװ ןוא ןָאזשיֿפ עשימ ,ןײטשגינעֿפ ןַאמרעה רעדורב ןַײז טימ

 ,ןליוּפ ןֹוא עיצילַאג רעביא טרילָארטסַאג ַאקסװַאלסַאז

 טרישזַאגנַא טרעוו רע וװ עקירעמַא ןיא רעטעּפש ןעמוקעג זיא .ֿפ

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 ,םיא ןעמ טָאה ,תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד ןָאזשיֿפ עשימ יו
 ,עינוי ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא עבָארּפ טכַאמעג טָאה רע תעב
 ןוא ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסיוא טינ טָאה רע זַא ,ןקָארשעגרעביא

 .ןרָאװעג קנַארק רע זיא ןוֿפרעד
 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןברָאטשעג .ֿפ זיא 1925 ינוי 30 םעד

 | ,1922 ,2 1 ,גרעבמעל ,"ענהיב עשידוי;
 ,1925 ,65 /נ ,עשרַאװ ,"ט'בטיל, -- {-
 20-21 ,.י .נ , גָאט , ,רעטַאעט ןעשידיא ןוֿפ גנַאהרָאֿפ ןרעטניה -- ןָאזשיֿפ עשימ

 ,1948 רַאורבעֿפ 25 ,1948 רַאונַאי

 |?} ,םולבנעזָאר

 ,"ןטֿפירש רעטַאעהט , ענַײז ןיא טבַײרש יקסוװעשַאמָאט סירָאב

 יקסוװעשַאמָאט ּוװ| קירבַאֿפ-ןטערַאגיס רעד ןיא טגָאזעג טָאה .ר זַא

 ,םייה רעד ןיא רָאיטקַא ןַא ןעוועג זיא רע זַא ,|טעברַאעג טָאה

 טסיטַאטס ַא ןעוועג זיא רע זַא ,טלעטשע:סױרַא ךיז טָאה רעטעּפש

 רעטַאעט-"יקסניזַאמ , ןיא "קוביד  םַײב ןוא ?ַאינודלָאק , ןיא

 ,סעדָא ןיא

 ןשידַיי ןוֿפ ךעלקיטש ןעגניז קירבַאֿפ ןיא טגעלֿפ םולבנעזָאר

 ןעמ זַא ,החמׂש ןַײמ רימ גיוט סָאװ, "ךעלעקבָאב , יו ,רעטַאעט

 ,"ךעלטסירב עקידעבעל ,עקידעבעל ךעלטסירב , ,"טינ יז טמענ

 -ןטערַאגיס עלַא ַײב זיא לדיל עטצעל סָאד .א'א "תולד ,ייוו יוא,

 ,רָאכ ןיא ןעגנוזעג סע ןבָאה עלַא .עטסביל סָאד ןעוועג רעכַאמ

 ;יקסװעשַאמָאט טלייצרעד רעטַײװ

 ןוידוטוענייא ןבױהעגנָא טַאה זָאנ רעסיורג רעד טימ םולבנעזָאר,

 -לושג ןוֿפ ןדיל-ןרָאכ עטשרע סָאד שיט םַײב רעטעברַא יד טימ

 ,"טנעה יד ןיא ךעלעקעטש יד טימ ,סטוג סעלַא טימ ןדַאלעגנָא; ,"תימ

 ,"טנעה יד ןיא סענעקעטשש יד טימ, ןעמ ףרַאד ןעגניז טסייה סָאד

 ףיױא טסקעט םעד טכַאמעגרעביא ןבָאה סרעכַאמ-ןטערַאגיס יד רָאנ
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 ןטלַאה סרעכַאמ ןטערַאגיס עלַא לַײהװ ,"טנעה יד ןיא ךעלעקעטש ידי

 יד ןיא קַאבַאט םעד ייז טימ ןפוטשוצנָא ךעלעקעטש ענרעזייא

 .ײןַײרַא ןזליג

 ,1908 ,קרָאיוינ ,/,ןעטֿפירש רעטַאעהט ס'יקסֿפעשאמָאהט ,

 | ןרהא} ףלָאדַא ,םולבנעזָאר

 |1919 לירּפַא 30 .טשעג --- 1850 ךרעב .בעג)

 -עמור ,יסַאי ןיא 1850 ךרעב ןריובעג

 .-לע עשיטַאבעלַאב ַײב דיחי-ןב סלַא ,עינ

 -עג .רעציזַאב-םרַאֿפ ַא --- רעטָאֿפ .ןרעט

 עכעלטלעוו ךיוא ןוא רדח ַא ןיא טנרעל

 .שיזיױצנַארֿפ ןוא שטַײד ,שינעמור :םידומל

 ַײב ןעגנוזעג ,םיטש ענייש ַא קידנציזַאב

 .ןזח ַא

 סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ

 -תכל ןדנוברַאֿפ ךיז ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ

 ךָאנרעד ,עּפורט סָאקסעלוגָאמ טימ הליח

 ַאקוב ןיא *ַאצינגישז, ןוֿפ רָאטקעריד ,ןָאקסעלַאגעס טימ ,ןרָאװעג

 יו ןלָאר עכלעזַא סרעדנוזַאב ,טליּפשעג ךיוא קיטַײצכַײלג ,טשער

 רעד , ,"שורושחַא; ןיא "יכדרמ , ,"תימלוש , ןיא "?םולשבַא,

 -לָאמעד רעד ןיא רעבָאהביל םעד ןוא "םארייב ןברק , ןיא "רעטָאֿפ

 ."עביל סיוא עגושמ , עסעיּפ רעכײרגלָאֿפרעד רעקיט

 -לָאמעד ןוֿפ רָאטקעריד רעקידנעטשטסבלעז ןרָאװעג 1892 ןיא

 טריֿפ רע ּוװ ,"ילאדיס , קריצ ,יסַאי ןיא ןינב-רעטַאעט ןטסערג ןקיט

 ױרֿפ ןַײז ןוֿפ טליּפשעג "ןמה ,) "שורושחַא, לָאמ ןטשרע םוצ ,ףיוא

 ַאזיל רעטכָאט רעקירָאי 11 רעייז ןוֿפ "רּתסא , לָאר יד ןוא יטעב

 רָאי ַא רעטַאעט שידִיי טליּפשעג ךָאנרעד .(טרעבליז רעטעּפש)

 יד טימ המחלמ רעד בילוצ רעביא טסייר ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא

 עירדנַאסקעלַא) ןטּפיגע ןייק עּפורט יד רעביא טריֿפ ,רענעמרַא

 "וב ןייק קירוצ ךיז טרעק ,טַײצ רָאי ַא טליּפש רע ּוװ ,(ָאריַאק ןוא

 ןוֿפ הנותח רעד ךָאנ ןוא ,ןכָאװ עקינייא טליּפש רע ּוװ ,טשערַאק

 "קעריד יד טרעוו ,טרעבליז ֿבקעי רָאיטקַא ןטימ ַאזיל רעטכָאט ןַײז

 ,ַאצנַאטסנָאק ןיא ףיורעד ןליּפש ייז .עקידתוֿפתוש ַא ייז ןשיווצ עיצ

 ןוא עירדנַאסקעלַא רעדיװ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא קירוצ טרָאד ןוֿפ

 .ַארִיַאק ןיא ןליּפש רָאי ַא עּפורט ַא טימ טבַײלברַאֿפ .ר ןוא ָארַיַאק

 .ר טערט ,עקירעמַא ןייק טרעבליז ךרוד ױרֿפ ןַײז טימ טכַארנעג

 ענעדלָאג יד , ןיא רעקימָאק סלַא ןַאמקילג ַײב ָאגַאקיש ןיא ףיוא

 -סָאב ןייק עילימַאֿפ ןַײז טימ ןליּפש רע טרָאֿפ ךָאנרעד ,?הנידמ

 רע טערט ,םעדייא ןטימ ךוסכס ַא בילוצ .רעטַאעט-"ּפוָאה , ןיא ןָאט

 -"ַאיבמָאלָאק , סָאד רעביא טרָאד טמענ ןוא עּפורט רעד ןוֿפ סױרַא

 ץנַאג ןַײז רע טרילרַאֿפ ץנערוקנָאק רעד ןיא רעבָא ,רעטַאעט

 -רַאֿפ ןוא עּפורט סמעדייא ןַײז ןיא ןַײרַא רעדיו טערט ,ןגעמרַאֿפ

 ןיא עניב רעשידִיי רעד ףיוא רָאי 10 ךָאנ ןליּפש ןיוש טבַײלב

 .עקייעמַא

 ,2 לַאקָאל, ןָאינוי ןרָאיטקַא רעד ןוֿפ רעדנירגטימ ַא ןעוועג זיא .ר

 ןוא ,ןליּפש ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ןעוועג רע זיא טַײצ ערעגנעל ַא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג 1919 לירּפַא 30 םעד זיא

 ,טרעבליז עזיל רעטכָאט ןַײז ןוֿפ .ע ,מ
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 { עלייב} יטעב ,םולבנעזַאר
 (1947 .טקָא 3 .טשעג -- 1861 ךרעב .בעג}

 -עמור ,יסַאי ןיא 1861 ךרעב ןריובעג

 ןייטשלעדע ױרֿפ ןוֿפ עטרֿבח ַא ןעוועג .עינ

 ,ָאקסעלוגָאמ (טנומגיז ןוֿפ ױרֿפ) ילַאמ ןוא
 ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנַײרַא ייז ךרוד ןוא

 .רעטַאעט ןשידִיי

 ןיא ןלָאר עטסקיטכיוו עריא ןוֿפ ענייא

 יד ןעוועג זיא ,ערעירַאק ריא ןוֿפ בייהנָא

 עלעדניירב , סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ לָאר-לטיט

 ,"קַאזָאק

 ןרהַא רָאיטקַא ןטימ הנותח ריא ךָאנ

 קידנעמוק .רֶע סָאװ ,ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טכַאמעגטימ ,םולבנעזָאר

 ,ןרעוװ וצ טרישזַאגנַא ןיילַא םיא ןכַאמ וצ רעטכייל ידּכ עקירעמַא ןיא

 .עניב רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ םיא רַאֿפ רָאי עכעלטע ךיז יז טָאה

 הקֿבר ןוא (טרעבליז -- רעטעּפש) ַאזיל רעטכעט עדייב ס'.ר

 יעניב רעשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג ןבָאה (שעל --- רעטעּפש)

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1947 רעבָאטקָא 3 םעד
 .טרעבליז עזיל רעטכָאט ריא ןוֿפ .ע .מ

 לכימ ,ןַאמרירפ

 ןבעגעגרעביא יוװ טיול | 1894 ןריובעג
 -רַאװ ןיא | 1892 ןיא ,רעגיצּפייל קרַאמ וצ
 -ָאֿפ .החּפשמ רעמערָא ןַא ןיא ,ןלױּפ ,עש

 רדח ןיא טנרעלעג .הלגע-לעב ַא -- רעט
 סלַא ןטעברַא ןעמונעג רָאי 12 וצ ןוא

 קשח ַא טָאהעג ןָא זַײװדניק ןוֿפ .רעצעז
 ךָאנ וליֿפַא קידנבָאה טינ ,עניב רעד !צ

 -עג ,גנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט ַא ןעזעג
 ןֿפױא "ןעלקַאטקעּפס , רעדניק טימ ןבעג

 -ַאב ךיז רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא .םעדיוב
 ןרָאװעג 1909 ןיא ."עּפורט-רעדניק , סנײטשניײֿפ ֿבקעי ןיא טקילײט
 סירָאמ ַײב זירַאּפ ןיא טליּפשעג ןוא רָאיטקַא רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא
 סעּפורט עקידנרעדנַאװ טימ ןדנוברַאֿפ ךיז 1910 טניז ןוא ןַאמסקַאװ
 לאומש; יװ ןלָאר עכלעזַא טליּפש רע עכלעוו ןיא דנַאלסור רעביא
 ןוא "המותי יד עיסַאכ , ןיא ?רימידַאלװ, ,"הטיחש יד , ןיא "לסָאי

 ,ןלָאר-רעטָאֿפ ןוא עשימָאק ,רעטקַארַאכ ךיוא

 ץנַאג טרעדנַאװעגכרוד , :רע טבַײרש עיֿפַארגָאיכָאמױא ןַײז ןיא
 ןטלעז .סעּפורט עשידִיי עלַא ןיא טעמּכ טליּפשעגטימ .ענִיַארקוא
 טַײז רעלעירעטַאמ רעד ןוֿפ .גנוקידירֿפַאב עשילַארָאמ ַא ןעמוקַאב
 ,עלָארטּפױה ַא ןליּפשּפָא ןכָאנ ,לָאמ ןייא טינ .טדערעגּפָא ןיוש זיא
 ןוֿפ בייהנָא ןכָאנ ,1914 ןיא ."רעקירעגנוה ַא ןֿפָאלש ךיז טגיילעג
 -נַארב ןוֿפ איא עּפורט רעד ןיא ןַײרַא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 רעבירַא לָאּפָאטילעמ ןיא ךָאנרעד ,(םירק) קסעשטינעג ןיא ָאקסעד
 ענעדײשרַאֿפ טימ רעטעּפש ןוא ץעענַאּפמָאק .א ןוֿפ עּפורט רעד ןיא
 -הכולמ ןשידִיי רעוועיק ןיא ןטָארטעגנַײרַא 1919 ןיא .סעּפורט
 -ָאטױא ןַײז ןיא טנכײצרַאֿפ רע יו ןוא ,"לקניוו רעזנוא, רעטַאעט
 ןַײמ ןיא לַארטש רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד , :עיֿפַארגָאיב
 ץלַא ךָאנ זיא עגַאל עלעירעטַאמ יד שטָאכ .געוו-רעטַאעט ןרעטצניֿפ
 טַײצ עכעלקילג עטשרע ןַײמ ןעוועג זיא סָאד .עטכעלש ַא ןעוועג
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 ןופ ןָאקיסטעל

 -וקנָא ןטימ .טרעיודעג טינ קילג סָאד טָאה גנַאל רָאנ ,רעטַאעט ןיא

 ."?ןלַאֿפעצ רעטַאעט רעזדנוא טרעוו ,סעדנַאב עסַײװ יד ןוֿפ ןעמ
 ַא ,לײֿפ .י לַארטַאעט ןוֿפ ויטַאיציניא רעד ךרוד ,ךיז טעדנירג'ס

 ןַאמלעדע ,ןַאמטַײוו ,ןיבור ןרָאיטקַא יד ןוא םיא טימ וויטקעלָאק

 -עטיל ַא טימ םורַא טרָאֿפ רעכלעוו ,ווָאנַאבעלק ,ןַאמדירֿפ הרׂש

 ,לעמָאה ,ינמָאר ,גושטנעמערק רעביא רַאוטרעּפער ןשירַאר

 -קַא עשידַיי ערעדנַא טימ ןעמַאוצ ,.8 טעדנירג 1925 ןיא
 ןוֿפ רעסישזער ןוֿפ ריא "טסנוקיירֿפ , ָאידוטס-רעטַאעט יד ,ןרָאיט
 טליּפש רע ּוװ ,וװָאלישרעװ סירָאב ,רעטַאעט ןשירעלטסניק רעװקסָאמ

 ןשהכולמ ןיא רעסישזער ןוא רָאיטקַא טרעוו רע ןעוו ,1928 זיב

 רעריֿפנָא -- 1928-30 .ענַיַארקוא ןוֿפ רעטַאעט ןכעלגעוװַאב ןשידִיי
 -עלטסניק -- 1920-21 .גושטנעמערק ןיא טַאטשרַאװמַארד ַא ןוֿפ
 ,"רעמַאה רעטיור , רעטַאעט ןכעלגעווַאב ןשידִיי ןוֿפ רעריֿפנָא רעשיר

 רעשידִיי רענַאשזדיבָאריב רעד ךיז טעדנירג'ס ןעוו ,1922 ןיא
 םירֿפא רעסישזער ןוא שטיװעקַאזָאק לאונמע ןוֿפ איא רעטַאעט-הכולמ

 קנַאד ַא .רעסישזער ןוא רָאיטקַא סלַא ןטעברַאֿפ .8 טרעוו ,רעטיול

 ,וָאשעלעט ,וָאקַאשטרָאג ,וָאלישרעוװ :עװקסָאמ ןיא רערעל ענַײז

 -ךלָאג השמ טסיטרַא-סקלָאֿפ םעד ןוא רערעסעמ-ןירַאזַא הירזע

 טָאה ןוא ,ןשינטנעק עשירעסישזער ענַײז טלקיװטנַא ,ֿפ טָאה ,טַאלב
 -געמ יד ,רעטַאעט ןקיזָאד ןיא רעסישזער ןַײז רָאי 15 ןוֿפ ךשמ ןיא
 .ל .י ןוֿפ "טנערב'ס ,, יװ ,ןסעיּפ ייר עצנַאג ַא ןריֿפוצֿפױא טייקכעל

 -םולש ןוֿפ "קנַאלב רעדנעס , ,ווָאזוברַא ןוֿפ "עטבילַאב סקעז ,, ,ץרּפ

 "תרֿפא עלערימ , ,רענישטיווָאלָאה ןוֿפ "ןבעל ןוֿפ עיצקעל ַא , ,םכילע

 ןעמַאזוצ ,ןוא ןעסביא קירנעה ןוֿפ "רעטסַײג יד , ,ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ
 ,שיקרַאמ ץרּפ ןוֿפ "ָאטעג ןיא דנַאטשֿפױא רעד , ,ןַאמֿפלעה .י טיינ

 (דנַאלסורסַײװ טציא) םינָאלס ןייק רעבירַא .8 זיא 1949 ןיא
 רעטַאעט-סקלָאֿפ ןשיסורסַײװ ןוֿפ רעטַײל רעשירעלטסניק סלַא

 -סַײװ ןוא ןשיסור ןוֿפ ןסעיּפ ייר ַא טריֿפעגֿפױא טָאה רע ןכלעוו ןיא
 -ַאב טעברַא רעשירעסישזער ןַײז רַאֿפ זיא ןוא ,רַאוטרעּפער ןשיסור

 "ןרע ייווצ טימ גנוריגער רעשיסורסַײװ רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןקנָאש

 רעוט-רוטלוק רעלוֿפטסנידרַאֿפ  לטיט ןטימ ןוא ןעגנונעכייצסיוא

 ןשהכולמ ַא טימ ןרָאװעג טנױלַאב ךיוא זיא ןוא "דנַאלסורסַײװ ןוֿפ

 - ,לַאדעמ

 ,ָאטלַאי ןיא טצעזַאב ,רענָאיסנעּפ סלַא ,.8 ךיז טָאה 1966 ןיא
 -טנֿפערַאֿפ זיא "רעטַאעט רעשידִיי , ךוב סרעדנעלסיוא .נ ןיא .םירק

 .תונורכז-רעטַאעט ענַײז ןוֿפ לייט ַא טכעל

 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג טָאה ,הרׂש ,ױרֿפ ס'פ
 ,סענַארַא שיװייֿפ ןוא רעגיצּפיײל קרַאמ ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .מ

 הרש .,םוָאלפ

 ן1958 ,טקָא 11 .טשעג --- 1890 .בעג)

 יד טימ ןעמַאזוצ .דנַאלסוריסַײװ ,קסבעטיוו ןיא 1890 ןריובעג
 ריא טימ ךיז טָאה ָאד .קָאטסילַאיב ןייק טרעדנַאװעגסױא ןרעטלע

 רעכלעוו ,רעלדַא סוילוי רעליּפשיוש רעד טריסערעטניארַאֿפ קרַאטש

 ןיא רעביא יז טייג ךָאנרעד .עּפורט ןַײז ןיא 1906 ןיא יז טרישזַאגנַא
 יז ,ענליוו ןיא יקסווָאּפיל םוחנ ןוא רעֿפנעג ַאשימ ןוֿפ סעּפורט יד
 .סַאג אווָארַאק ףיוא עשרַאװ ןיא עּפורט סלעּפַאר ןיא ךיוא טליּפש

 -רעדנַאװ עשידִיי ענעדײשרַאֿפ טימ טרעדנַאװעגמורַא טָאה .ֿפ
 -ַאטיא ,דנַאלסור ,ייקרעט ,ןרַאגנוא ,ײקַאװָאלסָאכעשט רעביא סעּפורט
 טרעקעגקירוצ ךיז יז טָאה 1929 ןיא .עינעמור ןוא ךיירטסע ,עיל
 סַאנָאי ןוא טנומגיז טימ ןעמַאזװצ ענליוו ןיא טליּפשעג ,ןלױּפ ןייק
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 רע סט ַאע ט ןשידיי

 קיזייא טימ ,קָאטסילַאיב ןיא "עּפורט-םירֿבח , רעד ןיא ,ווָאקרוט

 -ַאב לואּפ .רד ןוֿפ עּפורט רעד טימ ןוא שטַאק טרוק ןוא גרעבמַאס

 -גינעֿפ ןַאמרעה טימ עשרַאװ ןיא סַאג עקישזד ףיוא ךָאנרעד .ווָאטַאר

 .רעלטיוו ןויצנב טימ עקָארק ןיא ןוא ןייטש

 -סילַאיב ןיא ןעמוקעגנָא יז זיא ,ןלױּפ ףיוא לַאֿפנָא סרעלטיה ךָאנ

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי ןקיטרָא ןיא טרישזַאגנַא טרעוו יז ּוװ ,קָאט

 ןרָאװעג ןעמונעגנַײײרַא ןוא ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ יז זיא 1957 ןיא

 1958 רעבָאטקָא 11 םעד .רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי ןוֿפ ויטקעלָאק ןיא

 | .עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג יז זיא

 טרעוו "?גנוטַײצסקלָאֿפ , רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ גָאלָארקענ ןיא

 :טגָאזעג

 -עגנָא ןַא ןעמונרַאֿפ יז טָאה ןטליּפשעג טָאה יז ּוװ| םוטעמואי

 -ךעטקַארַאכ ןיא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה יז .טרָא ןעעז

 םואלֿפ הרׂש .סעיצַאערק עטנַאסערעטניא ײר ַא קידנֿפַאש ,ןלָאר

 עלערימ; ןיא |ײעלכַאמ,} יעשירַאמ ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג טָאה

 סעסירטקַא עטמירַאב יד טימ ןעמַאװצ קידנטערטֿפױא ,ײתרֿפא

 ןלָאר יד טריֿפעגסױא ךיוא טָאה יז .ןַאמסַײװװ-ַאנילָאמרעי ןוא גנילירט

 "עינַאינ יד ,יקסינַא .ש ןוֿפ "קוביד , ןיא "עבָאב יד  ןוא ײהאל,ןֿפ

 ןוֿפ "המקנ ןוֿפ טָאג; ןיא ,ײלדניה, ,ײרעטָאֿפי סגרעבדנירטס ןיא

 .טכילע-םולש ןוֿפ "דִיי ַא ןַײז וצ רעווש; ןיא "הרש  ,שַא םולש

 -עג רעױשוצ ןששידִיי |סַײב| םעד ןשיווצ זיא רעלוּפָאּפ קרַאטש

 סנדַאֿפדלָאג ןוא סנידרָאג ןיא םואלֿפ הרׂש ןוֿפ ןליפש סָאד ןעוו

 -נעטכַארט סםַאדַאמ ,"ַאטַאנָאס רעציירק; ןיא "עינַאינ יד; ןסעיפ

 "הרש; ןוא "תימלוש; ןיא ײליגיבא; ,"המותי יד עיסַאכ, ןיא "גרעב

 י"קחצי תדקע; ןיא
 , יצ .ש

 ַארַאס ,ןַאמדירפ

 | אקציוועלג הרש }

 עיצַאמרָאֿפניא טיול| 1898 ןריובעג
 ,שזדָאל ןיא |1897 -- רעגיצּפייל ןוֿפ

 טַאה 1907 ןיא .דמלמ ַא --- רעטָאֿפ .ןלױּפ

 -לַאמ ןירעליּפשיוש יד ,רעטסעוװש ריא
 סײסבַאס ןיא טריֿפעגנַײרַא יז ,רעקוצ ַאניוװ

 .ןלָאר-רעדניק טליּפשעג טָאה יז ּוװ ,עּפורט

 סרעֿפנעג ןיא ןַײרַא יז טערט 1910 ןיא

 -נגעלעג יד טָאה יז ּוװ ,ענליוו ןיא עּפורט

 עגנוי רָאג ןוא-רעדניק יד ןליּפש וצ טייה

 -טסַאג יד תעב ןסעיּפ סנידרָאג ןיא ןלָאר :

 ַא יו ,רעטעּפש רָאי עכעלטע .ַאקסנימַאק לחר" רּתסא ןוֿפ ןליּפש

 רעטַאעט-"ַאלַאקס , רעשזדָאל ןיא ןַײרַא .8ֿ זיא ,עסירטקַא עֿפײר

 עכלעזַא טליּפש יז ּוװ ,(יקצָארעיס .ה ןוא רעלדַא סוילוי --- .ריד)

 ןיא "עלעדנייש , ,"טֿפַארק עתמא יד, ןיא ?עקשטילָא , יװ ןלָאר
 .איא "ַאעדעמ , ןיא "ןיסעצנירּפ עסַײװ יד , ,"תרֿפא עלערימ,

 "וא ,לָאּפָאטילעמ ןיא מחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ןעמוקעג

 טרָאד טָאה ןוא עּפורט סצעענַאּפמָאק ןיא ןַײרַא יז טצרט ,ענִיַארק

 יז טליּפש ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא ,ןַאמדירֿפ לכימ רָאיטקַא ןטימ הנותח

 "עלחר, יז טליּפש יקסוװוַאלסַאז .ר ןוֿפ ריא .ןעמָאנ ןקיזָאז ןרעטנוא

 ןיא "?ַאנװעַאלָאקינ ַאנַאיטַאט , ,"וינעּפמעטס , סמכילע-םולש ןיא

 "עטיימ , ,"קובד , סיקסנַא ןיא "האל , ,"קנַאדעג רעד , סװעערדנַא
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 ,ןעגנורעדנַאװ ייר ַא ךָאנ .א'א "עמשטערק עטסוּפ , סנייבשריה ןיא

 טימ ןעמַאזוצ ,ןדנירג ןוא עװקסָאמ ןיא ןַאמ ריא טימ ןָא יז טמוק

 -ײרֿפ , עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד ,ןרָאיטקַא עשידִיי ערעדנַא

 -ולמ ןיא רעבירַא יז זיא רעטעּפש .וואלישרעוו .ב ןוֿפ ריא "טסנוק

 יז טליּפש ָאד .ענַיַארקוא ןוֿפ רעטַאעט ןכעלגעװַאב ןשידִיי ןשהכ

 ,"ןיװטָאב ילּתֿפנ , סעקרָאװעיװ .א ןיא "עיצילעֿפ , :יװ ןלָאר עכלעזַא

 עד עּפָאל ןיא "עיסנערוַאל , ,"טרעקעל שריה , סקיווייל ןיא "ַאינָאס ,

 .איא "טולב , סיקסנַאשרָא .ב ןיא "ַאירַאמ , ,"לַאװק-ןסּפעש , סַאגעװ

 ןיא עסירטקַא עקידנריֿפ סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנַײא 1922 ןיא

 ךשמב .רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רענַאשזדיב ָאריב ןטריזינַאגרָא: ַײנ

 ןֿפַאשעג .ֿפ טָאה ,רעטַאעט ןקיזָאד ןיא ןטעטױװיטקַא רָאי 15 יד ןוֿפ

 :יוװ ,רַאוטרעּפער ןשיסַאלק ןוא ןקיטַײצטנַײה ןיא ןטלַאטשעג ייר

 -גיבור קרַאמ --- ישזער) "ץנעוורעטניא , סניװַאלס .ל ןיא "אנאשז

 -- ישוער) "רעבערגדלָאג , סמכילע-םולש ןיא "עבש תב , ,(ןייטש

 ,"רעטסייג, סנעסביא ןיא "גניװלַא ױרֿפ , ,(גרעבנעזייא םהרֿבא

 ַא, סרענישטווָאלָאה ןיא "ַאירַאמ , ןוא ןידרָאג ןוֿפ "תרֿפא עלערימ ,

 ,(ןַאמ ריא ךרוד טריֿפעגֿפױא ןסעיּפ ַײרד עלַא) "ןבעל ןיֿפ שיצקעל

 ,(ןייטש .לַא --- ישזער) *עיזַאװניא; סווָאנָאעל ןיא יַאנוועידימעד.

 ישזער) "ָאטעג ןיא דנַאטשֿפױא רעד , סעשיקרַאמ ןיא "רעטומ יד,

 היֿבוט , סמכילע-םולש ןיא "עדלָאג , ,(ןַאמדירֿפ ןוא דנַאֿפלעה --

 "?ַאטסָאקַא לאירוא , סווָאקצוג ןיא "רעטומ יד , ןוא "רעקיכלימ רעד

 1965 זיב 1949 ןוֿפ .א'א (טַאלבדלָאג השמ ןוֿפ טריֿפעגֿפױא עדייב)

 רעשירעלטסניק רעד טימ ןירעריֿפנָא סלַא קיטעט ןעוועג ,8ֿ זיא

 ,(דנַאלסורסַײװ טציא) סינָאלס ןיא טייקיטעטסבלעז

 סָאװ -- סענָארַא .ֿפ טבַײרש --- טעברַא רעשירעלטסניק ריא רַאֿפ

 ,רעיושוצ יד ןוא קיטירק רעד ןוֿפ ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ךיוה זיא

 "נָא יד טָאה ,טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג רעוויטקַא ריא רַאֿפ ןוא

 יד ןיא טדנעוװעג ךיז טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוריֿפ

 ריא ןקנעשַאב ןגעוו דנַאברַאֿפ-ןטעוװָאס ןוֿפ ןצנַאטסניא עקירעהעג

 זיא ,ֿפ ."קילבוּפער רעד ןוֿפ ןטסיטרַא עלוֿפטסנידרַאֿפ , לטיט ןטימ

 ,לַאדעמ ןשהכולמ ַא טימ ןוא .ןטַאטסעטַא-ןרע טימ ןרָאװעג טנױלַאב
 ,ַאטלַאי ןיא טניווװ ןוא עקרענָאיסנעּפ ַא ןרָאװעג .8ֿ זיא 5 ןוֿפ

 ,םירק

 .סענָארַא שיװיײֿפ ןוא רעגיצּפיל קראמ ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .מ

 | לרעב-לאומש} םעס ,ףיוקרעפ

 |1931 .רבעֿפ 17 .טשעג -- 1869 .נַאי 11 .בעג}

 ,יסַאי ןיא 1869 רַאונַאי 11 ןריובעג

 סצַאשיינ ןיא שמש ַא -- רעטָאֿפ ,עינעמור

 רעד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .,עגָאגַאניס

 ןוֿפ רָאכ ןיא ןעגנוזעג ,לוש רעשיטָאטש

 זיא הנוי רעדורב ןַײז ווו ,עגָאגַאניס רעד

 ָאקסעלוגָאמ ןעו ןוא ,טנעגיריד ןעוועג

 "ידרעוו לומָאּפ , ןיא ןטסירָאכ סלַא טמענ

 ,ֿפ טערטַאב ,עגָאגַאניס רעד ןוֿפ רָאכ םעד

 ןוֿפ רעטלע ןיא .עניב יד לָאמ ןטשרע םוצ

 ןיא "שיווייֿפ , סלַא רע טריטויבעד רָאי 0

 רעביא םיא טימ ךָאנרעד טרָאֿפ ןוא ,ןָאקסעלוגָאמ טימ "קירעדנעמש;

 ןכלעוו טימ ,ןָאקסעלַאגעס וצ ןַײרַא רע טערט רעטעּפש ,ץניוװָארּפ רעד

 ןַאמגרעב טימ רָאי ַא ךָאנרעד ,עינעמור רעביא רָאי 2 טרָאֿפ רע

 .עינעמור רעביא
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 ןטאמופאאטנעמייטפיפיקא

 ןַײז טימ ןעמַאזוצ ןוא ,יסַאי ןיא ןבילברַאֿפ םינינע-סַאּפ בילוצ

 עשידִיי ַא טריזינַאגרָא טרַאה טנומגיז ןוא סעלוגרַאמ ,ץַאנגיא רעדורב

 ןרעלטיירט וצ ןַײרַא טערט .ֿפ זיב ,ןרַאגנוא רַאֿפ עּפורט-ליװעדָאװ

 ,ןרענייש וצ ןרַאגנוא ןייק רעדיו רע טרָאֿפ ָאד ןוֿפ ןוא ,עיצילַאג ןיא

 ,רעטַאעט שידִיי ףיוא טָאברַאֿפ ןבילוצ ,ּווװ גרעבמעל ןייק ךָאנרעד

 ָאד .לדנעב םייח ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא ןקנעש ןיא רע טגניז

 ךָאנרעד טכַאמ ,ןלעּפמיג וצ ןָאזעס ַא ףיוא טרישזַאגנַא רע טרעוו

 ךרוד טרעװ ,עינעמור ןוא עיצילַאג רעביא רעליװָאי טימ ענרוט א

 ײרד טליּפש רע ּוװ ,ווענעשעק ןוא סעדָא ןייק טרישזַאגנַא לעבָאל

 רע טרָאֿפ ,רעטַאעט שידַיי ףיוא טָאברַאֿפ ןבילוצ ןוא ,םישדח

 . .עינעמור ןייק קירוצ

 "עג .עּפורט רעצנַאג רעד טימ ןעמַאװצ ,.8 טרעוו 1900 ןיא

 ןיא טליּפש רע ּווװ ,עקירעמַא ןייק ץיװרָאה ?ֿפארּפ , ךרוד טכַארב

 ,ץיוװָאמיײח ןוא ץיװרָאה ןוֿפ דיא ןענָאזעס ייווצ רעטַאעט-" רָאזדניװ,

 ןענָאזעס ייווצ ,ןרעלדַא ַײב רעטַאעט-"דנערג; ןיא ןענָאזעס ייווצ

 ,רעטַאעט סליבעג ןיא ןענָאזעס ייווצ ,רעטַאעט-"סלּפיּפ , ןיא םיא יב

 ןענָאזעס ייווצ ,רעטַאעט-"טירטס 14, ןיא ןרעלדַא טימ ןָאזעס ַא

 ַא ,דנַאלוװילק ןיא ןָאזעס ַא ,ןצרַאװש סירָאמ טימ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 .רעטַאעט טסנוק סײלּפ גניווריוא ןיא ןָאזעס-

 .ןירעליּפשיוש עשידִיי ַא ןעוועג זיא ,יטעב ,ױרֿפ ןַײז

 ,"גנודניֿפרע עשידִיי ַא -- סרָאטס טנואקסיד, לקיטרַא ןַא ןיא

 ףױקרַאֿפ ןישזדוי רעמיטנגייא-טּפיוה רעד זַא ,ץיװָאלַאז .נ ןָא טזַײװ

 .רעליּפשיוש םעד ףױקרעֿפ ןוֿפ לקינייא-רוא רעדָא לקינייא ןַא זיא

 וצ ןעמוקעג זיא ןוא ןברָאטשעג .8ֿ זיא 1921 רַאורבעֿפ 17 םעד

 לקירטַאעט עשידִיי יד ןוֿפ םלוע תיב ןֿפױא ור רעקיבייא ןַײז

 .סנעײלַא

 .צ .מ
 ,דנַאב רעטייווצ ,1925 ,קרָאיוינ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג , -- ןירָאג .ב

 | | ,149 .ז
 ,.י .נ , װרָאֿפ , ,גנודניֿפרע עשידיא ַא -- / סרַאטס טנוָאקסיד , -- ץיװָאלַאז .נ

 ,1962 ינוי 5

 |?} ,ןַאמדירפ

 זַא ,רעביא טיג "ןעגנורענירע , שנַײז ןיא יקסוועשטניוו סירָאמ

 "המותי יד עיסַאכ, סנידרָאג ןיא ןָאדנָאל ןיא טליּפשעג טָאה
 - :טבַײרש רע ןוא ,יּפַאלק ַא רַאֿפ ּפַאלק ַאק סר'מש ןיא ןוא

 עטסעב יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע .טױט ןיוש זיא ןַאמדירפ;

 רָאנ רעבָא ,טריזמַא טּפָא ךימ טָאה רע .טַײצ רענעי ןופ רעקימָאק

 ןכוזַאב טֿפָא ךימ רע טגעלֿפ קילגמוא םוצ .טליפשעג טָאה רע ןעװ

 ןרָאי יד ןייגרעד טושּפ רימ טגעלֿפ רע ּוװ ,עיצקַאדער רעד ןיא

 עשיפיטַארעטס ןַײז ןעועג זיא -- לטעלב םניא ןַארַא טבָארש;

 טָאה רע .ןגָאז םיא ןגעוו ףרַאד ןעמ סָאװ ןגָאז טגעלֿפ רע .עזַארֿפ

 ךַא ?סָאװ ,ינ ,ןרעדניק טימ ױרֿפ| ײךעלעֿפױא טימ בָאוװ ַא, ךָאד

 רעטסימ ,טגוז !ס'טבָארש | ?קסע רעייא ןעד זיא'ס| ?ןוא ןעד ס'טייג

 א ..טגניז ןיא ,יא-ייא-ייא ,וג ..רעקימָאק רעסיורג ..ןַאמדירֿפ

 טינ טסעגרַאֿפ ,םשה ןעמל ?ןוא ןעד סי'טיײײיג ךַא .טכַארּפ ַא ,טכַארפ

 םימי יצ טייג'ס ןיא ,ליש ןיא ררושמ ַא ךיניב ךַאי .ןעגניז סוד

 | | ."םיארונ
 ,2237224 .זז ,1926 ,עװקסָאמ ," ןעגנורענירע , --- יקסוועשטניװ .מ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 (הנוי-ףסוי) ףעזָאי ,גרעבנעזָאר

 |1932 לירּפַא 28 .טשעג -- 1864 .בעג}

 ,עינעמור ,ואקַאב ןיא 1864 ןריובעג

 ַא -- רעטָאֿפ .ןרעטלע עכייר רעייז ַײב

 ענרעדָאמ ַא ןעמוקַאב .ןצלעּפ ןוֿפ רחוס
 ךָאנ .עיזַאנמיג ןיא טרידוטש .גנויצרעד

 -רַאֿפ ,לושלטימ רעד ןיא רעליש סלַא
 טֿפַאשלעזעג ןיא טסערַאקוב ןיא טכַארב
 ַא קידנבָאה ,ןרָאיטקַא עשינעמור ןוֿפ

 דָארג .רעטַאעט םוצ קשח ןקידריווקרעמ
  ַאקוב ןיא ןעמוקעג טַײצ רענעי וצ זיא

 .ר .עּפורט ןַײז טימ ןדַאֿפדלָאג טשער

 טרָאֿפ עּפורט רעד ןוֿפ לייט ַא ןעוו ןוא ,םוידוטש ןַײז קעװַא טֿפרַאװ
 ךיז טבילרַאֿפ ,עּפורט רעד ןיא ןַײרַא רע טערט ,עקירעמַא ןייק קעװַא

 רעד ןיא טליּפש עכלעוו ,הרׂש ,רעטכָאט סנַאמרעה טנעגיריד ןיא

 ןרָאֿפמורַא ןעמַאזוצ ןָא ןבייה ייז ןוא ,הנותח ריא טימ טָאה ,עּפורט
 ,רעדנעל עשיעּפָארײא ערערעמ ןוא רעדנעל-ןַאקלַאב יד רעביא

 .עינעמור ןייק קירוצ ייז ןעמוק ,ןכַאזרוא ענעדײשרַאֿפ בילוצ
 קרַאטש לָאמַא רע טרעוו ,ןדַיי ףיוא תוֿפידר ןָא ָאד ךיז ןבייה'ס ןעוו
 טרילרַאֿפ רע זַא ,ױזַא םיא ןגָאלשעצ עכלעוו ,סענַאגילוכ ןוֿפ ןלַאֿפַאב

 ַא ךיז טניֿפעג רע ּוװ ,ץיווָאנרעשט ןייק טֿפױלטנַא רע .רעהעג סָאד

 ּפָא רע טרָאֿפ ,ןליּפש טרָאד קידנענָאק טינ רעבָא ,טַײצ ערעגנעל

 םעד ןגעוו .ןליּפש וצ טייקכעלגעמ ַא טמוקַאב רע ּוװ ,גרעבמעל ןייק
 ;טחוש .ז טבַײרש

 ןבָאה ןענָאק וצ.םערָא וצ ןעוועג זיא רעטַאעט עשידִיי סָאד..,
 ַא ןיא רעטַאעט שידִיי טליפשעג ןעמ טָאה.. .םייה עשיטייל ַא
 -ניה ץַאלּפ ַא ןעוועג זיא סָאד ."ןַאקָארסדָאּפ, ןעמָאנ ןטימ ןטרָאג
 ןעגנַאגעג ןענַײז ײןַאקָארס דָאּפ, ןטרָאג ןיא .. סָאלש גרַאב ןרעט
 (סָאמ ַא) "עבלַאה ַא, טימ ןקיווק ךיז םענעדִיי ןוא ןדִַי רעגרעבמעל
 ןעמ טָאה ָאד .סעברַא עטרעֿפעֿפעג טימ דעמ לזעלג ַא רעדָא ריב

 ,טעלעביצ טימ לרעבעל ןטָארבעג ַא ,קיּפוּפ סענעזנעג ַא ןסעגעג
 ןרעה טנָאקעג ךױא ַײברעד ןוא ,גנירעה טימ סעלעביצ עטקַאהעג
 ןיא . .ץנעט ןוא עגנעזעג, טימ רעטַאעט שידִיי ןליפש ןעז ןוא
 ןטָארטעגסױרַא ןענַײז עכלעוו ,"רעגניזרעדָארב יד טימ ךיײלגרַאֿפ
 רעסױרג ַא טַײצ רענעי ןיא ןיוש ןעוועג סָאד זיא ,ןקנעש יד ןיא
 .טסנוק-עניב רעשידִיי ןוֿפ טיבעג ןֿפױא טירשטרָאֿפ

 ןעידִַיי רעגרעבמעל ןיא ןעמוקעגנָא זיא גרעבנעזָאר ףעזָאי ןעוו
 ,טסּווועג ןבָאה עלַא .שינעעשעג עקיטכיוו ַא ןעוועג סָאד זיא ,רעטַאעט
 ןדַאֿפדלָאג רעד ןוֿפ ,עינעמור ןוֿפ רעליפש רעַײנ ַא; ןעמוקעג זיא'ס זַא
 ןקיטכיו ןוא םעַײנ ַא םיא ןֿפ טרַאורעד טָאה רעדעי .יעּפורט

 זיא גרעבנעזָאר .טרַאנעגּפָא טשינ עקַאט ךיז טָאה ןעמ ןוא ,וטֿפױא
 ןעוועג סלָאמַאד זיא סָאד) רעגניז רעסיורג ןייק ןעועג טשינ דליֿפַא
 ןוא יעזָארּפ רעטַאעט ןַײז טימ רעבָא ,(רעטַאעט ןיא קיטכיװ רעייז
 יד ַײב ןעמָאנ ןסױרג ַא ןענּוװעג ךיז רע טָאה עלָאר ַא ןריֿפכרוד
 םלוע רעד .ןעמוקַאב ביל קרַאטש םיא טָאה ןעמ .רעכוזַאב-רעטַאעט
 גרעבנעזָאר לַײהװ ,םענַײז טירטסױרַא ןדעי ןוֿפ תחנ טפעשעג טָאה
 .םלוע םעד יןעמענג וצ סָאװ טימ ןוא יזַא יו ןענַאטשרַאֿפ טָאה
 טנעקעג טָאה ,ץנעגילעטניא טימ שטנעמ ַא ןעוועג רע זיא וצרעד
 רעבָא זיא ךַארּפש-רעטַאעט ןַײז .ןכַארּפש עכעלטע ןבַײרש ןוא ןדייר
 ןוא ,עשירעמשטַײד ַא ןטַײצ ענעי ןוֿפ עדָאמ רעד טיױל -- וועג
 ןטירטֿפױא עטצעל ענַײז וצ זיב ןבילברַאֿפ יז זיא יוזַא
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 ױעט ַאע פט ןשידיי

 ךיוא רָאנ ,גרעבמעל ןיא זיולב טשינ טליּפשעג טָאה גרעבנעזָאר
 רע זיא םוטעמוא .ךעלטעטש ןוא טעטש רענַאיצילַאג עלַא ןיא
 ןרָאיא עטצעל יד רעבָא .טבילַאב ןוא רעלוּפָאפ קרַאטש ןעוועג
 לַאזקיע ןועטיב םעד ןלײט טזחמעג רע טָאה ןבעל ןַײז ןֿפ
 .טיונ ןדיײל טזחמעג טושּפ טָאה רע .רָאיטקַא עשידִיי ךס ַא ןֿפ
 רע טָאה ,ױרֿפ ןַײז ןוֿפ טוט ןכָאנ טפיוהרעביא ,ןכָארבעצ ןוא קנַארק
 -ַאעט טליּפשעג ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא טרעדנַאוועגמורַא
 וצ טייקכעלגעמ ןייק ןבעגעג טינ טַײװ ךָאנ םיא טָאה סָאד .רעט
 -קַא עשידִיי יד ןוֿפ דסח םוצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה רע ןוא ,ןבעל

 .רעדניק ענַײז ןוֿפ ףליה רעד וצ ןוא ןרָאיט

 טָאה גרעבנעזָאר רעבױט רעד יױזַא יו זיא טנַאסערעטניא
 . ,טסּוװעג ןוֿפרעד ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד .עניב רעד ףױא טליפשעג

 ןענוֿפעג טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןרעדנּוװ טחמעג ךיז ןבָאה

 ןייא ןייק ןוא טרָאװ ןייא ןייק ןזָאלעגכרוד טשינ טָאה ןוא ,ץלַא ןיא

 יד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא טשינ רענטרַאּפ ןַײז רע זיא לָאמ ןייק .עזַארֿפ

 ןגָאז ףרַאד רע ןעוו ןוא סָאװ טסּוװעג רע טָאה רעמיא ןוא דיר

 טוג טנעקעג רע טָאה ןלָאר ענַײז עלַא זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז

 .טריֿפרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק םיא טָאה ןורכז ןַײז ןוא ,קינייוװנסיױא ףיוא

 רע זַא ,רעלֿפוס ןטימ טסעומשעגּפָא טַאהעג רע טָאה ךָאנ וצרעד

 .רעגניֿפ יד ןבײהֿפױא ןוא טנַאה רעד טימ סנכייצ ןבעג םיא לָאז

 גרעבנעזָאר רָאיטקַא רעד זַא ,טסּוועג טשינ טָאה רעיױועוצ רעד

 טנָאקעג טשינ סָאד טָאה רענייק ןוא ,ןרעױא יד ףיױא טשינ טרעה

 ' .ןקרעמַאב

 ןלָאר ענַײז ןיא טבעלעגנייא ןעוועג זיא גרעבנעזָאר טַײװ יװ

 יד טצונַאב רע טָאה ,ןסעומשש עטַאווירּפ ןיא וליֿפַא זַא ,סָאד טזַײװַאב

 ,םיליכשמ-רעטַאעט עטלַא יד לָאמַא יװ טקנוּפ ,רעטרעוו-רעטַאעט

 ןוֿפ םיקוסּפ טימ ,טֿפרַאדעג ןבָאה ייז ןעוו ,טנידַאב ךיז ןבָאה עכלעוו

 ,ןשטנעמ עטַאווירּפ טימ רעקרַאֿפ ןיא ,גרעבנעזָאר טָאה ױזַא .ךינת

 ןיא ךיא זיא רע .ןטסקעט ןוא ןסעיּפ-רעטַאעט ןוֿפ םיקוסּפ טצונַאב

 רָאיטקַא רעד ןוא ,עניב רעד ןוֿפ טשרעהַאב ןעוועג ןבעל-ןטַאווירּפ

 .טונימ ַא ףיױא ןטָארטעגּפָא טשינ םיא ןוֿפ זיא םיא ןיא

 ןענַאטשעג רעניײטַאל ףעזָאי םיא ַײב זיא ןגרוטַאמַארד עלַא ןשיווצ

 טמַאטשעג טָאה רענייטַאל סָאוו ,רַאֿפרעד ןעוועג זיא סָאד .ןטפכעהמַא

 רענײטַאל .ןַאמסדנַאל ַא סגרעבנעזָאד ןעוועג זיא ןוא ,ןעינעמור ןוֿפ

 ןעמוקעגסיוא זיא םיא ןעוו ןוא ,"ףעזָאי ןיימ  ןסייהעג םיא ַײב טָאה

 ."ךעלקילג רָאג ןעוועג רע זיא ,עסעיּפ-רענייטַאל ַא ןליפש וצ
 "יּפע ןקידריווקרעמ ַא טלייצרעד ןײטשדלָאג יליוו רָאיטקַא רעד

 ,עּפורט עשידַיי רענַאיצילַאג עקידנרעדנַאװ ַא טימ רע יװ ,דָאז

 ךיז טָאה סע ּוװ ,זלעב ןייק טּפעלשרַאֿפ ךיז ןבָאה ..ר ייז ןשיווצ
 ;יבר רעולעב רעד ןעניֿפעג

 ןעמ טריֿפ ,ןגרָאמירֿפ ַא םענייא ןיא זַא ,השעעמ ַאזַא ךיז טכַאמ;

 ןעייג ןפעש וצ טֿפול לסיב ַא ףיױא ךייט םוצ ןיבר רעזלעב םעד

 ןסייה םיברוקמ עכעלטע ןוא ץַאלּפ ןכַאמ ןוא סױרָאֿפ םיאבג יד

 יד ןכַאמרַאֿפ וא ןרעױט יד ןיא רעבַײוו יד ןײגנַײרַא געוו ןֿפױא

 רעצנַאג ַא טימ טלגנירעגמורַא ,ךעלעמַאּפ טייג יבר רעד ןוא ,סנדָאל

 רָאי קיצעביז רעביא םעד טימ ןענַאטשעג ןיב ךיא .םידיסח עטיווס

 -שרַאפ זיא רע זַא ךיא ליפ גנילצולּפ ןוא גרעבנעזָאר ןבױט ןטלַא

 טסיטש גרעבנעזָאר רעבױט רעד -- קוק ךיא .טַײז ןַימ ןוֿפ ןדנּוװ

 רעבַא ,ןיבר םוצ געוו ַא ןכַאמ וצ ךיז טכוז ןוא םידיסח יד ןשיווצ ךיז

 רעד ךָאד ךיז טליו וצ טשינ םיא טזָאל ןעמ ,טעברַא ןַיז טסיזמוא

 ,טניה ןוֿפ ךָאנ רע טייג ,ןבעגרעטנוא טשינ גרעבנעזָאר רעטלַא

 א לוטש םעד טלעטשעגקעווַא ,ךייט ןבענ ,ןיווש טָאה ןעמ ןעוו ןוא
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 -עגוצ רָאיטקַא רעטלַא רעד זיא ,טצעזעגקעווַא ךיז טָאה יבר רעד
 טנעה ענעבױהעגֿפױא טימ ןוא ,ןיבר ןרַאֿפ טינקעגרעדינַא ןוא ןֿפָאל

 ,ָא, -- :שירעמשטַײד ןלַארטַאעט ןקיבײא ןַײז טימ ןֿפורעגסױא
 יִוייבַאְר ,ךימ יז ןענגעז !יבַאר

 ןטלַא םעד טָאה ןעמ .עכַאטַאמוס ַא ןרָאוװעג זיא םידיסח יד ןשיווצ
 ןעמעלַא טָאה ןיבר ןוֿפ גנוגעווַאב עטכייל ַא רעבָא ,ןסיירעצ טלָאוװעג
 ַא טָאוטעג טָאה גרעבנעזָאר .ליטש ןרָאװעג זיא סע ןוא טקױרַאב
 ןוא ,םיחלג יד יװ יױזַא ןגָארק-קושטיױק ַא טימ קָאר-םולש ןגנַאל
 :םיא ַײב טגערֿפעג ןוא טקוקעגנָא טרעדנּוװרַאֿפ םיא טָאה יבר רעד
 םיא טקנעש יבר רעד סָאװ רעכעלקילג ַא ."?ןששוט ןַײד זיא סָאוע
 ןַאי -- :שיטעטַאּפ ןֿפורעגסױא גרעבנעזָאר טָאה ,טײקמַאזקרעמֿפױא
 "?לחנױזַא סָאד זיא סָאוװ; ."!רָאיטקַא רעשידִיי ןייא ,ײבַאר ,רָאיטקַא
 עקימורַא יד ַײב טגערֿפ ןוא ,ןרעטש םעד יבר רעד טשטיינק --
 ַא זיב ,סנױזַא זיא סָאד סָאװ טשינ סייו רענייק רעבָא ,םידיסח
 ".ןצנוק ןכַאמ יז ,קישטנַאידעמָאק ַא :ּפָא ךיז טֿפור ןַאמרעגנוי
 טנַאה ןַײז טגייל ןוא יבר רעד סױא טֿפור -- "..הסנרפ ַא ךיא,
 גרעבנעזָאר שטָאכ ןוא ,ּפָאק סרָאיטקַא ןטלַא םענעגיובעג םעד ףיוא
 טרעהרעד טשינ וליֿפַא טָאה ןוא ןרָאי ךס ַא בױט ןעװעג ןױש זיא
 ןוֿפ הכרב יד טלָאװ רע יו ןעזעגסיוא סע טָאה ,םָאש-ןענַאנַאק ןייק
 טנַאה סניבר סעד טּפַאכעג רע טָאה דלַאב לַײװ ,טרעהעג ָאי ןיבר
 ןוא ,טּפטשעגּפָא םיא ןבָאה םידיסח יד רָאנ ,ןשוק טלַאוועג יז ןוא
 ַטָאה םינּפ ןַײז .רימ וצ ןעמוקעגקירוצ ךעלדנע זיא גרעבנעזָאר
 ײבַאר רעגידריווכַאה רעד ?ןעהעזעג ךוָאא סע יז ןעבַאה, :טלַארטשעג
 יי .י!טענגעזעג ךימ טַאה

 ןענַײז רימ .זלעב ןוֿפ קעווַא ןעוועג גנַאל ןױש ןענַײז רימ ןעו
 ןבָאה רימ ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ךס ַא רעביא ןרָאֿפעג
 רעביוט רעטלַא רעד ןוא ,םירַאװ ןוא טלַאק גונעג טכַאמעגטימ ןיוש
 רעבָא ,רעגנוה ןטילעג וליֿפַא גָאט ןייא טשינ ןיוש טָאה גרעבנעזָאר
 -רעד וצ טשינ טייהנגעלעג ןייא ןייק ןזָאלעגכרוד טשינ טָאה רע
 ,רעה ןַײמ ,יז ןסיוא :גנורעטסײגַאב טימ ןוא ץלָאטש טימ ןענַאמ
 זלעב ןָאֿפ ײבַאר ןעגידריווכָאה ןעטלַא םעד ןַאֿפ עדרואוו ךיא
 ."!עבעל ךיא רַאוװ ָאז !טענגעזעג

 ןקילב ענעשָאלעגסיוא טעמּכ ןיוש סרעלטסניק ןטלַא םעד ןוא
 ."טלַארטשעצ ךיז ןבָאה

 ,טנכײצרַאֿפ -תונורכז ענַײז ןיא עדַאּפעלַאּפ ןויצנב רָאיטקַא רעד
 טָאה ,טנַאװ יד יו ביוט קידנעייז ,גרעבנעזָאר רעביוט רעד , ז
 רימ טָאה רע ןוא רעיוא ןיא ןעײרשנַײרַא ןדעי עבט ַא טַאהעג 5
 ּביוט רעיש ךיוא ךימ טָאה רע זַא ,רעיוא ןיא ןעִירשעגנַײרַא ױזַא

 " ,.טכַאמעג
 ,גייווצרעבליז .ז וצ ןבעגרעביא ןבָאה עיצילַאג ןיא רעליּפשיוש

 יַאב עקירעמַא ןיא ןַאמלעה עלרהַא רעגָאװש ןַײז ךרוד טגעלֿפ .ר זַא

 ,עקירעמַא ןוֿפ רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידִיי םעד טקישעגוצ ןעמוק
 ןיא ןליּפש וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג םעד ךרוד טָאה רע ןכלעוו

 ,עיצילַאג

 .גרעבמעל ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1932 לירּפַא 28 םעד

 רעייז ןוא ,ןירעליּפשיוש עשידִיי ַא ,הרׂש ,ױרֿפ ןַײז רעסיוא
 דיֿבוט ןוז רעייז זיא ,ןירעליּפשיױש עשידִיי ַא ,ַאטרעב רעטכָאט
 עצידלָאג לרעטכעט ַא ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא רעלֿפוס ַא ןעוועג

 טליּפשעג ןיוש דניק סלַא ךיוא טָאה ,רָאי 9 וצ ןברָאטשעג זיא עכלעוו
 .עניב רעשידיי רעד ףיוא
 | ,גייווצרעבליז .ז ןוֿפ .ע .ש ,גרעבנעזָאר אטרעב רעטכָאט ןַײז ןוֿפ .ע .מ

 ןעצנַאג א זיא סָאװ ,רָאיטקא רעשידיא א גרעבמעל ןיא ןברָאטשעג -- טחוש .ז
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 יי טאש רטראקסאפ שטרעק טיט עליטע בו ראסע יט אפ יו סאסאוו ר קעיר יהי רשע לייק עט שיט סט קט טרער וארא
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 ,1932 ַײמ 28 ,.י .נ ,' װרָאֿפ , ,ביוט ןעװעג ןעבעל
 -סָאנעוב ,"עיצילַאג סקנּפ , ,עיצילַאג ןיא ןרָאיטקַא עשידיא --- ןײטשדלָאג יליוו
 ,321*319 ,זז ,1945 ,סערַײא- - -
 ,156-158 .זז ,1946, סערַײא:סָאנעוב ," תונורכז,, -- עדַאּפעלַאּפ - ןויצנב

 (לדנייש-) הרש .,גרעבנעזַאר

 | ןאמרעהָו

 -ךלָאג ַײב טנעגיריד -- רעטָאֿפ .עינעמור ,סַאי ןיא ןריובעג

 רעטָאֿפ ריא לָאז ,אקסערביל קחצי ןוֿפ תונורכז יד טיול .ןענעדַאֿפ
 -רַאֿפ רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו ,"רעסיורג רעד לוולעוו , ןַײז
 וצ "טסַאֿפרַאֿפ , טָאה ןדַאֿפדלָאג סָאװ ,םינוגינ יד ןוֿפ ןטָאנ יד ןבירש
 הֿביֿבס רעד בילוצ ,טָאה יז .יסַאי ןיא ןסעיּפ עטשרע עמַאס ענַײז
 ,רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ןדנוברַאֿפ ךיז ירֿפ רעייז ,ןרעטלע עריא ןוֿפ
 .ענָאדַאמירּפ ַא יו ןביוהעגנָא ,עמיטש רענייש ריא קנַאד ַא ןוא

 רעליּפשיוש ןגנוי ןטימ ךיז יז טנעקַאב עּפורט-ןדַאֿפדלָאג רעד ןיא
 םיא טיִמ טכַאמ ןוא הנותח םיא טימ טָאה .גרעבנעזָאר ףעזָאי
 ןלָאר-ענָאדַאמירּפ ןוֿפ קידנעייגרעביא .ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טימ
 טבַיײרש טחוש .ז יװ .ןלָאר-רעטומ וצ רעטעּפש ,ןלָאר-רעטקַארַאכ וצ

 גרעבנעזָאר םַאדַאמ טַאהעג ךיוא גלָאֿפרעד םעניילק טשינ ַא , טָאה
 "יוש עקיסַאלקטשרע ןַא ןרָאװעג זיא יז ,ןלָאר-רעטומ עריא ןיא
 ."ןירעליּפש

 ןַא זיא יז זַא ,ןבעגעגנָא טרעװ *רַאדנעלַאק סרעדַאבא ןיא = |
 ,ןעמַארד ןיא יוװ ןטערעּפָא יד ןיא ןיטסילָאר-רעטומ עקיסַאלקטשרע

 ךעלטעטש ןוא טעטש עניילק יד רעביא ךיז ןּפעלשמורַא סָאד
 -עג ריא ןבָארגעגרעטנוא טָאה ,ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז רעטנוא
 ,1923 ץרעמ ןיא ןברָאטשעג זיא יז ןוא טנוז

 ַא ףיוא זיא ,ןירעליּפשיוש עשידִיי ַא ,ַאטרעב ,רעטכָאט ריא
 רעשידיי ַא ,היֿבוט ,ןוז ריא .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג ןֿפוא ןשיגַארט
 ןיא ןענַײז ,סעדירֿפ לימע םעדייא ריא ןוא ,רעליּפשיוש ןוא רעלֿפוס
 .םיעשר עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,דָאירעּפ-רעלטיה
 קִיעֿפ ַא ףיוא "ןטינשעג , ךיז טָאה עכלעוו ,עצידלָאג לרעטכעט ריא
 ,רָאי 9 ןוֿפ דניק סלַא ןברָאטשעג זיא ,עלעסירעטקַא
 ,גרעבנעזָאר ףעזָאי ןַאמ ריא ןוֿפ .ע .מ
 ןעצנַאג ַא זיא סָאװ ,רָאיטקַא רעשידיא א גרעבמעל ןיא ןעברָאטשעג -- טחוש .ז

 ,1922 ַײמ 28 ,.י ,ג ,/ וװרָאֿפ , ,ביוט ןעוװעג ןעבעל

 רעדנעס ,רעביב

 ,יסַאי ןיא 1878 לירּפַא 21 ןריובעג

 -ךיש ַא ןוֿפ רעציזַאב --- רעטָאֿפ ,עינעמור

 טקידנעעג ,רדח ןיא טנרעלעג .טֿפעשעג

 "נוזעג .עיזַאנמיג ןסַאלק 2 ןוא עירַאמירּפ

 -סעלַאגעס רָאיטקַא םַײב ררושמ סלַא ןעג

 טריטויבעד .ןזח ַא ןעוועג זיא רע תעב אק

 "רעלסע ָאסיט , ןיא "ףרַאש סירָאמ , סלַא

 "רעדניק טליּפשעג ,"ידרעוו לומָאּפ , ןיא

 ןוא רעלטיירט ןוֿפ סעּפורט יד טימ ןלָאר

 טערט רע ּוװ ,םולבנעזָאר טימ רעטעּפש
 רע ּוװ ,טשערַאקוב ןייק ּפָא טרָאֿפ .ב .ןלָאר-גנַאזעג ןיא סױרַא ןיוש
 ןיא ךָאנרעד ,(עּפפרט סטרעבליז) "עצינגישז, ןיא ןַײרַא טערט
 .סעדנַארב ןוא שריה דוד טימ רעטַאעט-"שטאד;

 רע ּוװ ,עקירעמַא ,ןָאטסָאב ןיא עילימַאֿפ וצ ןעמוקעג -- 9
 סעּפורט ענעדײשרַאֿפ יד טימ רעבָאהביל-גנַאזעג ןוֿפ ןלָאר יד טליּפש
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 ןופ ןָאסיסץלעל
 .=ירוהשסיסשטסשוישיטטט

 רעביא ךָאנרעד ,קרָאי-וינ ןוֿפ ןליּפש ןיהַא ןעמוק עכלעוו ,סרַאטס ןוא
 ןוֿפ רָאטקעריד ןרָאװעג --- 1918 .דנַאלגנעיַײנ ןוֿפ ץניוװָארּפ רעד
 -"ַאמַאש , ןוֿפ רָאטקעריד --- 1922 ,ןָאטסָאב ןיא "זוַאה יעלּפ ידָאביֿפ ,
 וירביה ןָאטסָאב , ןוֿפ טנעדיזערּפ קיטַײצכַײלג ךיוא זיא ןוא ,רעטַאעט
 .ןָאזעס ןייא רָאנ טריטסיזקע סָאװ ,"ןָאינוי סרָאטקע

 ,טנַאקַאבמוא לרוג רעקידרעטַײוװ
 .7 .ש

 סירָאג ,ווָאמַארבַא

 | דנַאלנייפ }

 ,עיבַארַאסעב ,ןַאמרעקַא ןיא ןריובעג
 -- רעטָאֿפ .ןרעטלע עכעלגעמרַאֿפ-טינ ַײב

 ;רעדניק יד .רעדניבנייא ןַא ןוא רעקורד ַא
 טנרעלעג ךס ַא ןבָאה ,רעטכעט 2 ןוא ןיז 5

 טָאה רעטָאֿפ רעד עכלעוו ,רעכיב יד ןוֿפ

 ןקיטנַײה ןוֿפ בייהנָא ןיא .ןדנובעגנייא
 זיא רעטַאעט שידִיי ןעוו ,טרעדנוהרָאי
 טגעלֿפ ,עיבַארַאסעב ןיא טרעװרַאֿפ ןעוועג

 "כרוד יד רַאֿפ ןענדרָאניײא רעטָאֿפ רעד
 -נולעטשרָאֿפ ןרָאיטקַא עשידִיי עקידנרָאֿפ

 ןשיֿפַא עניילק ןלייטעצ ןגעלֿפ רעדניק יד ןוא רעלכיײּפש ןַײז ןיא ןעג

 ןעװעג זיא עבַאגֿפױא ס'.א .גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןשיווצ

 ןוא קנעב ןלעטש ,רעלכיײּפש ןוֿפ דרעֿפ יד ןוא יק יד ןריֿפוצסיױרַא

 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סעּפורט עקיזָאד יד ןוֿפ ענייא ."עניב , יד ןכַאמ
 ןַײז ןוא רעגַאל ,ַאװָאדעיוװדעמ ,יקסלאביר ,ןָאסנַאטַאנ :ןרָאיטקַא יד

 .ײסבַאס ןוֿפ ױרֿפ יד רעטעּפש ,ַאמע רעטסעווש

 רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא ןוא סעדָא ןייק קעװַא .א זיא 1919 ןיא
 ,"וָאמַארבַא; ףיוא ןעמָאנ ןַײז טרעדנע רעכלעוו ,ײסבַאס ןוֿפ עּפורט -

 -ילַאג ,ןלױּפ ,דנַאלסור רעביא ןרָאֿפעגמורַא עּפורט רעד טימ זיא ןוא

 ןוֿפ סעּפורט יד ןיא רעביא רע טייג ךָאנרעד .עינעמור ןוא עיצ
 גרעבדנַאז ,יקסנימַאק ,לעּפַאר ,ץעענַאּפמָאק ,יקסרימָאטישז ,רעֿפנעג
 ,(יקצָארעיס-רעלדַא) רעטַאעט-"ַאלַאקס , רעשזדָאל ןיא ףוסל ןוא

 ַא טימ ּפָא .א טרָאֿפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב
 עשיטסיוװעשלָאב יד סיוא טכערב'ס ןעוו ןוא ריביס ןייק עּפורט
 "וצ טרָאֿפ ,עּפורט סיקסרימָאטישז ןיא רעביא רע טייג ,עיצולָאװער
 עשירַאצ יד ָאנד עיצַאטס רעד ףיוא קידנגעגַאב) סעדָא ןייק קיר
 ,(ריביס ,קסלָאבָאט ןייק ןרָאװעג טריֿפעגקעװַא זיא עכלעוו ,החּפשמ
 -ידִיי רעסיורג רעד טעדנירגעג טרעוו'ס ּוװ ,וװעַיק ןייק ךָאנרעד ןוא
 וצ ןעגנערב וצ לַאטנעמורטסניא זיא .א ןוא ,ןירַאֿפ-ןטסיטרַא רעש
 .םירֿפס-רכומ עלעדנעמ ןעדייז ןוֿפ גנוסירגַאב יד גנולמַאזרַאֿפ רעד
 ןעוו ןוא ,ןרָאהניא םירמ טימ הנותח טָאה ןוא ךיז רע טנעקַאב ָאד

 רעסישזער-ףליהעג .א טרעוו ,סעּפורט עכעלטע טרימרָאֿפ ןיירַאפ רעד
 "ור ,ןַאמסייו) גושטנעמערק ןיא גרעבמַאס ןוֿפ איא עּפורט רעד ןיא
 רעביא רע טייג טרָאד ןוֿפ ,(ינבודלָאּפ ,םױבלעּפַא ,אקסעדנַארב ,ןיב

 ;ייז ןשיווצ) ַאװַאטלָאּפ ןיא עפורט סיקסוועינַאק-ּפמַאלרַאח ןיא

 יד בילוצ .(ַאקסװעינַאק עילימ ,ןַאמטיירב לואּפ ,ַאקסוװעינַאק ַארעיװ

 טָאה רעטַאעט עשידַיי סָאד עכלעוו ןוֿפ ענַיַארקוא ןיא ןלַאֿפרעביא
 יד) סעדָא ןוא ענליוו ,קסנימ ןייק .א טרָאֿפ ,ןטילעג ךס ַא ךעלריטַאנ

 ןוא (גנָאי ַארַאלק רעקידנרילָארטסַאג רעד טימ לעּפַאר ןוֿפ עּפורט
 ,ןָאזשיֿפ עשימ) רעטַאעט-רעלטסניק ןשידִיי ןטשרע ןיא ךָאנרעד
 "ישזער ןוא ןײטשגינעֿפ רעדירב ,ָאקסעלַאגעס ,ַאקסוװַאלסַאז .ַארעיװ
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 רעטַאע ט ןשידיי

 טרעו ,סעדָא ןכיירגרעד ןעורמוא יד ןעוו .(ווָאנַאטרעב עשוהי רעס
 ,םירק ןייק עּפורט ַא טימ ּפָא טרָאֿפ .א ןוא ,טכַאמרַאֿפ רעטַאעט סָאד
 ןייק קעװַא זומ .ַא ןוא ,ןעורמוא יד ךיוא רעבָא ןכיירגרעד סע ּווװו

 ןליּפש וצ ןעגנוווצעג טַײצ עצרוק ַא זיא רע ּוװ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק
 ןוא ,ײרעֿפַאלקש עסייוו ןוֿפ רעטנעצ רעד ,לטרַאװקיַאטַאלַאג ןבענ

 ערעדנַא יד ןֿפלעה ךיוא ןוא ױרֿפ ןַײז טימ ךיז ןרענרעד וצ ידּכ
 .רעֿפױקרַאֿפ-סגנוטַײצ ַא רע טרעוװ ,עּפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ

 עינעמור ןייק ךָאנרעד ,עירַאגלוב ןייק רע טרעדנַאװ טרָאד ןוֿפ

 ןיא ךיז טצעזַאב רע ּוװ ,דנַאלשטַײד ,ןרַאגנוא ,(גרובנעדלָאג ,ריד)

 -גַאװ ,דניק ַא ןוֿפ טיוט ןוא טרובעג ןכָאנ ןוא ןיימ םַײב טרוֿפקנַארֿפ
 טצעזַאב ןוא עיגלעב ,ךײרקנַארֿפ ,ץייווש ןייק רעטַײװ רע טרעד
 רעלסעק ףעזָאשזד טימ ןעמַאזוצ ,ןָא טריֿפ רע ּוװ ,לסירב ןיא ךיז

 -קנַארֿפ ,דנַאלגנע רעביא סרעטַאעט ירד טימ ,לַאטנעמולב ןַאטיינ ןוא
 ַאלעטס ןרעלָארטסַאג סלַא ךיוא ןעגנערב ייז ּוװ ,עיגלעב ןוא ךַײר

 טגנערב 1928 ןיא .א'א רעלדַא סוילוי ,גרובנעדלָאג לעוימעס ,רעלדַא

 ןשיװצ) 'רעטַאעט הכולמ עשידִיי רעװקסָאמ , סָאד עיגלעב ןייק .א

 עשידִיי ס'.א ,(יקסווָאנַארג רעסישזער ןוא ןיקסוז ,סלעאכימ :ערעדנַא
 ירנעה ןוֿפ טרישזַאגנַא טַײצ רעד ןיא טרעוו עיגלעב ןוֿפ עּפורט

 ,עקירֿפַא-םורד ןייק טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט רעגניזעלש יד ןוא ןַאמרעב

 -רַאֿפסױא ַײב "הוצמ רב, ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ 90 יד קנַאד ַא ןוא

 םורָא טרָאֿפ .א .ןָאזעס ַא ךָאנ עּפורט יד טבַײלברַאֿפ ,רעזייה עטֿפױק

 ןוֿפ ןעגנורישזנַארַא יד קנַאד ַא ,ןטנװָא עשידִיי טימ עקירֿפַא רעביא

 -ָאי ןיא ףוסל ךיז טצעזַאב ןוא ,ןַאמֿפָאה סירָאמ רעטכיד ןשיערבעה

 וצ ךיז טמענ רע ןוא ,טיונ ןוא רעגנוה טדייל רע ּוװ ,גרובסענַאה

 טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רָאנ ךיז קידנבעגּפָא .גלָאֿפרעד טָאה ןוא רחסמ
 -לַארענעג טרעוו .א .ןַאמלרעּפ סקַאמ יוװ ,ןרעלָארטסַאג עׂשידִיי טימ

 -קַאדער) "יאקרב, לַאנרושז ןשילגנע-שיערבעה םעד ןוֿפ .רָאטקעריד
 ןשידִיי ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךעלטֿפעשעג םגה ןוא ,(קיבור ֿבקעי רָאט
 רעד טימ גנודניברַאֿפ ןַײז ןָא רעטייו רעבָא רע טלַאה ,רעטַאעט
 יד רַאֿפ חרוא סינכמ רעסיורג ַא ןַײז ךרוד טלעוװ-רעטַאעט רעשידִיי
 ,ןַאמלע אשימ ,ןייטשלע םייא ,ןָאקיּפ ילַאמ ,ךילַאק ֿבקעי יװ טסעג

 ןריזינַאגרָא ןֿפלָאהעג ךיוא טָאה רע .איא סרעיּפ ןַאשז ,יניבור ןאשז

 ןירעליּפשיוש רעשידִיי רעטנַאקָאב רעד ןוֿפ טנװָא ןקירָאי-70 םעד

 .ַאיוװליס ַארעס

 -עמַא טכוזַאב ,ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ ,,א טָאה 1967 ןוא 1964 ןיא
 -רעטַאעט רעשידַיי רעד טימ טײקטנָאנ ןַײז טשירֿפעגּפָא ןוא עקיר

 ,טלעוו

 ןיא ךוזַאב ַא ףיוא ךיז קידנעניֿפעג ,1967 רעבָאטקָא 25 םעד
 זיא ףוג ןַײז ןוא ,ןברָאטשעג גנילצולּפ טרָאד .א זיא ,קרָאי-וינ
 ןעמוקעג זיא רע ּוװ ,סעלעשזדנַא סָאל ןייק ןרָאװעג טריֿפעגרעבירַא
 | .ור רעקיביײא ןַײז וצ

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארָאכ גרובסינַאהָאי ןיא יָאלַא והימרי ברה

 רעבושח ַא ןעוועג זיא ווָאמַארבַא סירָאב רענעברָאטשרַאֿפ רעד,

 -סױרַא טָאה טיוט רעקידמילצולּפ ןַײז .הליהק רעזדנוא ןוֿפ דילגטימ
 ןוא טצעשעג .ןשוועג זיא רע .רעֶצ סיורג ןעמעלָא זדנוא ַײב ןֿפורעג
 -טוג וא רעמענעגנָא ,רעביל ַא סלַא טָאטש רעזדנוא ןיא טכַאעג
 ןוא ץרא ךרד לעב ןוא הֿבוט לעב רעסױרג ַא ,שטנעמ .ןעקיצרַאה

 ענַײז רַאֿפ טֿפַאשביל ןוא טקעפסער םיורג ןזיועגסױרַא דימּת טָאה

 ,."ןדִיי-רעדירב
 ,ףארטסא רַאקסָא ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .מ

 וי .ג ,/ װראֿפ , ,עקירֿפַא'דיז ןיא ןעדיא יד ןוֿפ סורג ַא --- שטיוװעלומש .י

 .1964 .ווָאנ 3
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 טעוו +=

 ירעמ ,ווָאמַארבַא

 { ןרָאהנייא םירמ}

 אבוג רעוועיק ,לסימָאדַאר ןיא ןריובעג

 טימ טלדנַאהעג טָאה רעטָאֿפ .ענִיַארקוא
 -נגייא רעד ןעוועג זיא ןוא האובּת ןוא דלַאװ

 -ריב רענזליּפש רעקיטרָא רעד ןוֿפ רעמיט

 -סױרַא יז טָאה לוש ןיא ךָאנ ."יירעיורב
 ןוא ןעגניז םוצ גנוגיינ עסיורג ַא ןזיוועג
 ןופ גנילביל רעד ןעוװעג זיא ןוא ןצנַאט

 -מָארגָאּפ ןענַײז 1916 ביײהנָא ןיא ,לטעטש

 / יד טעליוקעג ,זיוה רעייז ןלַאפַאב סעקישט
 ייװצ -- רעדניק 14 יד ןוֿפ ןוא ןרעטלע

 רעטסעוװש ערעטלע ןַא ןוֿפ טרעװו .א .רעדורב ַא ןוא רעטסעווש
 :ומל עריא טימ ןָא רעטַײװ טייג יז ּוװ ,וועיק ןייק ןעמונעגרעבירַא
 ךיז יז טריסערעטניא טנגוי רעטסעירֿפ רעד ןיא ,לוש ַא ןיא םיד
 ןרָאי עריא יװ רעטלע ליֿפ קידנעעזסיוא ,ןוא ,רעטַאעט שידִיי טימ
 ןבָאה ייז ןוא ווָאמַארבַא סירָאב רָאיטקַא רעד ריא ןיא ךיז טבילרַאֿפ
 -מַאס קיזיא ןוֿפ אא עּפורט רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא .הנותח

 ןוא עגנוי ןליּפש ןָא טרָאד יז טבייה ,גושטנעמערק ןיא גרעב
 ןוֿפ עפורט רעד ןיא רעביא יז טייג טרָאד ןוֿפ .ןלָאר-ןיטערבוס
 .רעביא יד תעב ,1918 ןיא .ַאװַאטלָאּפ ןיא יקסוועינַאק-ּפמַאלרַאח

 ענליוו ןייק טרָאד ןופ ,קסנימ ןייק קעװַא יז זיא ,ענִיַארקוא ןיא ןלַאֿפ
 טרילָארטסַאג'ס ּוװ ,לעּפַאר ןוֿפ עּפורט רעד ןיא --- סעדָא ךָאנרעד ןוא
 -טסנוק ןשידִיי םעד ןיא ןַײרַא ךָאנרעד טערט .א .גנָאי ַארַאלק
 -מוא רעד בילוצ רעבָא ,ץיּפש רעד ןיא ווָאנַאטרעב טימ רעטַאעט

 ןרָאטקַא יד ןוא טכַאמרַאֿפ רעטַאעט סָאד טרעװ טַײצ רעקיור
 ךיוא רעבָא ,םירק ןייק עּפורט ַא טימ טרָאֿפ יז ןוא ,ךיז ןרָאֿפעצ
 -יטנַאטסנָאק ןייק טֿפױלטנַא יז ןוא ןעורמוא יד ןכיירגרעד טרָאד

 רעד) לאטרַאװק-ַאטַאלַאג ןבענ ןליּפש ןָא טבייה יז וװ ,לָאּפָאנ

 יז ּוװ ,עירַאגלוב ןייק ּפָא טרָאֿפ ןוא (ײרעֿפַאלקש עסייוו ןוֿפ רעטנעצ
 טרָאֿפ ךָאנרעד .ןכַארּפש עכעלטע ןיא טגניז ןוא ליװעדָאװ ןיא טליּפש

 עּפורט סגרובנעדלָאג לקיציא ןיא טליּפש יז וװ ,עינעמור ןייק יז
 ןוֿפ ."ןַײז ןעמ לָאז שטנעמ ַא, ןיא גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טָאה ןוא
 םַײב טרוֿפקנַארֿפ ןיא ךיז טצעזַאב ,עינעמור ןייק יז טרָאֿפ טרָאד

 ,ךַײרקנַארֿפ ,ץייוש רעביא רעדיוװ טרעדנַאװ ןוא (דנַאלשטַײד) ןיימ
 טימ סרעטַאעט ַײרד טימ ןָא טריֿפ ןַאמ ריא ּוװ ,לסירב ןוא עיגלעב

 -ַאגנָא ךָאנרעד טרעוו יז .לַאטנעמולב ןַאטיײנ ןוא רעלסעק ףעזָאשזד
 טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט רעגניזעלש יד ןוא ןַאמרעב ירנעה ןוֿפ טרישז

 "ןעױרֿפ טּפיױה יד ןענָאזעס 2 טליּפש יז ּוװ ,עקירֿפַא םורד ןייק

 יד  ןוא "עביל רעניטסעלַאּפ , ,(לָאמ 90) "הוצמ רב, ןיא ןלָאר
 -נָאק ףיוא סױרַא יז טערט ןענָאזעס יד ןשיווצ ."הנותח עשינעמור
 1931 ןיא ןרָאֿפ וצ ךיז טיירג ןוא עקירֿפַא רעביא טרָאֿפ ,ןטרעצ

 ןוֿפרעד טינ טרעוװ תובס-עילימַאֿפ בילוצ רעבָא ,עילַארטסױא ןייק

 -נָאק טימ ּפָא ךיז טיג יז ּוװ ,גרובסינַאהָאי ןיא טבײלברַאֿפ יז ןוא
 ןֿפלָאהעג טָאה ןוא ןקעווצ עקיטעטליווו רַאֿפ ןעגנוליײװרַאֿפ ןוא ןטרעצ

 ,גָאטנריױבעג ןטס70 סַאיװליס ַארעס וצ טנוװָא-ןרע םעד ןרישזנַארַא
 סקַאמ טרילָארטסַאג עקירֿפַא-םורד ןיא ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ערעייז ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .א ןוא א'א ץיװָאקרַאמ ףסוי ,ןַאמלרעּפ
 ,עניב רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ לעיציּפָא םגה רעבָא ,ןעגנולעטשרָאֿפ
 ןוא ןרָאיטקַא עשידַיי טימ גנודניברַאֿפ ריא רעטַײװ ןָא יז טלַאה

 ,בוטש ריא ןיא םיחרוא תסנכה רעטיירב ַא ךרוד רעלטסניק ערעדנַא
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 עקירעמַא 1967 ןוא 1965 טכוזַאב יז טָאה ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ
 .החּפשמ-רעטַאעט רעשידַיי רעד טימ טקַאטנָאק ריא טשירֿפעגּפָא ןוא

 "עשזדנַא סָאל ןייק ןרָאֿפעגּפָא 1952 ןיא זיא סיָאשזד רעטכָאט ריא
 סירָאמ ןיא ,שילגנע ןיא טקילײטַאב טרָאד ךיז טָאה ןוא ןרידוטש סעל
 ,סרמ -- ןבעל ןטַארײהרַאֿפ ןיא .עּפורט רעשידיי-שילגנע סצרַאװש
 עיצידַארט יד ןָא יז טלַאה ,ךעלרעדניק ַײרד ןוֿפ עמַאמ ַא ,קנערט

 .רעלטסניק עשידִיי רַאֿפ זױה-ןֿפָא ןַא ןבָאה וצ ,ןרעטלע עריא ןוֿפ
 .ףארטסא רַאקסָא ןוֿפ .ע .ש ןוא .צ .מ

 עלמחרנבַא ,קישזָאב

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1923 לירּפַא 1 .בעג}

 ,עשרַאװ ןיא 1922 לירּפַא 1 ןריובעג

 רעליּפשיױש עשידִיי יד -- ןרעטלע .ןלױּפ

 רדח ןיא טנרעלעג .קישזָאב סקַאמ ןוא לזייר

 רָאי 5 וצ ןיוש .לוש-סקלָאֿפ ַא ןיא ןוא

 -ױּפ רעד רעביא רעטַאעט שידִיי טליּפשעג !
 עשרַאװ ןיא ךָאנרעד ,ץניװָארּפ רעשיל
 ןוֿפ טרעבליז ֿבקעי ןקידנרילָארטסַאג ןטימ

 .?ָאגַאידָארב , עסעיּפ רעד ןיא עקירעמַא
 טָאה'מ זיב טקײרטשרַאֿפ וליֿפַא טָאה .ב
 עטצעל ןַײז .תוריכש ענַײז טרעכעהעג

 ןסיוועג סָאד , עסעיּפ סענזיצַאק רעטלַא ןיא ןעוועג זיא לָאר-רעדניק

 ."טלעוו רעד ןוֿפ
 וצ זיא סע סָאװ ,רָאמוה ןכעלריטַאנ ַא ןסעזַאב טָאה למהרֿבַא

 7 ןעועג טלַא זיא רע ןעוװ ."תומכח; ענַײז עקינייא ןוֿפ ןעז
 טגערֿפעג רעדניוו ריאמ רָאטקעריד-רעטַאעט רעד םיא טָאה ,רָאי
 ,טרעֿפטנעעג םיא רע טָאה ,רָאיטקַא סלַא ןסקַאװֿפױא ליוו רע יצ

 -רַאֿפ עגַארֿפ רעד ףיוא .רעדיינש רעטוג ַא ןרעוו רעסעב ליוװ רע זַא
 רָאיטקַא רעטוג ַא ןַײז לעװ .ךיא זַאק :טרעֿפטנעעג רע טָאה .,סָאװ
 רָאיטקַא רעטוג ַא ןַײז לעוװ ךיא זַא ןוא ,טעברַא ךס ַא ןבָאה ךיא לעװ

 : ,"םיאנוׂש ךס.ַא ןבָאה ךיא לעוו ,עטַאט ןַײמ יו

 -לָאכַאנ עקרוא רעטַאעט-"ַאלַאקס , ןיא טליּפשעג טָאה'מ ןעוו
 ןזָאלנַײרַא טלָאװעג טינ םיא טָאה'מ ןוא ,"הרוּת ןיד , עסעיּפ סקינ
 ןוא טסילָאר-טּפיוה םוצ טרילעּפַא םעד ןגעוו רע טָאה ,רעטָאעט ןיא

 עסעיּפ יד , זַא ,טקרעמַאב םיא טָאה רענעי ןעוו ןוא ,טרימיטיגעל ךיז
 ןוא; טרעֿפטנעעג ףיורעד .דלַאב רע טָאה ,רעדניק רַאֿפ טינ זיא
 ."טשינ ךיוא עסיױורג רַאֿפ זיא עסעיּפ יד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא

 -טע ףיוא ןרָאװעג טְרישזַאגנַא ןרעטלֶע ןענַײז 1939 בײהנָא ןיא
 גנונעכערסיוא רעד טימ עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג םישדח עכעל
 יז וו עשרַאװ ןיא םייה רעייז וצ ןרעקוצקירוצ ךיז ךָאנרעד דלַאב
 ,ןעבָאב ןַײז טימ ןעמַאזוצ ןוז ןקירָאי-16 רעייז טזָאלעגרעביא ןבָאה
 ןוֿפ "דנַאב םישודק , עז| .ַאקסװָארַאבױװעל האל ןירעליּפשיױש יד
 גָאט ןיא עניטנעגרַא ןיא ןעמוקעגנָא 14065-66 .זז ?ןָאקיסקעל;

 ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגּפָא ייז ןענַײז ,ןליוּפ ףיוא לַאֿפרעביא סרעלטיה ןוֿפ

 ,ןלױוּפ ןייק ןרָאֿפוצקירוצ טָאטשנָא .םייה רעייז טימ טקַאטנָאק ןדעי
 סע ּוו ןוא ,ײמרַא סרעלטיה ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ ןיוש זיא סָאװ
 ןיא ייז ןענַײז ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ ןברוח רעד ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה
 טרישזַאגנַא ןענַײז ייז ּוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעג 1941 רעבמעטּפעס
 ,ןָאקָאלבַאי ןַאמרעה רָאיטקַא ןוֿפ ןרָאװעג

 ןבָאה יז ּווו ,עקירעמַא ןיא ןבילברַאֿפ ןענַײז יז סָאװ ,ןרָאי עלַא
 ןוֿפ ןרוּפש טכוזעג ייז ןבָאה ,עלעסיז רעטכָאט רעייז טכַארבעגטימ
 ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןגעוו ןוז ןטזָאלעגרעביא עשרַאװ ןיא רעייז
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 ןופ ןָאסיסץעל

 ןעמַאזוצ סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע זַא ,טסּוװַאב
 .תוחּפשמ סנדייב ןוֿפ רעדילגטימ עלַא טימ

 יד ןבָאה ,רעביא טיג שטיוועלומש .י טסילַאנרושז רעד יו
 טנגעגַאב ,(עדַאנַאק) לַאערטנָאמ ןיא 1966 ןיא קידנליּפש ,ןרעטלע

 יז טָאה רעכלעוו ,ןלױּפ ,יטָאלז-קָאטָאּפ ןוֿפ רעבוָארטש ןַאיבַאֿפ

 "רעד טָאה רעדרעמ רעשטַײד ַא יו ןעזעג טָאה רע זַא ,ןבעגעגרעביא
 -ַאב זיא דרָאמ םעד יו ןעזעגוצ ןײלַא טָאה רע .ןוז רעייז ןסָאש
 -עגסױרַא עקַאט זיא רע ןכלעוו ןגעק טדימש שטַײד רעד ןעגנַאג
 ןעמוקעגרָאֿפ רעדרעמ םעד ןגעק זיא סָאװ ,סעצָארּפ ןֿפַױא ןטָארט
 ,דנַאלשטַײד ברעמ ,טַאטשמרַאד ןיא

 ןַאיבַאֿפ תודע רעד טָאה ,טּפשמ םעד ןוֿפ לָאקָאטָארּפ ןטיול
 םיא סיצַאנ יד ןבָאה 1942 רעמוז ןיא זַא ,ןבעגעגרעביא רעבוָארטש
 -יצַאנ ַא ןעוועג זיא סע ּוװ ,ָאבמעד ןייק לשימעשזּפ ןוֿפ טכַארבעג
 רעדלעוו יד ןיא ןבָאה טרָאד .רעגַאל-סגנוגינייּפ ןוא סטעברַא רעש

 םעד ןוֿפ טנַאדנעמָאק רעד .ןדִיי 600 ךרעב ןֿפַאלקש סלַא טעברַאעג
 טָאה רעכלעוו ,טדָאנק רעטקידלושַאב-טציא רעד ןעוועג זיא רעגַאל

 -לושַאב רעטייווצ ַא .ןדִַיי יד טקיניײּפעג ןֿפוא ןשיטסידַאס ַא ףיוא
 יַאנַאֿפ ַא ,טדימש יצַאנ רעד ןעוועג זיא סעצָארּפ םעד ןיא רעטקיד
 טוט ,ןדַיי ןדרָאמ ןוא ןקינייּפ טימ זַא ,טביילגעג טָאה רעכלעוו ,רעקיט

 טלייצרעד טָאה רעבוָארטש .קלָאֿפ ןשטַײד ןרַאֿפ ךַאז עקילייה ַא רע
 -רעד טנעה ענעגייא ענַײז טימ טגעלֿפ טדימש זַא ,סעצָארּפ ןֿפױא
 טדימש יוװ ןעזעג ךיוא טָאה רע ןוא ,רעגַאל ןיא ןדִיי עקנַארק יד ןסיש
 ןיא קעװַא זיא למהרֿבַא .ןוז סקישזָאב ,ןעלמהרֿבַא ןסָאשרעד טָאה
 טכַארבעג ןוא טּפַאכעג םיא ןבָאה רעטכעוװ-יצַאנ .טיורב ןכוז ףרָאד
 ףיוא ןגײלוצקעװַא ךיז ןעלמהרֿבַא ןלױֿפַאב טָאה רע .ןטדימש וצ

 עצנַאג ַא ןגיל טזומעג טָאה רע ּוװ ,רעקנוב ןימ ַא ןיא ,דרע רעד
 וצ ןבירטעג םיא טָאה'מ ןעוו ,ירֿפ רעד ןיא סנגרָאמוצ ןוא טכַאנ

 ןסָאשרעד ןײלַא טדימש םיא טָאה ,טעברַא רעד

 ןשיגַארט ןגעוו טסּוװרעד ןרעטלע יד ךיז ןבָאה ןֿפוא ַאזַא ףיוא
 ,ןוז רעייז ןוֿפ ףוס

 ,קישזָאב סקַאמ ןוֿפ .ע .מ

 רעייז ןוֿפ לרוג ןגעװ טציא ןיוש ןעסיײװ עמַאמ:עטַאט -- שטיװעלומש .י
 . ,1967 רַאורבעֿפ 14 .י .ג ,," ווראֿפ , ,ןהוז .

 רעב-בד ,ןיקלַאמ

 {1906 רַאורבעֿפ 12 .טשעג -- 1901 .בעג)

 -שיסור .,ענדָארג ןיא 1901 ןריובעג
 עשיערבעה-שיסור ַא טקידנעעג .ןליוּפ
 -רע רעד ןיא טנָארֿפ רעד תעב :עיזַאנמיג
 ךיז טרעטנענרעד המחלמ-טלעוו רעטש
 ןייק ןרעטלע יד טימ רעבירַא ,ענדָארג וצ
 קיטעט ןעוועג ןָא טנגוי רעד ןוֿפ .קסנימ
 ַא ךָאנרעד ,ײטרַאּפ-?ןויצ יריעצ, רעד ןיא
 ןוא דנַאלסורסַײװ ןוֿפ ק'צ ןוֿפ דילגטימ

 -עג ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז 1919 .ןלױּפ

 "רַאֿפ רעד ןוֿפ רעריֿפנָא יד ןוֿפ רענייא ןעוו
 ןעוועג 1928 זיב ."ןויצ יריעצ , ןוא צ'ּפ עטכער ײטרַאּפ רעטקיניי
 עכעלטע ךָאנרעד ,"י'א ןקידנטעברַא ןרַאֿפ עגיל , רעד ןיא קיטעט
 ,"ןויצ ילעוּפ , יד וצ רעבירַא קירוצ ןוא "דנוב , ןיא דילגטימ ַא רָאי

 -רַאעג רעִירֿפ ,1919 ןיא טייקיטעט עשירַארעטיל ןַײז ןביוהעגנָא
 "גוב רעד ןיא ךָאנרעד ,סעבַאגסיוא עשיטסינויצ-ילעוּפ יד ןיא טעב
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 רע ט ַאע פט ןשידיי

 -סיוא עשידָאירעּפ עטסנדישרַאֿפ יד ןיא ןוא ?גנוטַײצסקלָאֿפ, רעשיד

 .רעטַאעט ןשידַיי ןגעוו ןבירשעג טֿפָא טָאה רע ּווװ ,סעבַאג

 סעמעט ףיוא רָאטקעל רעטנַאקַאב ַא ןעוועג ןליוּפ ןיא זיא .מ

 .רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי ןגעוו

 יד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע ּוװ ,י'א ןיא טצעזַאב ךיז --- 4

 -עג רע טָאה ָאד ."ם"ּפמ, ןוא "הדובע תודחא; ,"י"אּפמ, ןעײטרַאּפ

 ןטלַאה טגעלֿפ ןוא שיערבעה ןיא ַײס ןוא שידִיי ןיא ַײס ןבירש

 ,ןכַארּפש עדייב ןיא סעיצקעל
 -רעביא עקינייא שידִיי ףיוא טכעלטנֿפערַאֿפ רע טָאה ןלױּפ ןיא

 -ריוא טצעזרעביא ךיוא טָאה .מ .קרעוו עכעלטֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןעגנוצעז

 טצעזרעביא רע טָאה לארׂשי ןיא ."ןוארק יסול , עמַארד סָאָאש ןיוו

 עטשרע יד ןוא ןָאזרעדָארב השמ ןוֿפ "ןילוח תוחיש , שִיערבעה ףיוא

 ,קרעוו סנָאסלעגרעב דוד ןוֿפ דנעב 2

 רעביא רוט-עיצקעל ַא טַאהעג ןוא זירַאּפ ןיא טבעלעג 2

 ,עילַארטסיױא ןוא עּפָארײא-ברעמ

 .הֿפיח ןיא ןברָאטשעג .מ זיא 1966 רַאורבעֿפ 12 םעד

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןייטשניבור ןבואר

 עכעלנירועגרעסיוא ןַא ,ןעמָאנעֿפ ַא ןעוועג זיא שטנעמ רעד,

  תונוושכ ליֿפױזַא טימ ןרָאװעג טשטנעבעג זיא סָאוװ ,טייקכעלנעזרעפ

 ןעניֿפעג וצ רעווש זיא'ס זַא ,ןענעק ןוא ןסיוו ןוֿפ עֿפש ַא טימ ןוא
 -לארׂשי רענַײר לעוטקעלעטניא רעזדנוא ןיא וליֿפַא ןכַײלג סנייז
 סָאװ ןגָאז וצ רעטכַײל זיא סע ?ןעוועג ןיקלַאמ זיא סָאוװ .טֿפַאשלעזעג

 -טלעוו רעד ןוֿפ רענעק רעֿפיט ַא רע זיא ןעוועג .ןעוועג טשינ זיא רע
 רענעק ַא ,רוטַארעטיל רעשידִיי-שִיערבעה רעד ןוֿפו ןוא רוטַארעטיל
 טימ רעקידנּפַאכרַאֿפ ,רענַײֿפ ַא ,רעבַײרש ַא ןעוועג .רעקיטירק ןוא
 ,רעצעזרעביא ,רָאטקַאדער ַא ,טסַייסע ןשינעטנעק ןוא ליטס ןייז
 ןוא רערעל ַא ,רָאטַאטנעמָאק-ָאידַאד ַא ,רענדער רעכעלרעדנווו ַא
 ןעמונעג טָאה רע ּוװ ןרעדנּוװַאב וצ ןעוועג זיא'ס ןוא .רעיצרעד
 עלַא יד טָא קיטַײצכַײלג טעמּכ ןליֿפרעד וצ חוּכ ןוא טַײצ ליֿפ יזזַא

 .סעיצקנוֿפ-רוטלוק עקירָאלָאקליֿפ ,ענעדײשרַאֿפ

 טָאה רע .םיקלא דסחב רָאטַארָא ןַא -- רענדער רעד ןיקלַאמ
 םענעֿפילשעג ,ןטקָאטעג ןַײז ןוֿפ רעביױצ ןטימ רערעהוצ ןסַאמ ןיוצעג
 ןטנַאסערעטניא ןטימ ,עיצקיד רערָאלקילַאטשירק ןַײז טימ ,טרָאװ
 רוקמ רעקילַאֹווק ַא ןעוועג זיא סָאד .ןטַארעֿפער ענַײז ןוֿפ טלַאהניא
 ריבסמ זיא רע סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ענעי ןגעוו ןסיוו ןקיטנורג ןֿפ
 רע .טעטירַאלוּפָאּפ ןַײז ןוֿפ דוס רעד ןעוועג זיא סָאד .םלוע ןרַאֿפ
 -עטיל רעד ןוֿפ םינינע עטסטריצילּפמָאק יד תלוכיב ןעוועג זיא
 -וספ עכַאֿפנייא ןיא ןרעלקוצֿפױא טלעוו רעלַארטַאעט ןוא רעשירַאר
 ןוֿפ רָאטקעטיכרַא רעד ,רע .סעלומרָאֿפ עטיובעג-יונעג ןוא ,םיק

 | .טסנוק-דייר רעד

 תרדה ןַײז ,ןעזסיוא שיטעטסעיַאמ ןַײז ךיוא טקריוװעג טָאה'ס
 טָאה רע ןשטנעמ טימ ךיז ןעמענַאב ןייז ןוֿפ טייקלדייא יד ,מינפ
 ענַײז וצ יירטעג ןעוועג ,ןּפיצנירפ ענרעזייא ,עטסעֿפ טגָאמרַאֿפ
 ןוֿפ ןערב ןטימ ,תובהלתה טימ טקידערּפעג ייז טָאה ,ןעגנוגַײצרעביא
 ןוא .תוחילש-רוטלוק ַא וֿפ בוח םעד טליֿפעג טָאה רע .דיסח ַא
 םעד ,טסנוק רעטסנרע רעד ןעניד ?עיסימ ןַײז ןעוועג ןיא סָאװ
 קַאמשעג םעד ןרעניײֿפרַאֿפ ןוא ןעלדייאסיוא ,רעטַאעט ןששירעלטסניק
 יד ןוֿפ רעקּפָא ןֿפיט ַא טליֿפעג רע טָאה .רעױשוצ ןוא רענעייל ןוֿפ
 טָאה רע. .רעטַאעט ןשידִיי ןיא סעקיײרעכַאמ עשינעצס עקיליב

 .ןשגנורעדָאֿפ טלעטשעג טָאה רע .טריסישזער טשינ ןייֵלַא ןסעיפ ענייק

 ןעגנולעטשרָאֿפ עשירעלטסניק טגנַאלרַאֿפ טָאה רע .טסיטרַא םוצ

 -ָאידַאר ןכרוד ןוא ענעבירשעג יד ,ןעגנולדנַאהּפָא ענַײז ןיא ןוא
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 טוהט

 יד זיא סניױזַא סָאװו רעױשוצ םעד טנרעלעג רע טָאה ,עטקידערּפעג

 רעד ןרעוו ןיילַא לָאז ,רעיושוצ רעד ,רע .רעטַאעט ןטסנרע ןוֿפ הדבוע

 סרעדנוזַאב -- רעטַאעט ןטסנרע ןוֿפ גנוֿפַאאע רעד ןיא רעֿפלעהטימ

 ,רעטַאעט ןשידִי ןוֿפ

 תומיב / סַארגָארפ םעד ןיא סעיזנעצער-ָאידַאר עקידתבש ענַײז

 -עטשסיוא יד רעביא ןטכיזרעביא ענַײז ןוא שַיערבעה ןיא יסידבו

 -רָאֿפ עַײנ יד רעביא טרֿפב ןוא ןרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ ןוֿפ ןעגנול

 .החלצה סיורג טַאהעג ןבָאה ,סרעטַאעט עשידִַי יד ןיא ןעגנולעטש

 ןכַארּפש עדייב ןוֿפ זעטניס םענוֿפ רעגערט רעד ןעוועג זיא ןיקלַאמ.

 ."זעידִיי ןוֿפ וא תירבע ןוֿפ --

 ;ֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גרעבנעזָאר המלש

 ןעניז ןלוֿפ ןיא -- עטסעב יד ןוֿפ רענייא ,רעבַײרש רעניײֿפ ַאי

 ןיא ױזַא ןוא שידִיי ןיא ױזַא ,וילע דסחב רענדער -- טרָאט ױֿפ

 טָאה סָאװ ,שידִיי ןשיטעָאּפ ַא טדערעג טָאה רע .לארׂשי ןיא תירֿבע

 רע .ושל-שידִיי ןוֿפ רעטסומ רעטסעב רעד ,ןענח ןביז עלַא טָאהעג

 -רעביא ,סעמעט עטסנעדישרַאֿפ יד ףיוא טדערעג ןוא ןבירשעג טָאה

 רע טָאה טפיוהרעביא ,שיערבעה ןוא שידִַיי ףױא רעכיב טצעזעג

 ױזַא ,רעקיטירק-רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל סלַא טנכייצעגסיוא ךיז

 ףיוא ןכַארּפש עדייב ףיוא לארׂשי ןיא ױזַא ןוא שידַיי ףיוא ןליופ ןיא

 ,וָאקרוט; ַאקסנימַאק ַאדיא טימ ןרָאיטקַא עשידִיי .תירֿבע ןוא שידִיי
 זַא ,דוֿבּכ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ןבָאה ץיפשש רעד ןיא גרעבמַאס קיוייא

 טָאה רעטַאעט ןקעוו טרָאװ ןַײז .ןבירשעג ייז ןגעוו טָאה ןיקלַאמ

 .םיא טימ טנכערעג ךיז טָאה'מ ןוא גָאוו טַאהעג

 ליבסנַאמ רעטיבעג-טסעֿפ ַא טנַאגעלע ןַא ןעוועג זיא ןיקלַאװ

 טימ ,ןגעױא עניורב עקידנעלכיימוע קידנעטש טימ ,סקּוװלטימ ןֿפ

 ,עיצקיד רענעטלעז ַא טימ רעטרעוו עשידִיי עטדערעגסיורַא ףרַאש

 ןעועג קידנעטש ,ךַארּפע רעשידִיי רעד רַאֿפ ץלָאטש ַא זיא סָאװ

 -עלע רעד ןיא ןטלַאהעג קידנעטש ןוא טצופעגסיוא ,טענ ןַאטעגנָא

 רע ןכלעוו טימ לדרעב דנָאלב טגעלֿפעג טוג ןַײז סערָאֿפ רעטסטנַאג

 רעייז ןעוועג זיא רע .סרעריזירֿפ עטסרעיט יד וצ ןעגנַאגעג זיא

 -לַאמ ןסעומש וצ םיא טימ גונעת ַא ןעוועג זיא סע ןוא לוֿפרָאמוה

 .םימכחל דעו תיב רעתמא ןַא ןעוועג זיא ןלארׂשי ןיא| זה סבניק

 ןעוועג טינ טַײװ זיא רע ..רֿבח רענעבעגרעביא ןַא ןעוועג זיא רע

 ַײר טָאה ,רֿבח ַא האנה ןֿפַאשרַאֿפ וצ ףױא טלעג רעבָא ,ריבג ןייק

 ."עלָאר םוש ןייק טליפשעעג טשיִנ סיא

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיווַאר ךלמ

 וצרעד ןוא ,פיט-לצרעה ןשיטימעס םעד ןוֿפ םינּפ תרדה ַא;

 -שיטסיטרַא ןַא רעטנוא טמוק סע ןדַײס ,לָאמ עלַא ךעלטניײרֿפ רעייז

 סע ,קענשנַײרַא ןצעמע זיא סע חמ רע ןוא לטרעווכעטש קיציוו

 ןיילַא רעדיוו דלַאב סע טמענ רע רעבַא ,קורדסיוא םוצ ןעמוק לֵאז

 .טנַײרפטוג רעדיוו דלַאב טרעוו ווא סיױרַא

 ךס ַא ןיא קעטָאילביב עסױרג ַא זיוה ןיא ..ןבָאה סניקלַאמ יד

 יד עקַאט ןענַיז תודע ןַא .רעכיב עטנעילעג רעטױל טימ תונושל

 רעבַײרש ןוֿפ ריבסמ לעב רעטנכיײצעגסיוא ןַא.. .סניקלַאמ סעדער

 ֿבקעי ןוז ןַײז . .רעטַאעט ןוֿפ טיבעג ןֿפױא רקיע רעד ,קרטו ןוא

 טסקַאוו .רוטלוק-רעטַאעט ןוֿפ דלעֿפ ןפיוא טריזילַאיצעּפס זיא ןיכלמ

 .יַלארׂשי תנידמ ןיא טיבעג םעד ףױא טעטירָאטױא ןַא
 .םיובנשריק םהרֿבַא ןוֿפ .ע .ש

 ,קרָאי-וינ ,הנאב רעטֿפניֿפ ,/רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל ,
 .429:431 .זז ,3

 ,248-249 .וז ,1958 ,לַאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןַײמ,, --- שטיװַאר ךלמ
 ,6 .ב9ֿפ 28 ,.א'ב ,"גנוטַײצ צשידיא , ,ןיקלאמ רעב בד א ןרָאה ,ל
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 יי יי

 ,1966 לירּפַא 14 ,.י .ג , ש' זאמ-גָאט , ,ןיקלאמ רעב-בד -- גרעבנעזָאר המלש
 ,עקיסקעמ ,'טנַײרֿפ , ,ןיקלַאמ .ב .ד ןעמָאנעֿפ רוטלוק רעד --- ןייטשניבור ןבואר

 ,1966 ַײמ-לירּפַא

 דוד ,ןַאמשירפ

 {1922 .גיוא .טשעג --- 1865 רַאונַאי 6 .בעג}

 טיג .8ֿ יו 1865 רַאונַאי 6 ןריובעג
 יד טיול .עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא ןָא
 הליהק רעשזרענז רעד ןוֿפ רעכיבנריובעג
 -עדנַא ןיא ,| 1859 .צעד || כ"רת הּכונח ---
 ַײב ,שזרעגז ןיא |1864 -- ןלַאװק ער

 ןוא רעקידוֿבּכב רעייז ַא ןיא ,ןליוּפ ,שזדָאל

 -רעטלע ןוא ןרעטלע .החּפשמ רעקידסוחי
 ךָאנ .ןטנַאקירבַאֿפ ןוא םירחוס -- ןרעטלע

 ךיז ,ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ,דניק סלַא
 "רעד עטוג ַא ןעמוקַאב .שזדָאל ןיא טצעזַאב

 -ערעל ןוא רערעל ַײב ,סעקטנַאנרעוװּוג ןוא ןטנַאנרעוװּוג לב גנויצ
 -גורעד ,םידומל עשידִיי הדמתה רעטסערג רעד טימ טנרעלעג .סניר
 ,םידומל עכעלטלעוו ךיוא קיטַײצכַײלג ,הלבק וליֿפַא ,רָאי 8 וצ ,רעט

 ןוֿפ .ךַארּפשרעטומ ןַײז טעמּכ ןרָאװעג זיא סָאװ ,שטַײד סרעדנוזַאב

 זיא סָאװ ,ץלַא טנעיילעג ןוא םרָאװ-רעכיב ַא ןעוועג ןָא זַײוודניק

 טצעזעגרעביא רָאי 14 וצ ןיוש .טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג םיא

 -גַאסקעלַא ןוֿפ ?ָאטסירק עטנָאמ ףַארג, ןַאמָאר םעד שלערבעה ףיוא

 שיערבעה ןיא טריטויבעד ןוא רעדיל עשידַיי ןבירשעג ,ַאמויד רעד

 ןעיצ עכלעוו ,"רחשה ,, ןיא םיריש ןוא גנולייצרעד עניילק ַא טימ

 ץרּפ ןוא רענעייל עשיערבעה יד ןוֿפ קרעמֿפױא םעד וצ דלַאב

 -כײלג טבַײרש .ֿפ ,גנורעטסַײגַאב טימ םיא טסירגַאב ןיקסנזלָאמס

 .ןעגנוטַײצ עשטַײד עלַאקָאל יד ןיא קיטַײצ

 וצ טריֿפרעד ןבָאה סָאװ ,ןטֿפעשעג עטכעלש סרעטָאֿפ ןבילוצ

 .ס',8ֿ ןגנוי ןֿפױא ןבירשעגרעביא טֿפעשעג סָאד טרעוו ,טָארקנַאב

 ןטֿפעשעג יד רעבָא ,טנַאקירבַאֿפ ַא ןוא רחוס ַא טרעוו רע ןוא ,ןעמַאנ
 יד רע טרידיווקיל ףוס לּכ ףוס ןוא ,םעדכרוד טינ ךיז ןרעסעברַאֿפ

 -רַאֿפ ,טיונ סיורג ןדַײל ןָא טבייה עילימַאֿפ יד ןעוו ןוא ,ןטֿפעשעג
 ָאד .דנַאלשטַײד ןייק קעװַא טרָאֿפ ןוא זיוה סנרעטלע ןַײז .8 טזָאל

 ןרהַא רעלעטשטֿפירש ןשטַײד ןטימ קרַאטש ךיז רע טנַײרֿפַאב

 -נסיװרוטַאנ ענַײז ןצעזוצרעביא םיא טגעװַאב רעכלעוו ,ןייטשנרעכ

 דלָאטרעב רעלעטשטֿפירש עשטַײד יד טימ ,רעכיבסקלָאֿפ עכעלטֿפַאש

 ךָאנ ךיז טרעטנענרעד ןוא א'א ןעגאהליּפש ךירדירֿפ ,ךַאברעיוא
 ןַײז טרָאד טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא ,רוטַארעטיל רעשטַײד רעד וצ רעמ
 ןַײז ןיא| ."םי תולוצמב , עמעָאּפ סגי'לי ןוֿפ גנוצעזרעביא עשטַײד
 טַאהעג טָאה ,לואש ,רעטָאֿפ ןַײז זַא ,ןָא .8 טזַײװ עיֿפַארגָאיבָאטױא

 ,?ןבַײלג ןַײז ָאטינ זיא'ס , סָאװ ,לכש םענעֿפילשעג ןוא ןקרַאטש ַא

 ןוֿפ ןוא ,קיטירק ןוֿפ טסַײג םעד טנשריעג רע טָאה םיא ןוֿפ זַא ןוא
 ןעוועג ןענַײזס עכלעוו ןשיווצ) םיבורק עריא ןוא דצ סרעטומ רעד
 (גרעבנעשריה לאומש דניק-רעטסעווש ןַײז יו ,רעלָאמ עטמירַאב

 .ןריזַאטנַאֿפ וצ ןוא ןעמולח וצ גנוגיינ יד השוריב ןעמוקַאב רע טָאה

 -קריוו ןענַײז עיזעָאּפ ןוֿפ טסַײג רעד ןוא קיטירק ןוֿפ טסַײג רעד,
 רעכַײלג וצ טשרעהַאב ךימ ןבָאה עכלעוו ,רעטסַײג ענעי ןעוועג ךעל

 ןעלגנַאר וצ טרעהעגֿפױא טינ רימ ןיא ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ןוא טַײצ
 | "גָאט ןקיטנַײה ןֿפױא זיב

 ןַײז ןבעגעגסױרַא .8ֿ טָאה ,ןלױּפ ןיא 1882 ןיא ןעמוקעגקירוצ

 רעקידלַאװג ַא טימ טָאה רע רעכלעוו ןיא ,"והובו והת , רושָארב
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 ןופ ןַאסיססעל

 ןוֿפ טײקטסוּפ עקידהצילמ יד ןוא תונלטב יד טריקַאטַא טייקטסיירד
 -רעסיוא ןַא ןעוועג זיא קורדנַײא רעד .רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד
 זַא ,טריֿפרעד טָאה רושָארב רעד ןוֿפ טלַאהניא רעד ןוא רעכעלנייוועג

 יד ןרעדנע וצ תונוכ טימ רעקיטירק ַא סלַא טנעקרענָא ןרעוו לָאז ,8
 ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעַײנ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד ןוא םערָאֿפ

 טימ עלַאװכ ַא ןֿפורעגסױרַא רושָארב יד טָאה קיטַײצבַײלג רעבָא
 -ַאגנַא ףיורעד זיא רעכלעוו ,רעבַיײרש ןגעק ןעיירעלדיז ןוא ןטסעטָארּפ
 "נירגעגיַײנ םעד ןיא ןטעברַאוצטימ גרוברעטעּפ ןייק ןרָאװעג טינישז
 -קיטרַא עשיטילָאּפ טבַײרש רע ווו ,"םויה, טַאלבגָאט ןשיערבעה ןטעד

 רבד לע םיבתכמ, ןוא "תוחרוּפ תויתוא , סעירעס ענַײז ןוא ןעל

 ליטס רעייז ןוֿפ טייקיינ רעד טימ סיוא ךיז ןענכייצ סָאװ ,"תורֿפסה
 ,טלַאהניא ןוא

 רעבָא ,שידִיי ןבַײרש ןוֿפ ןטלַאהעגקירוצ ךיז בייהנָא ןיא טָאה .ֿפ

 ערעדנַא יד לַײװ ןוא "םויה , גנוטַײצ רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןכָאנ

 רעד בילוצ טכַאמרַאֿפ םיא רַאֿפ ןעוועג ןענַײז ןעגנוטַײצ עשיערבעה

 ןיא רע טָאה ,רעבַײרש ערעייז טימ טריֿפעג טָאה רע סָאװ ,קימעלָאּפ

 -סקלָאֿפ ןעשידוי, םוצ עגַאליײב) שידִיי ןבַײרש ןביוהעגנָא 8

 עשידוי , ןַײז ןיא ןטעברַאוצטימ םיא טעברַאֿפ םכילע םולש .("טָאלב
 ןוֿפ עטעברַאעגרעביא ,ןַײז טכעלטנֿפערַאֿפ .ֿפ ּווװ ,!קעטָאילביבסקלָאֿפ

 ,םשור ןקרַאטש רָאג ַא טכַאמ עכלעוו ,*ריֿפוא; עמעָאּפ ,שיערבעה

 סצרּפ יוי ױזַא ןרָאװעג טקורדעג טרָאד קיטַײצכַײלג זיא יז לַײװ רעבָא
 שינעכַײלגרַאֿפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,*שינַאמ, עמעָאּפ עטמירַאב

 -גנַאל רעד וצ טריֿפרעד טָאה סָאד ןוא ,רעכַײרש עדייב ןשיווצ

 ןוא ןַאמשירֿפ :עדייב ןשיוװצ הקולחמ רעשירַארעטיל רעדנרעיוד

 ןבילקעג ךיז טָאה רע עכלעוו ,שידִיי ןיא רעדיל ייר ַא טקורד .ֿפ .ץרּפ
 .ןענישרעד טינ םרָאֿפ-ךוב ןיא לָאמנייק ןענַײז ייז רעבָא ,ןבעגוצסורַא

 טרידוטש רָאי 4 ןוא דנַאלשטַײד ןייק קעװַא רעדיוו .5 זיא 0
 -יזרעווינוא רעד ןיא טסנוק ןוֿפ עטכישעג ןוא עירָאטסיה ,עיֿפָאזָאליֿפ
 רע ּוװ ,שזדָאל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ךָאנרעד ,יולסערב ןוֿפ טעט

 -סיוא} קרעוו עקיטכיוו ייר ַא ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא ףיוא טעברַאעג טָאה
 -יטעט עשירַארעטיל ערַאבטכורֿפ ןוא עקיכַאֿפליֿפ ןַײז ןגעוו ךעלריֿפ
 ,שידִיי ןיא רעטַײװ טקורד רע םגה .|"ןָאקיסקעל , סנעזייר עז טייק
 רעד וצ גנוִיצַאב עויטַאגענ עשיליכשמ ןייר ַא רעבָא רע טָאה
 ייווצ ןוֿפ גנוצעזרעביא רענענייא ןַײז וצ ;המדקה ַא ןיא ןוא ךַארּפש

 עניירמוא סָאד טשינ לָאז ןעמ , :רע טבַײרש ,ןעגנולייצרעד ענַײז

 יו גנַאל ױזַא .ענייר סָאד טָאה ןעמ רעדייא ןעססעיגסיוא רעססַאװ
 ניא גנודליב ןוֿפ ףרַאדעב ןַײז דנַאטש םיא טשינ זיא םע ןומה רעד
 ױזַא ,ןעֿפֿפאש וצ עכַארּפש רעשיאעּפָארײא -נ-ַא סיוא ןעססיוו ןוֿפ
 -ינָאגרַאשז ןַײז ןיא ןעכַאז עגיזָאד יד םהיא ביוחמ רימ ןענעז גנַאל
 ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש ךיוא זיא .ֿפ ."ןעבעג וצ עכַארּפש רעש
 -טרעווכעטש טימ רעטעלב ֿבוט-םוי עשיטסילַאיצָאס-לַאקידַאר סצרּפ
 יו ,רעטעברַאטימ ערעדנַא יד ןגעק ךיוא ןוא סעידָארַאּפ ןוא ךעל
 ,ןןירָאג .ב| אדיוג ,יקסניּפ

 סלַא טקיטֿפעשַאב זיא רע ּוװ ,שזדָאל ןיא טניווועג .8פ טָאה 1

 טרעוו רע ּווװ ,עשרַאװ ןייק רעבירַא טרָאֿפ ןוא ,טנעגַא-סגנורעכיזרַאֿפ
 טריטסיזקע סָאװ ,"רודה , טַאלבנכָאװ ןשיערבעה ןוֿפ רָאטקַאדער
 טימ הנותח טָאה ,םייה ןַײז סלַא עשרַאװ טכַאמ רע .רָאי ןייא רָאנ
 רעד ןיא ןקילײטַאב רעטֿפָא ןָא ךיז טבייה ןוא ןיוועל (יליל) האל

 -טּפיוה ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל טימ עסערּפ רעשידִיי רעקיטרָא
 רעכעלגעט רעד ןוֿפ גנודנירג רעד טניז .ןענָאטעילעֿפ טימ ךעלכַאז
 ןוא ןענָאטעילעפ עכעלטנכעוו טרַאד רע טבַײרש ,"טנַײה, גנוטַײצ
 רעד ,רעבַײרש עשידִיי ןגעק עינַאּפמָאק ןַײז ןָא רעטַײװ טרָאד טריֿפ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 -1910) עיצקַא רעד ןגעק ןוא רעקיטַאמַארד סלַא ןצרּפ ןגעק רקיע
 -כַײלג .רעטַאעט ןשירעלטסניק ןשידִיי םענרעדָאמ ַא ןֿפַאש ןוֿפ (9

 ןגעו ןעלקיטרַא עקיסייב ענַײז טרָאד רע טכעלטנֿפערַאֿפ קיטַײצ

 ,םוטנרָאיטקַא ןשידִיי ןוא רעטַאעט ןשידִיי

 ןיא ןַײרַא ןענַײז ןעלקיטרַא עקיזָאד יד ןוֿפ לייט רעטסערג רעד
 ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,קרעוװ ענַײז ןוֿפ עבַאגסױא רעשידִיי רעד

 ,1157146 .זז ,דנַאב רעטירד) ,1911 עשרַאװ ןיא *לַארטנעצ; גַאלרַאֿפ

 ןיא ךיוא ןוא (7-80 .זז ,עבַאגסױא ערעדנַא ןַא ןיא טקורדעגרעביא

 ןוא ,לעבָאל ַאניװלַאמ ןוא ןײטשּפע אידַאװ ינעֿפ ןגעוו) דנַאב ןטרַעֿפ

 ,טרָאד ןוא ,1948 עקיסקעמ ,"ןטלַאטשעג; דנַאב ןטשרע ןיא ךָאנרעד

 .(1777 .זז ,1949 ,דנַאב ןטֿפניֿפ

 ,2*1 'נ ,עשרַאװ) "טלעװ-רעטַאעט , ןיא טקורדענּפָא ךיוא טָאה .8

 ףיוא עידָארַאּפ ַא ,ןעטקַא ַײרד ןיא ַאמַארד ,"םימחר ןוֿפ טָאג ,, (8

 עשידיי ענַײז ןיא ןַײרַא זיא סָאװ ,"המקנ ןוֿפ טָאג , סשַא םולש

 .(221-237 .זז ,1929 ,קרָאי-ינ-עשרַאװ ,דנַאב רעטירד) קרעוו

 תעב זַא ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד ַאקסנימַאק לחר-רּתסא

 -דלָאג בור יּפ לע (ןרָאי רעקיצנַײנ יד ןיא) שזדָאל ןיא ןליּפש ריא

 ןֿפױא ןציז רעטַאעט ןיא ןקרעמַאב טֿפָא יז טגעלֿפ ,ןטערעּפָא סנדַאֿפ

 "ירטניא קרַאטש ריא טָאה ןעזסיוא ןַײז סָאװ ,ןָאזרעּפ ַא ץַאלּפ ןבלעז

 רעלעטשטֿפירש רעד זיא סָאד זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה יז ןוא ,טריג

 .ןַאמשירֿפ דוד

 ןץא .גָאט סטרובעג ןַײמ ,תינעת רּתסא ץלַאֿפעגסױא זיא סע;

 ןץא "שורושחא, עטערעּפָא סנדַאֿפדלָאג טליפשעג רימ ןבָאה טנוֶא

 בָאה ךיא עכלעוו ,ײהכלמה רתסא לָאר יד טליּפשעג בָאה ךיא עכלעוו

 ןא ןעגנוזעגּפָא טוג רעיײז עקַאט יז בָאה ךיא ןוא .טַאהעג ביל רעייז

 ,ןעטַאעט ןיא ןעוועג ךיוא סלָאמַאד זיא ןַאמשירֿפ דוד .טליּפשעגּפָא

 ,הדועס רעד ףיוא ןענמה טעברַאֿפ רֹּתסא ןעוו ענעצס רעד ךָאנ ןוא

 רעד ןעװ ,ַאמשירֿפ טָאה ?לַאניֿפ-גנַאזעג ַא טימ ךיז טקידנע סָאװ

 .טרידָאלּפַא קרַאטש רימ ,ןביױהעג לָאמ רָאּפ ַא ךיז טָאה גנַאהרָאֿפ

 ךימ טימ ךיז וא עניב רעד ףױא ףױרַא רע זיא טקַא םעד ךָאנ

 טקידנערַאֿפ בָאה ןוא ןעוועג ךעלקילג רעייז ןוֿפרעד ןיב ךיא .טנעקַאב

 טָאה גנלעטשרָאֿפ רעד ךָאנ .רָאמוה ןטלּפָאד ַא טימ עטערעּפָא יד

 ןעמוקעגפיורַא זיא רע .םייהַא זדנוא וצ ןענַאמשירֿפ ןטעברַאֿפ ןַאמ ןַײמ

 -תלנק םענייש ַא טכַאמעג םיא ןבָאה רימ .גרעבלּפע עקשרעה טימ

 -נוא תעב .גָאט -סטרובעג ןַײמ וצ ןשטנּוװעג רימ טָאה רע ןוא ,םיפ

 רע ןטסיטרַא לֿפיװ ןליײצרעד ןבױהעגנָא רע טָאה ךערפשעג רעזד

 ךיוא טָאה רע .טוג רעיז רע ןעק ןיײלַא ןענעדַאֿפדלָאג וליֿפַא .ןעק

 ןקיטנַײה ןבָאה רימ סָאװ ,"שורושחא עטערעּפָא יד זַא ,טלייצרעד

 ןא ןקידנערַאֿפ ןענעדַאֿפדלָאג ןֿפלָאהעג רע טָאה ,טליפשעג טוווָא

 רעד ופ טסקעט םעד ןַאמצנַאט ױרֿפ טימ טנרעלעגנייא טָאה

 | .עטערעּפָא

 ,ןענגעזעג םַײב ןוא ,טנוװָא םענייש ַא טגנערברַאֿפ רימ ןבָאה ױזַא

 רעיד ןא רעיײז ןיב ךיא ,ןַאמשירֿפ רעה :טגָאזעג םיא ךיא בָאה

 -ַאב רעַײא טימ ץלָאטש ךימ ליֿפ ןוא ךוזַאב רעַײא ןוֿפ ןדירֿפוצ

 ב"ה ַא ,טרעֿפטנעעג טלַאק רימ רע טָאה ףיורעד .ײטֿפַאשטנַאק

 ןטסיטרַא טימ ?ןַיז וצ ץלַאטש ָאד זיא סָאו :ענסנעפ יד קידנעוט

 -צנַאט טימ ןסעגעג טָאה רסיק רעד וליֿפַא ,ןעמַאזצ רעדעי ךיז טמוק

 עקַאט בָאה ךיא זַא ,טסנרע ױזַא טגָאזעג סע טָאה רע .ײ"גָאטימ ןענַאמ

 עקימורַא יד יו ןעזעג בָאהיכ ןעוו טשרע .תמא ןַא זיא סע זַא ,טניימעג

 זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ךיא בָאה ,ענימ עטסנרע ןַײמ ןוֿפ טכַאלעג ןבָאה

 .ץיוו ַא סנַאמשירֿפ רָאנ זיא סָאד
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 וואט טאהש טעעטיייי

 זדנוא וצ ןעמוקֿפױרַא טֿפָא רעייז רע טגעלֿפ ןָא טַײצ רענעי ןוֿפ
 ןעגנַאל ַא ךרוד ,קָאטש ןטייווצ ןֿפױא ןרעטעלקֿפױרַא טזמעג טָאה רע
 טלעטשעגנָא ןייטש קידנעטש ןגעלֿפיס ּוװ ,רָאדירָאק ןרעטצניֿפ
 רע .טעֿפוב-רעטַאעט רעד ןעוועג זיא טרָאד לַײװ ,ריב ןוֿפ ךעלסנֿפ
 -כעלש ןַײז בילוצ ,ךעלסעֿפ יד ןיא ןעּפעשטרַאֿפ טֿפָא ץנַאג ךיז טגעלֿפ
 ןטלַאהעגּפָא טינ םיא טָאה סָאד רעבָא .ןלַאֿפ טגעלֿפ ןוא האיר רעט
 -יז רעטצנעֿפ יד ּוװ בוטש-סעדיוב רעד ףיוא ןכירקֿפױרַא טֿפָא ןֿפ
 ןבָאה טרָאד לַײװ ,רַאֿפרעד רָאנ ןוא ,ךַאד ןֿפױא ןעגנַאעגֿפױרַא ןענ
 ,ןַאמרעב טניווועג ךיוא טרָאד ןבָאה זדנוא טימ .ןרָאיטקַא טניױװעג
 ַא ןכַאמ ןענַאמשירֿפ טימ טֿפָא ץנַאג טגעלֿפימ ןוא רעלדַא ,לעּפַאר
 .רעטַאעט ןגעוו ןסעומש ןוא לטרעק

 טינ םיא ַײב זיא עסעיּפ עטכעלש ןייק ןוא רָאיטקַא רעטכעלש ןייק
 טשינ טָאה רע תמחמ טינ ןוא טוג ןעוועג םיא ַײב זיא ץלַא .ןעוועג
 טגעלֿפ ןטסרעמַא ןענַאטשרַאֿפ טוג טָאה רע לַײװ רָאנ ,ןענַאטשרַאֿפ
 טגעלֿפ ןטלעז טשינ ..עניב רעד ףױא שטַײד רעזדנוא ןריװמַא םיא
 טשינ טגָאז ,רעדניק, :ןרָאיטקַא ערעזדנוא ןרעסעבסיוא,ךעבענ ,רע
 זדנוא טָאהימ זַא ןוא .המודכ ןוא ,"ץַאלּפ רעד ,רעד, רָאנ ,"ץַאלּפ סָאד;
 ישטַײז  רעזדנוא בילוצ עקַאט ,שזדָאל ןיא ןליּפש וצ טרעוורַאֿפ
 זדנוא טָאה ןַאד ןוא רעצ ןסיורג ַא ןוֿפרעד טַאהעג ןַאמשירֿפ טָאה ,ןדייר
 סנקעטשרעדנַאװ יד ןעמונעג ןבָאה רימ .טדיישעצ לרוג רעד עקַאט
 עכעלטע ןיא ןענַײז רימ זַא ןוא ,טלעוו רעד ןיא ךיז טזָאלעגקעווַא ןוא
 ןיוש זיא ןַאמשירֿפ זַא ,טרעהעג ךיא בָאה ,ןעמוקעגקירוצ םורַא רָאי
 יע  :טכַארטעג רימ ךיא בָאה רעטעפש ךָאנ ןוא ,גרוברעטעפ ןיא
 סע רעבָא ."ןדייר ןלעוו טשינ זדתא טימ יאדוא ןיוש טעוװו ןַאמשירֿפ
 .טָאהעג תועט ַא בָאה ךיא זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה

 -עגנעמַאזוצ םורַא רָאי עכעלטע ןיא רעדיוו זדנוא טָאה לַאפוצ רעד
 רעטנַאגעלע ןַײז טימ טניווװעג ןיוש טָאה רע ּוװ עשרַאװ ןיא טריֿפ
 ןיא ןליפש רעזדנוא ןגעוו טסּוװװרעד רָאנ ךיז טָאה ןַאמשירֿפ ןעוו .ױרֿפ
 ןֿפױל וצ ןעמוקעג דלַאב זדנוא וצ רע זיא ,רעטַאעט-יַאלעטַאגַאב,
 לָאמַא ,ןענָאזעניד טימ לָאמַא ,רעייגנייא רעקידנעטש ַא ןרָאוװעג ןוא
 ןגעו ןוא רעטַאעט ןגעוו טסעומשעג רעדיוו טָאה'מ ןוא ןצרּפ טימ
 -רעטיינ יד הנח, עסעיפ ַא טליפשעג ןבָאה רימ ,קנעדעג ךיא .ןסעיּפ
 ןעמ טָאה ,ײןירעיינ יד ַאננַא ןסייהעג יז טָאה שטַײד ףיוא רָאנ ,"עק
 קרַאטש ןענַאמשירֿפ טָאה סָאד .עטָאלב ןוא שֵא וצ טכַאמעג סע
 | .ןסָארדרַאֿפ

 יז טעוו'מ בוא -- טירשעג רע טָאה -- ?יז ןוֿפ ןעמ ליוו סָאוװ
 ןוא ,"סעטַאמש ןייק ןליפש טשינ יז ןלעװ ,סעיּפ ערעסעב ןבעג
 תמאב ךיז טָאה ,ןיקסניפ ,ןענידרָאג ןליּפש ןביױהעגנָא ןבָאה רימ ןעוו
 רעטַײװ טרעטשעג טשינ םיא סע טָאה ךָאד .טײרֿפרעד ץרַאה ןַײז
 -עג טשינ לָאמנייק ריא וצ טָאה רע .עטערעּפָא רעד ןוֿפ ןבָאה וצ האנו
 געלֿפ ךיא ,טרעקרַאֿפ .רעבַײרש ערעדנַא יו סעיזנעטערּפ ןייק טַאה
 רע ןוא "עקניפ-עקניכ, ףױא "םּועזילע , ןיא ןציז םיא טימ ןיילַא
 טגָאז, ןגערֿפ ךימ טגעלֿפ ןוא ךעלדיל יד ןוֿפ ןלעװקנָא טגעלֿפ
 -ַאמַארד סלַא טלָאמַאד ,ךימ ."?טוג טשינ סע זיא ,לחר-רּתסא ,ןיילא
 בָאה ךיא רעבָא ,ןסירדרַאֿפ לסיבַא סָאד טגעלֿפ ,עקטסיטרַא עשיט
 האנה טָאה ןַאמשירֿפ, :טכַארטעג רָאנ בָאה ךיא .טדערעג טשינרָאג
 טַײצ ַא ןיא ןעוו ןוא ,"סָאװרַאֿפ ךַאד רע טסַיװ אמתסמ .ןוֿפרעז
 סָאד, טליפשעג ױרֿפ ןַײז טימ גניליש טסיטרַא רעד טָאה םורַא
 ףיוא לָאמ עקילָאצמוא ןענַאמשירֿפ ןֿפָארטעג ךיא בָאה ,"ץרַאה עשידִיי
 טמוק סָאװרַאֿפ, :טגערֿפעג רעבירעד םיא בָאה'כ ןוא ,עסעיפ רעד
 טָאה ,"?קרַאטש ױזַא ךַײא סע טלעֿפעג יצ ,ףירעד טפָא ױזַא ריא
 ןירעד ןעד טקעטש סע ?טשינ סָאװרַאֿפ, :טרעֿפטנעעג רימ רע
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 / םינפ ןיַיז ןוֿפ ןכַאמ ןָאק גניליש יװ שטנעמ ַא זַא ?טסנוק ןייק טשינ

 עקַאט סע טָאה רע ןוא ,*?שטַאל ַא ,ץלָאהרעגלַאוו ַא ,טערבנשקָאל ַא

 ןעזעג עניב רעבלעז רעד ףױא טָאה רע ןעוו ןוא; טַאהעג ביל תמאב

 טלייוועג ייז ןוֿפ ןַאמשירֿפ דוד ךיז טָאה ,רענַאק לרָאּפ עשימָאק סָאד

 עטסעב יד ןגָאז ײז ףיױא טגעלֿפ ןוא ןצרַאה ןלוֿפ ןוֿפ טכַאלעג ןוא

 - ןַאֿפ .ערעדנַא יוו ןלַאֿפנָא טשינ ייז ףיוא רע טגעלֿפ לָאמנייק .גנוניימ

 ןענַײז יז, :רעטרעװ יד טימ ןרעֿפטנערַאֿפ יז טגעלֿפ רע ,טרעק

 .*טרעֿפטנערַאֿפ ץלַא ןיוש טָאה סָאד ןוא ,"רנַאשז רעייז ןיא טײלכַאֿפ

 ס'.8 עגונב סַאקסנימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ גנורעדליש רעד וצ

 ןמלז טקרעמַאב ,רָאיטקַא ןשידִיי ןוא רעטַאעט ןשידִיי םוצ יצאב

 ;גייווצרעבליז

 -עגרעביױא טינ ,ךעלטקניפ יװ טכַארטַאב ןיא טמענ ןעמ עו

 שממ טרעוו ,תונורכז עריא ןיא ןעוועג זיא .ק .ר .א יונעג ןוא ןבירט

 ןעידְִיי םוצ גנויצַאב עשיטקַארּפ ס'9 ןוֿפ הריתס יד שינעטער ַא

 ןגעוו ןקורדסיא עכעלטפירש ענַײז ןוא ןרָאיטקַא יד ןוא רעטַאעט

 רעקיסייב ןוא רעֿפרַאש ַא ןעװועג ללכב זיא רעכלעוו ,5 .ןינע ןבלעז

 -ינע עשיטילַאּפ-ךעלטֿפַאשלעועג ןגעוו ןעייסע עלַא ןיא רעקיטירק

 טזַאקרַאס ןטספרַאש ןַײז טָאה ,רוטַארעטיל ןגעוו ןעמעלבָארפ ןוא םינ

 ןגעו ןעלקיטרַא ענַײז ןיא טקירדעגסױא ײרעכַאלּפָא שממ ןוא

 ןוֿפ יירעקחװח ענעֿפָא ןַא וצ ןעגנַאגרעד ָאד זיא רע .רעטַאעט ןשידִיי

 רע .טסנוק-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןוא רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידִיי

 עששידִיי יד, סלַא .ק .ר .א ןהילוטיט ןוֿפ טכַאלעגּפָא וליֿפַא טָאה

 רַאֿפ וא עיגרוטַאמַארד ןַײז רַאֿפ ןצרפ טריקַאטַא ףרַאש ןוא ,ײעזד

 ,טיױא טמוק סע .רעטַאעט שירעלטסניק שידִיַא ןֿפַאשוצ ןוװרּפ ענַײז

 סָאװ ,הפ לעב רענייא -- סנַאמשירֿפ ייווצ ןעוועג שממ ןענַײז סע זַא

 עקניכ, יװ דתש ןטסגרע םעד וליֿפַא ,רעטַאעט שידִיי טבױלעג טָאה

 ךיז טקירד .ק .ר .א יו ,טשינ טָאה סָאװ ,בתכב רענייא ןוא ,ײעקניּפ

 ,רַאוטרעּפער-יקטניּפ -ןידרָאג ןטימ טײרֿפרעד ךיז טָאה רע זַא ,סיוא

 ןוֿפ וליֿפַא עטָאלב ןוא שַא טכַאמעג טוועּפ ןוא ןסירעגּפָארַא טָאה רָאנ

 | .ײרַאוטרעּפער ןשירעלטסניק םעד

 . -רטַאמַארד ןַײז ןוא ןצרּפ וצ .ֿפ ןוֿפ ןָאט ןקידנריקַאטַא םעד ןגעוו
 ;ליזיימ ןמחנ טבַײרש ,טייקיטעט עלַארטַאעט ללּכב ןוא עיג

 ןַאמשירֿפ דוד טבַײרש רעטַאעט ןשידִיי עוו לקיטרַא ןַא ןיא;

 ןבייר ןוא רעטַאעט טעוו ױזַא טציא ןדייר סָאװ ,ןעניושרַאּפ יד  טעוװו

 םורַא טכַאנ ןוא גָאט ןצנַאט ןוא טסנוק ץעוו טכַאנ ןוא גָאט ךיז

 ןֶא םיא ןעמוק ,יײז טעוו טכַארט רע ןעוו ןוא ,"תורבח עשיטַאמַארד

 .קיװטנַא ןוא טירשרָאֿפ זדנוא ַײב ןַארַאֿפ רָאג זיא'ס ביוא תוקֿפס;

 יד טָא ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ-לוטיב רעגנַאל ַא ךָאנ א .וא.א "גנול

 ךיז ןקיפש סָאו וצ , :ײרקיע; םוצ ןַאמשירֿפ דוד טמוק ,ןעניושרַאפ

 ןוֿפ דייר ךיא :ןכַאז ןוא ןעמענ ןפורנָא לעװ ךיא ?יוָק רעדנילב  ןיא

 ןֶא דימת ןוֿפ ביל טָאה ,טשינ דוס ןייק ןיא סָאד ,ץרפ .ץרפ ןררעה

 רע טלָאוװ ,ןריֿפסיוא טנַאקעג רָאנ סע טלָאװ רע ןעוו .תורֿבח ןכַאמ וצ
 -ַאנ ,רָאי-"וביע ןַא ןיא .רָאי ַא ךעלקיטש 300 ַא תורֿבח ןכַאמ יזזַא
 רע טוט ןרָאי טניז ,ביל סע רע טָאה ןָא דימת ןוֿפ .רעמ ,ךעלריט
 -עדנירג, ַא סעפע רע טעדנירג קיטשרענָאד ןוא קיטנַאמ עלַא .סע
 טלַאה ןוא רעציזרָאֿפ רעד ַײנ סֿפױא לָאמעלַא טרָאד טרעוו ןוא ,"שינ
 ײוחֿפױא לָאמעלַא טרָאד טּפַאכ ןוא עדער ַא ַײנסֿפױא לָאמעלַא טרָאד
 האנה טָאה רע .ךַאז עכעלשטנעמ ַא זיא סע .ךעלגנִיי טרעדנוה יד
 סָאד זיא ַײברעד ,רעמ טשינ לגניי ןייק סָאד זיא ַײברעד ןוא ןוֿפרעד
 סָאד .גנונעכערַאב רעכעלשטנעמ טױל ,רעקיצכעז ַא ןױש דִי ַא
 ץרּפ סָאװ -- ןַאמשירֿפ .ד רעטַײװ טהנעט -- רעבָא זיא קילגמוא
 טבייה רע .טנעלַאט ןַײז ךיוא ךַאז ַאזַא ןוֿפ טסניד רעד ןיא טלעטש
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 ןופ ןָאסיס ס על

 רע .םעקנעצס ןוא קיטש-רעטַאעט ןוא סעמַארד ןבַײרש וצ ןָא

 "רעטסעוװעג טבַײרש ןוא ךעלהׂשעמ עשידיסח ענַײז טזָאלרַאֿפ
 -- ךעלריטַאנ .ײקרַאמ ןפיוא ןטייק עטלַא; ןוא ײסרעינַאּפמַאש, ןוא
 רעכלעוו ,שטנעמ ַא .טשינ יי ןגױט -- ּפָא טכַײל ןַאמשירֿפ טנקסּפ

 ,פוענייא טכַאנרעביא טשינ טרעוו ,שיריל טמרָאֿפ ןוא טעז ןוא טלֿפ
 טמולח רעכלעוו ,שטנעמ ַא ןרוגיֿפ עשיטסַאלּפ ןבעג ןָאק רעכלעוו

 ,עטמיטשַאב סענעי ךיז ןיא טשינ טָאה ,טלפענרַאֿפ ןוא רָאלקמוא
 -יא טשינ ךיז טקערש ץרפ .רעקיטַאמַארד רעד טָאה סע םעכלעוו
 ןַאד ךיוא יז ןגױט ךעלריטַאנ .קיטש ענַײז סיוא טרעסעב רע ;רעב
 -עב ױזַא ןוא ,לָאמ ןטיױוצ םוצ סיא רעבָא יי טרעסעב רע .טשינ

 ,טבַײרש ןוא טקעמ .ןיא-רָאי ,סיוא רָאי רע טרעסעב ןוא רע טרעס
 ןַײז הדומ טשינ ץלַא רע ליוו ןיילַא ךיז ןוא ,טבַײרש ןוא טקעמ
 עמַארד ַאזַא טימ ןַאד רע טמוק ןוא ,עשיטַאמַארד סָאד טלעֿפ םיא זַא
 אלמ רע טרעוו ,ָא טשינ סע טמענ רעטַאעט סָאד ןוא ,רעטַאעט םוצ
 ,ןילַא אשעידק הרֿבח ַא ךיז טכַאמ ןוא טֿפױל ןוא סעּכ

 -לושַאב רעדנַא ןַא ןצרּפ רָאֿפ ןַאמשירֿפ טֿפרַאװ לָאמ רעדנַא ןַא

 ןשעידִיי ַא טגָאזעגכָאנ טָאה'מ ןלעוו ,חבש רעטסנעלק רעד; :גנוקיד
 רענעלק ַא ,ײטֿפַאהרעטסײמ , זיא ןליּפש ןַיז זַא ,ןעוועג זיא ,טסיטרַא
 טכַאד רימ .טַאהעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה יטֿפַאהרעטסײמ , יו טרָאװ

 רעכלעוו ןעוועג סע זיא ץרפ .ל .י יו רערעגנירג ןייק טשינ זַא ,ךיז
 ַא ןוֿפ ליפשש םעד ןגעוו טרָאװ ןקיזָאד םעד טימ טצונַאב ךיז טָאה
 -ןייא רעייז ןעוועג זיא ץרּפ דָארג} ."עקטסיטרַא ןוא טסיטרַא ןשידִיי
 זיא רע רעבָא .קיפש רעייז ןוא ןרָאיטקַא עשידִיי ןביול טימ ןטלַאהעג

 -יווע עסיוועג ןוֿפ ןליפש סָאד ןעוו שַיײיטרַאּפמוא ןעוועג קיטַײצכַײלג
 ןטיוד ןיא "ץרפ, עיֿפַארגָאנָאמ יד עז .ןלעֿפעג ָאי םיא זיא רעליּפש
 *.|.ז .ז -- ?רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, ןוֿפ דנַאב

 םעד ןיא טקילײטַאב טקעריד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ינודקומ .א .רד
 ;טבַײרש ,טֿפַאשלעזעג:-רעטַאעט רעד ןוֿפ ןינע

 ,קיטכיוו ןעוועג טינ זיא ןגרעבמָאנ ,ןצרפ זַא ,גָאז טינ ליוו ךיא;
 סָאד ;סרעטַאעט ןשידִיי ןיא טיפש טינ ןעמַארד ערעיײז לָאז ןעמ וַא
 טיוועג.. .טַײז רעייז ןוֿפ תוקדצ ענעבירטעגרעביא ןַא ןעוועג טלָאװ
 ַא ןיא טריֿפעגֿפױא "טייק ענעדלָאג, ןַײז ןעז טלָאװעג ץרפ טָאה
 ןליפשע לָאז ןעמ זַא ,טלָאוװעג גרעבמָאנ טָאה סיוועג ;רעטַאעט ןשידִיי

 ןַײז ,ןעמַארד סנַאמטּפיױה ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַײז| ילשנעה ןַאמרוֿפ
 רעטייו .ַא רענעדײשַאב ןבירטעגרעביא רעד וליֿפַא ןוא ,ײהחּפשמ,

 בילוצ טינ רעבָא ,טליּפשעג ןעמַארד ענַײז ןעז טלָאװעג ךיוא טָאה
 -טֿפירש ןעוועג ןענַײז ייז .ףמַאק ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ךיז ייז ןבָאה םעד
 -עג טושּפ טָאה ץרַאה רעייז ןוא ,קַאמשעג טימ ןשטנעמ ,רעלעטש

 ,ֿבגַא .בצמ ןלֿפש ַאזַא ןיא רעטַאעט ןשידִיי םעד קידנעעז טקיטולב
 ןזעידִיי ןוֿפ ןבָאה טנָאקעג ןעמ טָאה ןצונ עלעירעטַאמ ַא רַאֿפ סָאװ
 -םלָאמעד רעד זַא ,עמַארד ַא סצרּפ וליֿפַא ףיוא טריֿפ רע ןעוו רעטַאעט
 .טלָאצעג טינ רַארָאנָאה ןייק טעמּכ טָאה רעטַאעט רעקיט

 זיא סָאד ,זדנוא ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא ןַאמשירֿפ דוד ךיױוא
 ןעוועג זיא ןצרּפ ןוא םיא ןשיווצ האנש עקיבייא יד .רעטעּפש ןעוועג
 רעד ,רעלעטשטֿפירש רעד ןַאמשירֿפ דוד רעבָא .םעד ןיא קידלוש
  .םידשח עכלעזַא טימ סױרַא טינ ןזיא ,קַאמשעג ןסיורג ןטימ שטנעמ
 ףמַאק ועד רעכלעוו טימ "עקירעטסיה, רעד ןגעק סױרַא זיא רע
 סע חמ ךיא .טכערעג ןעוועג רע זיא ָאד ןוא ,ןרָאװעג טריֿפעג זיא
 -עטסיה יד ,קידלוש ןעוועג טינ םעד ןיא ןענַײז רימ רעבָא .ןבעגוצ
 לסיב ַא ןָא ףמַאק זיא ֿבגַא .קיו רעזדנוא ןגעק ןעמוקעג זיא עיר
 -בעה ַא ןעוועג ןַאמשירֿפ זיא וצרעד .טלָאמעג טינרָאג עקירעטסיה
 ןײק םתס רעטַאעט ןשידִיי םוצ טָאה וא רעלעטשטֿפירש רעשיער
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ןעמוקעגסיוא למוט רעד זיא םיא .ןעמונעג טינ גנולעטש עוויטיזַאּפ

 ןעמ ןָאק וו ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה רע .רעטרעכיורעגנָא ןַא לסיב ַא

 ."יירעליּפע םירופ עשינָאגרַאזעז; ןצרַאה םוצ ןעמענ ךיז ללכב

 -רעביא || "טנַײה ןיא ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא טָאה ןַאמשירֿפ דוד

 ןוא ןגרעבמָאנ ,ןצרפ ןֿפירגעגנָא ףרַאש ןקרעװ ענַײז ןיא טקורדעג

 -סױרַא רע זיא ,רעלעטשטֿפירש ַא ןוא רעקיטירק ַא יו רעבָא .ךימ

 .עקיטכיר ןעוועג ןענַײז ןעגנוקרעמַאב ענַײז ןוֿפ ךס ַא ןוא ןטָארטעג

 רעבָא ןצרפ ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ ןייז ןיא טזיירגעג ליֿפ טָאה רע

 -עטשטֿפירש סצרפ ןיא טירטש עקיטכיר ליֿפ טקעדעגֿפױא טָאה רע

 שממ טריזירעטקַארַאכ רע טָאה ןגרעבמָאנ .טייקכעלנעזרעפ עששרעל

 -טירעטקַארַאכ עקידנֿפערט ןיַיז טמַאטש קימעלָאּפ רענעי ןוֿפ .לַאינעג

 ַא ןעועג זיא סע ."שטנעמ-אתית אכיהמ, סלַא ןגרעבמָאנ ןוֿפ קיט

 ךיוא רע טָאה ךימ .קיטסירעטקַארַאּכ רעקיזָאד רעד ןיא תמא קיטש

 טקישעג רעייז טָאה רע זַא ,ןַײז הדומ זומ ךיא ןוא ןֿפירגעגנָא ףרַאש

 ןבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרַא ענַײמ ןוֿפ ןטַאטיצ עכעלטע טריֿפעגסױרַא

 ןקיפסיױרַא טימ זַא ,זיא תמא .ןרעװ וצ טכַאלעגסױא טנידרַאֿפ

 עגונב רעבָא ,ךעלרעכעל ןכַאמ ןעמעלַא ןעמ ןָאק ןזַארֿפ ןוֿפ ךעלקיטש

 סָאװ טכערעג ןעוועג רע זיא ןעלקיטרַא ענַײמ ןיא ןקורדסיוא עקינייא

 .טכַאלעגסיוא ייז טָאה רע

 .טלעטשעגּפָא טינ ךיז ןינע םצע םעד ףױא טָאה ןַאמשירֿפ דוד

 ןַאמשירֿפ זַא ,ןגָאז חמ ךיא ןוא .םרַאֿפ יד טריקיטירק זיולב טָאה רע

 ןענַאמשירֿפ רימ ןבָאה ,יקצולירּפ חנ יו ןָאטעג ייו רעמ זדנוא טָאה
 ןוֿפ ןבירשעג ,ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא .עבטמ רעבלעז רעד טימ טלָאצעג

 -עגּפָא סעקַאטַא ענַײז רימ ןבָאה ,רימ ןוֿפ ןוא ןקַאווטיל .א ,ןגרעבמָאנ

 -לעוו טימ עדָאטעמ רעבלעז רעד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה רימ .ןגָאלש

 -עלָאּפ טינ ןינע םצע ןגעוו ךיוא ןבָאה רימ .טצונַאב ךיז טָאה רע רעכי

 דימ ,ה .ד ,רעלעטשטֿפירש סלַא ןֿפירגעגנָא םיא ןבָאה רימ .טריזימ

 רעד ןיא ןעוועג ןענַײז רימ ןוא ײטריזירעטקַארַאכ ךיוא םיא ןבָאה

 ןיב ךיא ןוא .זזנוא וצ רע יו םיא וצ טכערעגמוא סָאמ רעקיבלעז

 ןקיזָאד םעד וצ טרעקעגמוא ךיז טלָאװ ןַאמשירֿפ דוד ןעוו זַא ,רעכיז

 רעד ןוֿפ ןמיס ןייק ןעוועג טינ טלָאװ ,רעטעּפש רָאי ןעצ טימ ןינע

 ."קימעלָאּפ רעד תעשב ןעוועג זיא'ס סָאװ ,טייקרעטיב

 זיא ,עשרַאװ ןיא (1914) שרַאמנַײרַא ןשטַײד םעד ֿברע

 ןיא ןענָאטעילעֿפ ענַײז טקורד רע ּוװ ,סעדָא ןייק ןרָאֿפעגּפָא .ֿפ

 -יטסיוװעשלָאב רעד ךָאנ ."ןעבעל רעזנוא , גנוטַײצ רעקיטרָאד רעד

 ןוֿפ רָאטקַאדער סלַא עװקסָאמ ןייק ּפָא רע טרָאֿפ עיצולָאװער רעש

 "וקתה , רעכיבלמַאז יד ןוא גַאלרַאֿפ-לעביטש ןטעדנירגעג-ןַאד םעד

 ךיז רע טרעק 1919 .ןטעברַא עקיטכיוו טכעלטנֿפערַאֿפ רע ּוװ ,"הֿפ

 קנַארק טרעוו ,ןילרעב ןיא רעטעּפש ךיז טצעזַאב ,עשרַאװ ןייק קירוצ

 ךָאנ ןוא טעב םוצ טדימשעגוצ גנַאל-םישדח טבַײלב ,רעסנעק ףיוא

 ןוֿפ קינילק רעד ןיא 1922 טסוגיוא ןיא רע טברַאטש עיצַארעּפָא ןַא

 | ,טדרַאכרַאב .ֿפָארּפ

 ןָא רעדניק ַײרד טימ קידנביילב ,ױרֿפ ןַײז טָאה טיוט ןַײז ךָאנ

 .-ֿברעמ ,ןלױּפ רעביא יינרוט ַא 1926 ןיא טכַאמעג ,ןבעל םוצ ןעלטימ

 טינ ךָאנ טָאה רענייק סָאװ, טַארעֿפער ַא טימ עקירעמַא ןוא עּפָארײא

 -ַאב לָאמ עכעלטע ךיוא טָאה יז ."ןענַאמשירֿפ דוד ןגעוו טלייצרעז

 עקינייא ןבעגוצסיױרַא ןעגנולעג ריא זיא סע ּוװ ,יטיס עקיסקעמ טכוז

 ןוא 1 דנעּב יד ןיא ,טרָאד ןוא ,שידִיי ןיא קרעו סנַאמ ריא ןוֿפ דנעב

 ןשידִיי ןגעװ ןעלקיטרַא ענַײז ןרָאװעג טקורדעגרעביא ןענַײז 5

 | .רעטַאעט

 -מורַא ךיז ,ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד רעטנוא ,טָאה ױרֿפ 8

 "רַאֿפ רעדָא ןטנענָאבַא ןֿפַאש וצ םיֿבושי עשידִיי רעביא טּפעלשעג
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 ןרָאװעג קנַארק זיא יז זיב ,קרעוו סנַאמ ריא ןוֿפ דנעב ענלצנייא ןֿפױק
 .ןברָאטשעג ןוֿפרעד ןוא זיור ַא ףיוא

 :טבַײרש רעגינ .ש

 עטסכעה יד רע טכיירגרעד ןענַאטעילעֿפ וא סייסע יד ןיא;
 ,ןוא ,םיטרפ יד ,סנטשרע ,טעברַאַאב רע :ןעלטימ-טסנוק ןוֿפ הגרדמ
 ,טלוב ייז טכַאמ ןוא ףרַאד ןעמ ןעוו יז רע טרעסערגרַאֿפ ,םנטייווצ
 טינ רע טָאה ,סָאד טכַאמ רע יו ,עיצַארג ןוא טייקיצנוק רעד ןיא.
 רעשידִיי רעד ןיא טינ רעשיערבעה רעד ןיא טינ ךיז וצ ןכַײלג ןייק

 ,ײרוטַארעטיל

 ;טבַײרש ןעזייר ןמלז

 ליֿפעג ןוא טייקנייש ןכוז וצ טנרעלעג .9 טָאה רעקיטירק סלַא

 א ןטכַארטַאב ןוצ ,גותטכיר רעשירַארעטיל רעדעי ןיא ,םוטעמוא

 ַא רַאֿפ ?כשה-רסומ ַא יװ טינ ,ךיז רַאֿפ ךַאז ַא יו קרעװ טסנוק
 -סגנוקידלושַאב רעגנַאל ןייא ןעוועג זיא קיטירק עצנַאג ןַײז .םעלבָארּפ
 ,רוטַארעטיל (רעשידִַיי ךיױא ןא) רעשיערבעה רעד ץעק טקַא

 ריא רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה טסנוק רענייר רעד וצ טֿפַאשביל יד סָאװ

 ןיק טניועעג טינ רע טָאה קיטירק ןַײז ןיא-. .טֿפוש ןטסגנערטש

 ןַײז ןוֿפ שטייב רעד טימ טצימשעג ,ןטעטירַאטױא ןייק ןוא םילודג

 -יד ךױא טָאה רע ..עקידרעוװמוא ןוא עזָאלקַאמשעג סָאד עריטַאס |

 ןיר רעד ןוֿפ ,ליטס ןוֿפ רעטסיימ סלַא ןרעטסומ ןבעגעג טקער
 : -,טסנוק עשירעלעטשטֿפירש

 -ימס עטסנצנעלג ןוא עטסנעש יד ןוֿפ רענייא שיערבעה ןיא..
 ,ךַארּפש רעשיטסַאלע ןוא רענייש ךעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ,ןטסיל
 ןַא ןזװעגסױרַא שידִיי ןיא ןַאמשירֿפ טָאה ,עיצַארג ןוא ןח לֿפ
 םעד ןוֿפ טײרֿפַאב טינ לָאמנייק ךיז וא ליטס ןיא טײקנזָאלעגּפָא

 טָאה ענַײז ןרָאי עגנוי יד ןיא ךָאנ .םיא ןיא טנעמעלע ןשירעמשטַײד
 טוערעהַאב רע זַא ,ןעוועג הדומ ךיז םכילע-םולש וצ ווירב ַא ןיא רע
 טַאהעג טינ רע טָאה רעטעּפש ךיוא ןוא ךַארּפש עשידִיי יד גונעג טשינ
 רַאֿפ ןיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,סָאטַאּפ ןבלעז סעד שידִיי רַאֿפ
 -עגֿפױא ליֿפ ױזַא טָאה סָאװ ,רע זַא ,שיטסירעטקַארַאכ .שִיערבעה
 -טלעוו רעד ןוֿפ קרעװ יד שיערבעה ןיא ןָארטרעבירַא רַאֿפ ןָאט
 (טידִיי ףיוא טָאה.. ןֿפַאטעגרעביא שממ טָאה רע עכלעוו ,רוטַארעטיל
 -עג רָאפקַאדער סלַא טָאה סָאװ ,רע זַא ,טצעזעגרעביא טינ ךַאז ןייק

 ןיא טָאה ,ענַאגרָא עשיערבעה עשירָארעטיל עטסנעש יד ןֿפַאש
 .טריטקַאדער טינ ןוא ןבעגעגסױרַא טינ לַאנרושז םוש ןייק שידִיי
 טינ לײטנָא ןטקעריד ןייק ףמַאק-ןכַארּפש םעד ןיא טָאה ןַאמשירֿפ
 -טֿפירש רעשייערבעה ַא ןעוועג תוהמ ןצנַאג ןַײז טול זיא . ןעמונעג
 ןצנַאגניא טָאה.. טסיערבעה ַא וליֿפַא ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,רעלעטש
 טָאה ,שידִיי ןוֿפ עלָאר עלַאנָאיצַאנ-רוטלוק ערעייהעגמוא יד ןעזרַאֿפ
 רעײטשרַאֿפ עריא ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ץעוװ טדערעג
 (טכילע-םולש ,םירֿפס רכומ עלעדנעמ יו ,ןעמַאנסיױא עקינייא טימ)
 סָאוו ,ףיורעד קידנקוק טינ.. .קחח ןוא לוטיב ןוֿפ ןָאט ַא טימ
 עטצעל יד טרֿפב ,ןבירשעג ליֿפ רעייז שידִיי ןיא ךיוא טָאה ןַאמשירֿפ

 ןיא גנוטייטַאב ןַײז זיא ,טייקיטעט רעשירַארעטיל ןַײז ןוֿפ רָאי 5
 ןלעווַאנ יד וליֿפַא .רענעלק ךרע רעד טינ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 שעידִיי ןיא טלעֿפ ,ןכַארּפש עדייב ןיא ָאד עלַא טעמּכ ןענַײז סָאװ ,יֿפ
 סַאד ןוא ,שיערבעה ןיא ןבָאה יז סָאװ ,ךַארּפש רעד ןוֿפ תומלש יד
 רע סָאװ ,ןענָאטעילעֿפ ענַײז ןגעוו ןגָאז ךיוא ךיז טזָאל ענעגייא
 ךיוא .8 טָאה ךָאד .רעטרעדנוה יד ןיא ןבירשעג שידִיי ןיא טָאה
 -עילעֿפ ענַײז... ןטסנידרַאֿפ עסיוועג רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאֿפ
 רעשידִיי רעד ןיא ןכַײלג רעייז טַאהעג טינ םתעשב ןבָאה ןענָאט
 טימ ,ליטס רעייז ןוֿפ טייקרָאלק ןוא ץנַאגעלע רעד טימ רוטַארעטיל

 2064 י



 ךעיי טימ ,ךַאז רעטסרעוושע רעד ןגעוו גנירג ןדייר וצ טסנוק רעײז

 עכנַאמ ןח ַאזַא וצ ייז טיג סָאוו ,םזַאקרַאס ןקינעטנייא לסיב ַא וליֿפַא

 רעד ןיא ןסָאלשעגּפָא ױזַא ןענַײז ןוא שעיֿפָאזַאליֿפ-שעיריל ןענַײז יז ןוֿפ

 דוצ ןוא ,קרעווטסנוק עניילק ןוֿפ קורדנייא םעד ןכַאמ ייז זַא ,םערָאֿפ

 טָאה .פ רעשיערבעה רעד וליֿפַא זַא ,ןרעוו ןזיוועגנָא ךיוא ףרַאד טצעל

 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ףיוא גנוקריוו עטקערידמוא ןַא טַאהעג

 -ּפָאמוא ןוא קידנעטשבלעז ױזַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא יז ןעוו טַיצ ַא ןיא

 -ַארעטיל רעַײנ רעד ןיא סע זיא יז יו ,רעשִיערבעה רעד ןוֿפ קיגנעה

 ."רערעזדנוא עכַאּפע רעשיר
 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,204-228 .זז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליװ ,.'טיל .שידִיי ,סקעל , --- ןעזייר ןמלז
 ןוא רעטאעט , ,רעטַאעט עשידַיי סָאד ןוא ןַאמשירֿפ -- אקסנימַאק לחר רּתסא

 ,1923 ,1 'ג ,שזדָאל ,"טסנוק
 יָאליֿפ , ,ןעגנואיצאב עכעלנעזרעּפ ערעייז ןיא ןַאמשירֿפ ןוא ץרּפ -- ליזיימ .נ

 ,478-479 .זז ,דנַאב רעטייװצ ,1928 ,ענליװ ,"ןטֿפירש עשיגָאל
 ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,/שודָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא, --- ינודקומ .א .רד

 ,206"205 .זז

 לאכימ ,ןיילק

 (1961 ,טקָא ,.טשעג -- 1888 .בעג|}

 -נעעג .ןליױּפ ,שזדָאל ןיא 1888 ןריובעג
 -רָא סָאד קידנכוזַאב .לושסקלָאֿפ ַא טקיד

 םיא ַײב ךיז טָאה ,רעטַאעט עשטַײד עקיט
 רעד וצ קשח רעקרַאטש ַא טלקיװטנַא

 ןוא םייה רעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא רע זיא ,עניב

 -יּפס ןוֿפ עפורט רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא
 ַײרד זיא רע ּוװ ,רעלדַא םעס -יקסווָאקַאװ

 ךָאנרעד טשרע ןוא ,רָאכ ןיא ןעוועג רָאי
 ' .ןלָאר ןגירק ןביױהעגנָא

 ןוֿפ סעּפורט יד ןיא ךָאנרעד טליּפש .ק

 ןוא עשרַאװ ןיא גנָאי ַארַאלק טימ רָאי עכעלטע ,ןָאזשיֿפ ,לעּפַאר

 ןוא עשרַאװ ןיא ַאקסנימַאק לחר-רּתסא טימ רָאי עכעלטע ,דנַאלסור

 ַא טכַאמ ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא ,דנַאלסור רעביא

 יד ריא טימ טליּפש ,ץניװָארּפ רעד רעביא לעּפַאר ַאניז טימ יינרוט

 יב 1923 ףיוא טערט ,"ןירענַאקירעמַא יד; ןיא *ץל עקמעס,; לָאר
 "דנַאס ,גרעבמַאס) ?לרעֿפניֿפ , ןטימ םורַא טרָאֿפ ,זירַאּפ ןיא ןיטשרוב
 רעביא םישדח ייווצ עמַארד ַא טימ (ןיילק ןוא ביורטנייוו ,ץרוק ,רעל
 ,"רעטַאעט-סקלָאֿפ , רענליוו ןיא ןטערעּפָא ןיא ןָאזעס ַא טליּפש ,ןליוּפ

 ןיא ךיז טקילײטַאב ,רעדילסקלָאֿפ ןוֿפ "ןטרעצנָאק , טימ ךָאנרעד
 .סעּפורט ערעדנַא ןיא ןוא ?לעזַאזַא, ןוא "ןויטבמס,

 "נָא יד ןשיווצ זַא ,סיוא טנכער תונורכז עריא ןיא לעּפַאר עניז
 ,ןיילק ןעוועג ךיוא זיא "םּועזילע , רעטַאעט ןיא רעליּפשיוש ענעעזעג
 ,עניב רעד ףיוא רענטרַאּפ ריא ןעוועג זיא רע זַא ,ךיוא טנָאמרעד יז
 ןיא עּפורט עסיורג יד טלעטשעגֿפױנוצ טָאה לעּפַאר ןעוו זַא ןוא
 ,דילגטימ א ןעוועג טרָאד .ק ךיוא זיא ,סעדָא

 ןביוהעגנָא סָאװ רָאנ טָאה רע ןעוו זַא ,טבַײרש ווָאקרוט סַאנָאי
 ןיילק לאכימ םיא טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןכוזַאב
 תבש , עטערעּפָא רעד ןיא "לתילט סָאד , ןעגניז טימ טרעטסיײגַאב
 ןייק ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טינרָאג טלָאמעד ךיז טָאה רע ןוא "שדוק
 -טַאֿפ רעד ןעוועג זיא .ק זַא ,ךיוא טנכײצרַאֿפ רע .רעגניז ןרעסעב
 ןליּפשטסַאג עריא תעב גנָאי ַארַאלק ןוֿפ רענטרַאּפ רעד ןוא רעקימָאק

 | ,שזדָאל ןיא

5065 

 ןופ ןָא קי ס ס ע ל
 ןטיואטומושאשיא

 טרָאד .ק ,ךיז טָאה עשרַאװ ףיוא לַאֿפרעביא ןשיצַאנ םעד תעב
 :טלייצרעד הנשוש ןירעליּפשיוש יד סָאװ טָא ןוא ,ןענוֿפעג

 טייהרעליטש ךיז ךיא בָאה ,טרעהעגֿפױא טָאה ןּפַאלק סָאד ןעוו
 רענרעצליה רעד ןוֿפ ערַאּפש ַא ךרוד ןוא רעטצנעֿפ םוצ טקורעגוצ
 טסיטוַא רעד סױרַא רָאג טייג רעיוט ןוֿפ יוו ןעזעג ךיא בָאה ײביוש;
 זיא רע ,ןֿפורעג םיא ןוא רעטצנעֿפ סָאד טנֿפעעג ךיג בָאה ךיא ...ןיילק
 -ה רַאֿפ סױא ןעייג ןרָאיטקַא עשידִיי, :רעטלֿפײװצרַאֿפ ַא ןַײרַא
 צנָא ּפָאק םעד ּוװ טשינ טָאה'מ ןוא ןשיק ןייק טשינ טָאהימ ...רעג
 רעבָא טציא ,ןירַאֿפ ןיא טקיטכענעג עזָאלכַאד ןבָאה רעִירֿפ ,ןרַאּפש
 .לענּפַארַאש ַא ןוֿפ טקידעשַאב זיא ןירַאֿפ ןוֿפ ךַאד רעד .ןַײרַא טנגער
 רע .ײױֿפָאלש וצ ּוװ טשינ ןבָאה ייז ןוא ןיירַאֿפ ןיא ןַײרַא טנגער סע
 טימ לָאז רע זַא ,ןלעופ *טניָאשזד, ןיא ןייג לָאז ךיא זַא ,ןטעבעג טָאה

 ."ןַײז קיֿפליהייב סעּפע

 11 םעד ןוא ,רעגרע ןרָאװעג רעבָא זיא עשרַאװ ןיא עגַאל יד
 ןיא טקורדעג ,ךובגָאט ריא ןיא הנשוש טנכיײצרַאֿפ 1929 רעבָאטקָא

 :?ןעמַאלֿפ ןוא רעַײֿפ ןיא , ךוב

 ןוא ןיילק ?אכימ טסיטרַא רעד ןעמוקעג זיא גָאטרַאֿפ טנַיה
 ךיז ףרַאדימ.. ןֿפױלטנַא וצ ןסָאלשַאב ןבָאה יי זַא ,טגָאזעג רימ
 רעד רימ וצ טגָאז -- ?ריד טימ ךיז טוט סָאװ} .ץענערג יד ןעלגומש
 .ןַאמלעדניא רָאטקַאדער םעד טריטסערַא טָאה עמ -- ןיילק רָאיטקַא
 ןט15 ןכָאנ ,רעטעּפש ..רעבַײרש עקירעביא יד ןריטסערַא טעוו ןעמ
 .יןזָאלנַײרַא טשינ ןלעװ ןטעיווָאס יד .ןֿפױל ןענָאק טשינ וטסעוו

 יד רעטנוא ,דנַאברַאֿפנטעיװַָאס ןיא ךיז טָאה .ק זַא ,קיטנעק
 ןטילעגנָא גונעג ,ןעגנוגנידַאב ערעוװש רעיוהעגמוא עקיטלָאמעד

 רעבָא ,עיסעֿפָארּפ ןַײז טימ ןבעגּפָא ךיז טנָאקעג טינ טֿפָא ץנַאג ןוא
 עּפורט רעד וצ דנַאקרַאמַאס ןייק ןגָאלשרעד ךיז רע טָאה ףוס לּכ ףוס

 ןַאמּפיל השמ ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא

 -רעלטיה ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןכָאנ ,דנַאברַאֿפנטעיױװָאס ןיא דנַאטשוצ ןַײז

 ;ןֿפוא ַאזַא ףיוא גרעבדורג-ווָאקרוט .י טבַײרשַאב ,ןברוח
 ןוא רעטנזױט .דנַאקרַאמַאס .עיזַאלטימ ןיא ,1942 גנילירֿפ;

 רעד ןוֿפ רעכעל ערעטצניֿפ ןיא טקיטכענעג ןבָאה םיטילּפ רעטנזיוט
 טניוועג טרָאד טָאה ןיילק ."סושזדוכ, טָאטשטלַא רעשיקעבזוא
 ערעוװע ַא טקינייּפעג ןַאד טָאה ךימ .רימ טימ תונכש ןיא טעמע
 לָאמַא טגעלֿפ ןיילק ."תחדק עקיגָאט-ַײרד , ענעֿפורעג-ױזַא יד ,תחדק
 זיא םיא ,רָאװעג ןענירטנַא ןוא ןָאטעג-ץֿפיז ַא ,רימ וצ ןעמוקנַײרַא
 ןקוקוצוצ ןעוועג רערעווש ךָאנ םיא זיא ,ןעועג טוג וצ טינ ךיױא
 .ןדייל סמענעי

 .םיטילפ יד ןשיווצ סוֿפיט ַא טעועשובעג טָאה דנַאקרַאמַאס ןיא
 טקנערקעג ןבָאה ןשטנעמ .טלוֿפרעביא וועג ןענַײז ןלָאטיּפש יד

 ןיילק ךיז טָאה גנַאלנכָאװ .ןסַאג יד ףיוא ןברָאטשעג ,ןסַאג יד ףיוא
 ןכַאז עכלעזַא טימ ןַאד ךיז טָאה רענייק רָאנ ,ןזיוועג טשינ רימ וצ
 -רעד זיא'ס זַא ןוא .גנוניישרעד עלַאמרָאנ ַא ;ןעמונעגרעביא טשינ
 ןעמוקעגּפָא לָאמטֿפָא ןעמ זיא ,טױט סנעצימע ןץעוו העידי ַא ןעגנַאג
 יד ןיא ןָאטרַאֿפ ןעוועג רעטַײװ ןוא -- "תמא ןייד ךורב; ַא טימ
 .תורצ ענעגייא

 רעטניה טייוו ,לָאטיּפש ַא ןוֿפ לוירב ַא רימ ןעמ טגנערב לָאמניײא
 -יט ַא ךָאנ זיא רע .ןעניילק לאכימ ןוֿפ לוירב ַא ,טָאטש רעַײנ רעד

 םיא ןעמ טָאה רעדילק יד .לָאטיּפש םעד ץזָאלרָאֿפ ףרַאד ,סוֿפ
 טסעינ לָאז רע ,ןעגנערב סעּפע םיא לָאז ךיא טעב רע .טעבנגעגוצ
 ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןיב ךיא ןעוו .לָאטיּפש ןוֿפ סױרַא טעקַאנ ןזומ
 ךימ ןעמ טָאה ,ךלימ לשעלֿפ ַא ןוא סעטַאמש לקעּפ ַא טימ לָאטיּפש
 יא שטנעמ ַא ןסעזעג זיא'ס ּוװ רעמיצ-טרַאוװ ַא ןיא טריֿפעגנַײרַא

5066 



 רע טַאע ס ןשידיי

 -סיא ;טנעקרעד טשינ םיא בָאה ךיא .םינותחת-לָאטיּפש ענעסירעצ

 שממ ןגױא יד ,תוכמ ןיא ןצנַאגניא ,ןלָאוװעעג םינּפ סָאד ,טרַאדעג

 בָאה ןייוועג ןטיול .טריזַארּפָא ּפָאק רעד ,ץכעליוושעג ןופ טּפעלקרַאֿפ

 | .ןעניילק לאכימ טנעקרעד טשרע ךיא

 -רעביא ןַײז ןוֿפ חֹּכ ןטימ רע זיא ןכָאװ עטלייצעג ןוֿפ ךשמ ןיא

 ןַײז ןעמוקַאב קירוצ ,ךיז וצ ןעמוקעג טעטילַאטױװ רעכעלשטנעמ

 עכעלקערש יד ןוֿפ ןטֿפעה יד ןבילברַאֿפ זיולב ןענַײז סע .םינּפ ןגייא

 | ."טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תוכמ

 ןיא ןעמוקעגקירוצ עּפורט יד זיא גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ דלַאב

 תויה ןוא ,שזדָאל ןיא ןליּפש ןבױהעגנָא ןוא .ק ייז ןשיוװצ .ןלױּפ

 ןענעֿפע וצ ןײרַאֿפ-ןטסיטרַא ןשידַיי ןוֿפ סולשַאב ַא ןעוועג זיא'ס יו

 קחצי 1947 חסּפ ֿברע טָאה ,ןעיזעלשרעדינ ןיא רעטַאעט שידִיי ַא ךָאנ

 ןקיטרָאד ןוֿפ גנוטייל עשירעלטסניק יד ןעמונעגרעביא ווָאקרוט

 ןעוו 1950 רָאיַײנ .ןטָארטעגנַײרַא טרָאד זיא .ק ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי

 ,ק טרָאד טרעוו ,טהכולמרַאֿפ טרעוו ןלױוּפ ןיא רעטַאעט עשידִיי סָאד

 ,טרישזַאגנַא

 יד טימ טליּפש רע ּוװ ,לארׂשי ןייק ּפָא רֶע טרָאֿפ ףיורעד ץרוק

 .ןרעלָארטסַאג ענעמוקעגוצ יד ןוא סעּפורט עקיטרָאד

 -קַארַאכ ייר עצנַאג ַא רעביא ךיוא טיג גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 :.ק ןגעוו ןדָאזיּפע עשיטסירעט

 חוּכ ןטצענערגַאבמוא םעד ןיא טביילגעג קיטכירֿפױא טָאה רעי

 ַאקסנימַאק ַאדיא ןוֿפ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,ןבָאה רימ ןעוו .םינּפ ןַײז ןיֿפ

 ןגַארֿפ יד ןגעוו גנוטַארַאב עסיורג ַא טַאהעג ,עווקסָאמ ןוֿפ ןליוּפ ןייק

 זיא ליפ ןיא ןדִַי יד ןוֿפ טעטימַאק-לַארטנעצ ןיא רעטַאעט ןוֿפ

 -יֵל םעד ןגעק ײגנוקידלושַאב רערעווש; ַא טימ סױרַא ןיילק לאכיװ

 ַאקסנימַאק ַאדיא ןעוו ןַאמּפיל השמ ,רעטַאעט רעששזדָאל ןוֿפ רטט

 םיא טָאה ,גולעטשרָאֿפ ַא ייז ַײב ןעז ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא

 סָאד .ײדרָאב רענרעכעלב ַא טימ דיי ַא; ןליּפש וצ ןבעעג ןַאמּפיל

 טָאה רע ..םינּפ-עניב זַאלצנערוקנַאק ,ןיילק ןַײז טלעטשרַאֿפ טָאה

 עכעלקערש ַא םיא ןגעק ןעגנַאגַאב זיא ןַאמּפיל זַא ,טביילגעג קילײה

 ןיילק טָאה ןַאד ןיוש ןוא ,רעטַאעט ןגעק הלורע ןָא ,רעמ ךָאנ .הלווע

 ךיא ןעוו ,רעטעּפש רָאי עקינייא .קיצכעז יד רעביא טַײװ ןַײז טזמעג

 ןליּפע וצ ןבעעג רעטַאעט ןשידִיי ןשיזעלשרעדינ ןיא םיא כָאה

 טזעינ) דרָאב ַא טימ ןדִיי ַא "רעטכעט סדימש סנייבסשריה ץרּפ ןיא

 ךימ רע טָאה ,טדרעב ץרוק ַא טימ רָאנ ,הלילח ײענעכעלב  ןייק טימ

 עשז ןיוש טשינ .ןגיוא יד ןיא רעיורט ןכעלדנעמוא ןַא טימ טקוקעגנָא

 רַאֿפ זיא סָאד -- ?דרָאב ַא ןיא יןענַאּפשניײא עקַאט םיא ךיא ליוו

 | .עידעגַארט ַא ןעוועג םיא

 ,םיא טיײג'ס יו טגערֿפעג םיא בָאה ךיא ןעוו ,לארׂשי ןיא ןיױש

 :טרעֿפטנעעג ,טסנרע ןיא בלַאה ,סַאּפש ןיא בלַאה ,רימ רע טָאה

 ןעמ זַא ...ךיוא דרעב טימ ןדִיי ליּפש ךיא ;ןדירֿפוצ ןיוש טזיב --
 .םינּפ ןגייא ןַײמ טשינ רימ טניגרַאֿפ

 .ןעייליבוי ענַײז ןוֿפ סיורג יד ןרענעלקרַאֿפ וליֿפַא ךיז טגעלֿפ רע

 ןַײז ןרעַײֿפ טלָאװעג רע טָאה ,ןלױּפ ןוֿפ ןרָאֿפקעװַא ןרַאֿפ ךָאנ

 :םיא ךיא גָאז ,ײליֿבוי-עניב ןקירָאי5

 .עשרָאוו ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןױש ךָאד וטזיב 1905 ןיא --

 ..סעיזנעצער ןיא טנַאמרעד ךיד טַאה ץרפ .ל י

 ...ײליֿבוי רעקירָאי-קיצרעֿפ ַא ןַײז לָאז ,ונ ..וטסעז ?ץרּפ ?ױזַא --

 ערעדנַא .1905 ןיא ךָאנ רעטַאעט טליּפשעג ןיוש ךָאד טָאה רע ןוא

 .ןַײגרעד וצ ןעוועג רעווש זיא ןיילַא םיא ןוֿפ רעבָא .רעִירֿפ ךָאנ ןגָאז

 -רעסיוא סָאד ןעוועג זיא דוס ןייז יו דָארג ,דוס ןַײז ןעוועג זיא סָאד

 .ךיז ןריוורעסנַאק עכעלנייוועג

2067 

 ןתיממ וצ טײקיעֿפ עכעלנייועגרעסיוא ןַא טגָאמרַאֿפ טָאה רע

 ,סעיצוטיטסניא ןוֿפ ,ןשטנעמ ןוֿפ ןעמענ ןעײרדרַאֿפ וצ ןוא ןכַארּפש
 .טימרעד תוכיש ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז ןזָאירוק טימ גרַאב ַא טעטש ןֿפ
 רעדָא) ךַארּפש ןָא זַא ,זיא טקַאֿפ ַא .קיטכיוו טשינ זיא ץלַא סָאד רעבָא
 ווו ןרַאּפשנָא טנַאקעג רע טָאה ,ןסיוו ןוא (ןַארּפש עטיײרדרַאֿפ טימ
 סעּפע וצ ךיז ןגָאלשרעד ,טַאהעג טשינ לגרה תסירד ןייק טָאה רענייק
 יא סע רע יװ סרעסעב

 טָאה רע ױזַא יו ןלייצרעד דימת רע טגעלֿפ ץלַאֿפ עכלעזַא ןיא
 ענליוו ןיק טפעלשעגסױרַא עּפורט ריא טימ ַאקסנימַאק לחר-רּתסא
 ןוֿפ טולב ןיא ןעקנורטעג ןַאד ךיז טָאה סָאװ ,דנַאברַאֿפנטַאר ןֿפ
 ,ןרָאסימָאק עטסקיטכיוו יד וצ טרַאּפשעגנָא טָאה רע .גירק-רעגריב
 -עג ,טצעזעגכרוד סנַײז טָאה ןוא ןיקסרַאשטַאנול ַײב שזַא ןעוועג
 ךָאנ רעוו .ןרָאֿפוצקעװַא עּפורט רעד רַאֿפ שינעביולרעד ַא ןגָארק
 טָאה רע זַא ,טריצָאלטש טָאה רע ."ײ?רימ ץוח ַא ץיווַאב סע טלָאװ
 -טרַאּפ סגנָאי ַארַאלק ןעוועג ,עידרַאווג-לחר-רּתסא רעד וצ טרעהעג
 ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא טימ ײרעטַאעט שירַארעטיל , טליּפעעטג ,רענ
 .ײרעטַאעט-הכולמ ןיא ןטוועג ,ווָאקרוט טנומגיז

 טכַארבעג ןוא ֿביֿבָא-לּת ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1961 רעבָאטקָא ןיא
 ,לואש תירק ןיא םלוע-תעב ןֿפױא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןרָאװעג

 :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי טבַײרש ּפַאטע ןטצעל ןַײז ןגעוו

 ,ײליֿבוי ַא ַײב טערָאּפעג רעדיוו ךיז רע טָאה רָאי יױוצ עטצעל יד;
 ;טלציוועג ךיז בָאה ךיא .טייקיטעט-עניב רָאי 50 ןרעַײֿפ טלָאועג
 -60 ַא ןרעַײֿפ ןסיוועג ןייר ַא טימ וטסעוו ,רָאי יױוצ ַא ךָאנ טרַאװ
 רעטוג ַא רַאֿפ ןעמונעגנַא ןציוו יד רע טָאה לָאמסָאד .ײליֿבוי ןקירָאי
 ןגעוו ןבַײרשנַא ןוא ליֿבוי ןַײז ףיוא ןדייר לָאז ךיא יאנּתב ,עבטמ

 רעכלעוו ,ןעניקלַאמ .ב .ד טימ ןריֿפֿפױנצ טזמעג םיא בָאה'כ .םיא
 טגָאזעג רָאג ךיא בָאה ףוסל .עבלעזסָאד טגָאזעגוצ ךיוא םיא טָאה

 -רעד ַא ,גנונַאמרעד יד ךיא ביירש טציא ןוא .רבק ןייז ףיוא דפסה א
 רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ טלַאטשעג רעטנַאסערעטניא ןַא עוו גנונָאמ
 ענַײז ןיא רעטַאעט ןקיזָאד ןוֿפ עטכישעג רָאי 60 טעמּכ ליפ ןיא
 עשיועלטסניק ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג ,סעיצַאמרָאֿפ ענעדײזערַאֿפ
 ."ןעגנוניישרעד

 ;טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 רעדָא "לכימ  טינ לָאמנייק ,"עלעכעמ, ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ;
 -טלעוו רעטשרע רעד רַאֿפ טעה טנעקַאב םיא ךיא בָאה ױזַא .ײלאכימ
 רעבָאהביל רעדָא טַאֿפ רעטבילַאב רעד ןעוועג זיא רע ןעוו המחלמ
 ,רעמערַאוװ ַא ,רענעזָאלעגוצ ַא .סעפורט עשידִיי עטסקיטכיוו יד ןיא
 ןַײז טימ טכַאקעג קידנעטש ךיז רע טָאה ,ןערב ןשידיסח ַא טימ
 רעכיז ,גנוי ןשזעגסיוא קידנעטש טָאה רע .םיטש רעטרעוַאגרָאֿפ
 שעזדָאל ןיא ןבעגעגסױרַא בָאה ךיא ןעוו .ןעוועג זיא רע יו רעגנוי
 -גָאיב ןקורד ןביוהעגנָא טרָאד ןוא לַאנרושז רעטַאעט םעד 1922 ןיא
 עיֿפַארגָאיב ןַײז ןבעגעג עלעכעמ רימ טָאה ,ןרָאיטקַא ןוֿפ סעיֿפַאר

 ךימ ןבָאה ןכַאז עדייב .טרַא ןוא רָאי-ןריובעג ַא ןבעגעגנָא אקוד ןוא
 44 טלָאמעד ןיוש זיא רע זַא ,טביילגעג טינ בָאה ךיא .טשַארעביא
 רע זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה רעדיו ערעדנַא ,הצ סע טיג ןוא טלַא רָאי
 רע זַא ןלַאֿפעגנַײא טינ לָאמנייק ךיוא רעמ זיא סע .רעטלע ךס ַא זיא
 טרעהעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא םערָאוו ,ןַאמסדנַאל ַא רענַײמ זיא

 ץנַאג ַא שמונרַאֿפ טָאה רע םגה ,םיא טימ ןסוחי ךיז רעשזדָאל ןייק
 | ."עניב רעשידיי רעד ףיוא טרָא םענעעזעגנָא

 :לעּפַאר עניז טלייצרעד ןבעל-עילימַאֿפ ןַײז ןגעוו

 .טנַײרֿפ ןכַײר רעייז ַא גרעבמעל ןיא טָאהעג טָאה ןיילק לכימ,

 טָאה רע ןוא סעקנירעשטעוו ףיוא ןדַאלעגנייא זדנוא טָאה טנַײרֿפ רעד
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 ,טגָאזעג טָאה רע ןוא טקעּפסער ןטסערג םעד טימ ןגױצַאב רימ וצ ךיז

 ןטכַארט טשינ רָאט רע ןוא ןַאמ רעטַארײהרַאֿפ ַא זיא רע יו יזזַא זַא

 .ױרֿפ סטנַײרֿפ ןַײז ןרעוו לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג רע טלָאװ ,רימ ןגעוו

 -לעוו ,ןיילק לאכימ וצ ןענעכדשרַאֿפ טלָאװעג טושּפ ךימ טָאה רע

 טטעינ לָאמנייק ןוא גנוטכַא ןזיועגסױרַא לָאמ עלַא רימ טָאה רעכ

 ."עביל ןוֿפ םינמיס ןזיױװצסיױרַא רימ טגַאוועג

 | ;טבַײרש גרעבדורג-ווָאקרוט .י

 .ױנעג טסּוועג טינ רענייק טָאה סָאד -- ?ןעוועג רע זיא טלַאיװ

 -ןקָאד יד טיול .רָאי 80 יד ַײב ןברָאטשעג זיא רע זַא ,םירמוא שי

 -ועטש ייז טגעלפ רע) ןעזעג םיא ַײב ותעשב בָאה ךיא עכלעוו ,ןטנעמ

 וו לטעלב סָאד ןטיהעג קירעֿפיײא סרעדנוזַאב ןוא ןטלַאהַאַב קיד

 .רָאי 75 וועג טלַא רע זיא ,(ןרָאי יד ןבירשעגפיױא ןעוועג ןענַײז'ס

 -רעמ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,ןענַאטשעגוצ םיא וצ קרַאטש זיא ןעמ זַא

 טלָאװעג טשינ לָאמנייק סע טָאה רע שטָאכ ,ןרָאי יד ַײב רעקיניײװ

 רעטסטלע רעד ךיא ןיב יו ַײס ?קוליח רעד זיא סָאװ ;ןַײז הדומ

 -יא ןעוועג ןענַײז ןטנעמוקָאד יד זַא ,רעבָא .ײרַאינעס רעד ,רַאיטקַא

 ןַײז טנַאקעג טָאה'ס .קֿפס ןייק טשינ טגילרעטנוא סָאד ,עטכַאמעגרעב

 - רעמ ףיױא .רעקינייו ףיוא ןַײז טנַאקעג טָאה'ס ןוא רעמ ףיוא

 -ַאעט בילוצ -- רעקיניו ףיוא ,ןטַײצ עשירַאצ יד ןיא וויזירפ ןבילוצ

 ןגעלֿפ עכלעוו ,סָאירַאסערּפמיא עשידנעלסיוא ןוא ןרָאטקעריד-רעט

 סַאּפה לעב רעד יווװ קיגנעהּפָאמוא ,סַאּפ ןטרָאיַאב ַא רַאֿפ ןקערש ךיז

 קידנעטש ןיילק טָאה ןעזעגסיוא ןוא .ךיז ןטלַאהעג ןוא ןעזעגסיוא טָאה

 -- עתמא יד רעטנוא ןוא סַאּפ ןיא סָאװ יד רעטנוא ,ןרָאי ענַײז רעטנוא

 רָאה עױרג ענעטלעז ךָאנ ןבָאה טױט ןרַאֿפ ץרוק .יאדוַא ןוא יאדוַא

 ,עטכידעג ןייק טשינ עקַאט ,ענירּפוװעט ןַײז ןיא ןטכָאלֿפעגררודַא ךיז

 ַא ןעוועג זיא רע לַײװ רַאֿפרעד יצ .עקידלצרָאוװ ,עטסוי ץנַאג רעבָא

 םתסה ןמ ?טייקיורג יד ןעזעגנַא קיניױו ךיז טָאה'ס ןוא ןיטַאש רעלעה

 סָאד ךיוא .ןעזעגנָא רעטלוב ךיז טָאה ןֿפײלש יד ַײב לַײװ ,טשינ

 ,רעגנוי ךס ַא ןעזעגסיוא .ןרָאי ענַײז ןוֿפ טלייצרעד טשינ טָאה םיּפ

 רעביא ,שינעלגָאוו ןוא רעדנַאװ ןוֿפ ןרַאי ערעווש עכַײרלַאצ ץָארט

 ןַא ,החּפסשעמ ַא ןָא ןוא זַאלמייה קיבייא .תומחלמ ןוא סעיצולָאווער

 קנַאז ַא זַא ,טלציוועג וליֿפא ךיז טָאה ןעמ .ײרילַאוװַאק רענרעזייא;

 םיא לָאז רעװ טשינ טָאה רע .טוג ױזַא ךיז רע טריוורעסנַאק םעד

 רעד ףיוא טָאה רע טגָאלקעג יו סייו ךיא רעבָא ןרָאי יד ןצריקרַאֿפ

 ןַײז רבוג רעבָא ,לַאֿפעג רעוװע םיא זיא יז יוװ ,רענַײז טײקמַאזנייא

 ןיא סָאד לו ,רעטַאעט ןבילוצ רקיע רעד ,טנָאקעג טשינ רע טָאה

 לָאז'ס םערָאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ןיא .בעל ןַײז ןוֿפ תיצמת רעד ןעוועג

 ,םלוע ןרָאֿפ ןעני"דערעד יבא ,רעטַאעט ןימ ַא רַאֿפ סָאװו ,ןַײז טשינ

 םלוע רעד זַא ,ךיז ןדיירנייא רעדָא ןביילג ,םלוע ןוֿפ םעטָא םעד טיפ

 סעדעי ןַײז טגנילש ,שממ םיא טקוצרַאֿפ ,םיא ןיא טקוקרַאֿפ זיא

 -ַאב ענטעמַאה עדעי ןַײז ,דעלטרַאה ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,טרָאװ

 .םינפ ךעלגעווַאברצ טשינ ןַײז ןוֿפ םורק ןדעי ןוא גנוגעוו

 ןטייהנגעלעג עלַא ַײב ,םוטעמוא ;ענָאמרעד וצ יאדכ זיא'ס סָאװ

 .עטסויטקַא יד ןוֿפ ךעלטֿפַאשלעזעג ןעוועג ןיילק זיא ןעמישזער ןוא

 -|רעוועשרַאוו}| ןיא ןטעברַא ַײב ןֿפָארטעגֿפױנוצ םיא טימ ךיז בָאהיכ

 ןוא רָאטַאיציניא רעד לָאמטֿפָא ןעוועג זיא רע ּוװ ,ןירַאֿפ-ןטסיטרַא

 ןיא ;ןןשינערעקרעביא| ןשטופ ןוא סעיצולָאזער ןוֿפ רעריֿפכרוד

 ןטסיטרַא ןוֿפ גנוטלַאוורַאֿפ רעד ןוא ,סעּפורט ןוֿפ ןטַאר ענעדײשרַאֿפ

 -סינימדַא ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .המחלמ רעד ךאנ וײרַאֿפ

 ןיב ךיא ןעוו ,רעטַאעט ןשידִיי ןשיזעלשרעדינ ןוֿפ טמַא-עיצַארט

 -םיוא לָאמטֿפָא טגעלֿפ סע .רעטײײל רעשירעלטסניק רעד ןעוועג

 -מעט ןצנַאג ןטימ ךיז רע טָאה טגירקעג ןוא -- ןטירק וצ ךיז ןעמוק
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 ןופ ןָא סי ס ט ע ל

 ,ןטעברַא וצ םיא טימ טוג ןעוועג זיא קידנעטש רעבָא -- טנעמַארעּפ

 ןוא עניב רעד ףיוא טעברַא יד ;טעברַא יד טַאהעג ביל טָאה רע לַײװ

 ןוֿפ זיירק םעד ץוחמ ,םעד רעסיוא .רעטַאעט ןיא עכעלטֿפַאשלעזעג יד

 בעל רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ,ןעגנוריסערעטניארָאֿפ

 ןעוו טדערעגּפָא קרַאטש םיא בָאה'כ ;הדותמו הדומ ךיז ןיב ךיא

 רעשידִיי ַא ;לארׂשי ןייק ןרָאֿפ וצ ןסָאלשַאב 1950 רָאי ןיא טָאה רע

 ןענוֿפעג בָאה'כ  "?ןָאט טרָאד וטסעוו סָאוװ ,קיצעביז יד ַײב רָאיטקַא

 ץוח ַא ןוא ,החפשמ עקיצנייא ןַא ,רעטכָאט סדניק-רעטסעווש ןַײמ

 טסשינ טעוו ןיילק לאכימ ,הנידמ עשידִיי ַא ןדִיי ליֿפױזַא ,ןדִיי ,םעד

 -עג ,טליּפשעג .ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ עקַאט זיא רע .ײןייגרעטנוא

 .ײֵליֿבוי ןייז ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ַאנױוװַאר הנח .ןעײליֿבוי טעווַארּפ

 טַאהעג טָאה רעדעי .טדערעגּפָא ןיוזע זיא רעלטסניק עשידִי ץעװו

 יד ןוֿפ תונורכז טקעוועג רע טָאה ןדעי ַײב .טנעמיטנעס ַא םיא וצ

 ..גנוי זיא רע זַא ,ןטלַאהעג ץלַא טָאה ןיילַא רע ןוא ,ןרָאי ןעגנוי

 טחמעג טשינ לָאמנייק רע טָאה |ןטייהנייש}| ײץעיווַאסַארק, ןייק

 עקַאט רע זיא םלוע ןוֿפ גנילביל א רעבָא ,ֿפירגַאב ענַײמ טל ,ןייז

 ףיא ןענַײז ןרָאי ענעי ןיא -- טייקנייש רעד בילוצ טשינ .ןעוועג

 טסששינ ;ןטייקניױע-רענעמ עתמא ךס ַא ןעוועג עניב רעשידִיי רעד

 ןגעו ןבױהעגנָא טָאה ןעמ זַא ,לַײװ ,טײקשירַאיטקַא רעד בילוצ

 טזעינ ןוא .גנַאזעג ןַײז ףיוא רעבירַא ךַײלג ןעמ זיא ,ןדייר וצ םעד

 ןגעקַאד ,לוק ןקרַאטש ַא טַאהעג זיולַב טָאה רע לַײװ ,ןעגניז ןבילוצ

 -רעגניז ענעריובעג לָאצ ַא ןָא ןעוועג רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןַאד ןענַײז

 -ודָאמ עטצענערגַאבמוא ןוא ןעמיטש עסיז טימ םינגנח ,ןטנעלַאט

 ?גנילביל רעד ןרָאװעג רע זיא סָאװ בילוצ ףכבו ,ןטײקיעֿפ-עיצַאל

 -יזַאּפמָאק רעקיטרַאנגיא רעד בילוצ .ןעמַאזצ ץלַא בילוצ םתסה ןמ

 .רעד-רעטַאעט רעשידִי ַא ןוֿפ לעטשנעמַאװצ ןרעדנוזַאב םעד ,עיצ

 רשֿפא ןוא ,ןיילק לאכימ ןעמָאנ םעד ץגָארטעג טָאה סָאװ ,גנווייש

 רעד סָאװ ,טנעמַארעּפמעט ןכעלניױועגרעסיא םעד בילוצ ךיא

 ןטצעל ןזיב טיהעגנייא טָאה רע ןכלעוו ןוא טגָאמרַאֿפ טָאה שטנעמ

 ."רעטלע ןֿפיט ןייז ןיא זיב ןבעל ןייז ןוֿפ גָאט

 .ע .מ
 ,םיובנשריק םהרֿבַא ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש
 ,6 'נ ,שזדָאל ,"טסנוק ןוא רעטַאעט , ,?רעלטסניק ערעזדנוא ןענַײז רעװ -- {--}

6,2 
 ,196 .זז ,1944 ,סערַײא-סָאנעוב ,"רעטַאעט ! שידיא תורוד ריֿפ , -- רעקוצ הימחנ

4 262 272, 301, 344, 367, | 
 ,113 ,10374 .זז ,1949 ,סערַײא-סדנעוב ,"ןעמַאלֿפ ןוא רעַײֿפ ןיא , --- הנשוש .ר
 ,307 ,46 .וז ,1953 ,סערַײא-סָאנעוב ," ןרעטש ענעשַאלרַאֿפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,307-314 .זז ,1964 ,סערַײא-סָאנעוב ,"געװ ןַײמ ףיוא , --- װָאקרוט קחצי

 ַאמטרעב ,דלעפנרָאק

 { רעירוק היתב }

 -ַאװַאלס ןיא 1882 לירּפַא 23 ןריובעג

 רעשיתיבה-לעב ַא ןיא .,עניַארקוא ,ַאט |
 גנויצרעד עטוג ַא ןעמוקַאב .עילימַאֿפ

 קידנגָארטרעבירַא .שיסור ןוא שידִיי ןיא
 -עג טרָאד יז טָאה ,וװָארוקסָארּפ ןייק ךיז
 טקידנערַאֿפ יז עכלעוו ,לוש ַא ןיא טנרעל

 טױט סרעטומ רעד ךָאנ .ןירערעל סלַא

 -רָאד ןבילוצ ןוא ,וועיַאלָאקינ ןייק קעװַא
 ,סעדָא ןייק- ןרָאֿפעגרעבירַא םָארגָאּפ ןקיט
 סעדָא ןיא .קנעש ַא טלַאה עילימַאֿפ יד ווו

 -וא ןעגניז טֿפָא טגעלֿפ ןוא ןילָאװ ןיא סעיצקעל ןעמונעג ,ק טָאה
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ףיוא רערעהוצ םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל עשינַיַארק
 ןוא ןָאדנָאל ןייק .ק טרירגימע סעדָא ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ .סָאג רעד
 טּֿפָא יז טגעלֿפ טעברַא רעד ַייײב ןוא ,ןירעדיינש ַא טרָאד טרעוו

 יז טָאה טַאטשקרעװ ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ןעוו לָאמנייא .ןעגניז
 ןַא ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןטעברַאֿפ יז רֶע טָאה ,ןעגניו טרעהעג
 טגעלֿפ ןָא טלָאמעד ןוֿפ .עיצַאזינַאגרָא ןַײז ןופ גנומענרעטנוא

 ,ןעגנומענרעטנוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןעגניז וצ ןרעוו ןטעברַאֿפ טֿפָא יז
 ןוא טסּוװרעד ןוֿפרעד ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא עשידִיי עקיטרָא יד זיב
 -יּפע ףיוא ןוא עקטסירָאכ סלַא עּפורט רעד ןיא ןעמונעגנַײרַא ריא
 וצ ןעמוקעג טינ זיא ענָאדַאמירּפ יד ןעוו לָאמנייא ןוא ,ןלָאר-ןדָאז

 ןוא לָאר יד .ק ןבעגעג ןעמ טָאה ,"הער השא; ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעד

 -ַאּפ, ןוֿפ ןרָאטקעריד יד וצ) טרישזַאגנַא ןָא טלָאמעד ןוֿפ טרעוו יז
 -ענָאדַאמירּפ ןליּפש וצ (ןָאדרָאג ןוא ןַאמרעװליס רעטַאעט "ןָאיליװ

 יי ,ןלָאר

 -נַאטַאנ זלרַאשט רעלָארטסַאג ןטימ טַײצ עסיוועג ַא טליּפש .ק

 יז טליּפש ,עּפורט-ןטערעּפָא ןַא טרָאד ךיז טֿפַאש'ס ןעוו ןוא ,ןָאס
 עּפורט ַא טימ ווָאנירַאמ טימ ךָאנרעד טרָאֿפ .ק .ןלָאר-ןיטערבוס
 ,טָאג;) ןסעיּפ סנידרָאג ןיא םישדח 8 טליּפש יז ּוװ ,עניטנעגרַא ןייק
 ןוֿפ טָאג, סשַא ,(*ַאטַאנָאס רעציירק. ,*אֿפאס; ,"לווייט ןוא שטנעמ
 גנוקיניײרַאֿפ רעד ךָאנ .*רעכוטסַאּפ עטכעלש יד; סָאברימ ןוא "המקנ
 טייג ,קעװַא טרָאֿפ ענָאדַאמירּפ יד יו םעדכָאנ ןוא סעּפורט ייווצ ןוֿפ
 ,"קזחצי תדקע; ןיא *הרש;) ןלָאר-ענָאדַאמירּפ ןליּפש וצ רעביא .ק

 ןקידנרילָארטסַאג ןטימ םישדח 4 טליּפש ,("אבכוכ רב? ןיא "הניד;
 ןליּפש ייז ּוװ ,ןָאדנָאל ןייק םיא טימ טרָאֿפ ןוא ןַאמניײֿפ טנומגיז
 -רעד ,רעטַאעט-?ןָאיליװַאּפ, ןיא ךָאנרעד ןוא ?סיעלּפ סלּפיּפ , ןיא
 ערעדנַא ןשיווצ) *עּפורט רעטקיניײרַאֿפ, רעד טימ זירַאּפ ןיא ךָאנ
 ןוֿפ ,(גרובנעדלָאג לעוימעס ןוא םיובלעטייט םהרֿבַא ,יקסווָאזַאג
 ןיא קירוצ ,(ענָאדַאמירּפ סלַא םישדח 8) עקירֿפַא םורד ןייק טרָאד
 -רּתסא רעקידנרילָארטסַאג רעד טימ) ןָאדנָאל ,ןּפרעװטנַא ןוא זירַאּפ
 -ָארּפ ַא ןיא ןַאד ,רעלדַא .ּפ ֿבקעי ,טרעבליז ֿבקעי ,(ַאקסנימַאק לחר
 ,שטיװָאקשָאמ סירָאמ טימ ,(ױגזַאלג ,רעטסעשטנַאמ) עּפורט ץניוו
 טרידוטש טָאה רעטכָאט ריא ּווװ ,עילַאטיא ןייק ןרָאֿפעגּפָא רעטעּפש
 ,טייקיטעט-עניב ריא ןסירעגרעביא טָאה ןוא קיזומ
 י} .ש

 קירנעה ,גרעבנירג

 -ַאר ףרָאד ןיא 1936 ילוי 4 ןריובעג

 ,ןלױּפ ,קצעיװָאזַאמ-קסנימ רעטניה ,ןישָאד

 -טוג ןקיטרָא םַײב רַאדנערַא --- רעטָאֿפ

 ןוֿפ רָאי ַײרד עטשרע יד ךרּוד .רעציזַאב

 עצנַאג יד זיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד

 ןיא רעבָא ,ףרָאד ןיא ןבילברַאֿפ עילימַאֿפ
 סָאד ןביוהעגנָא טרָאד ךיז טָאה 2

 טָאה החּפשמ יד ןוא ,ןדִיי ףיוא געיעג

 ןעמונעג ןוא טרָא סָאד ןזָאלרַאֿפ טזומעג

 ַא קידנכוז ,ףרָאד וצ ףרָאד ןוֿפ ןרעדנַאװ |

 ןוא סעדייז ס'.ג וװ ,רעטיג יד ןופ םיצירּפ יד ַיײב שינעטלעהַאב

 ןוא ,ןרַאדנערַא ןעוועג תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא ןענַײז סעדייז-רעטלע

 .ןָא זַײװדניק ןוֿפ טנעקעג ןבָאה ייז עכלעוו ,םירעיוּפ-טנגעג יד ַײב

 טעמּכ ןעמוקעגמוא ןענַײז ןעגנורעדנַאװ יד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא

 ףוס םַײב .רעטָאֿפ ס'.ג רעטנורעד ,החּפשמ רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא

 םיא וצ גנוָיצַאב עטסמערַאװ עמַאס יד טָאה ןעגנורעדנַאװ ענַײז ןוֿפ
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 -ניק יד רַאֿפ םיא קידנלעטשסױרַא ,חלג רעשיֿפרָאד ַא ןזיװעגסױרַא

 -כריק ןוא םזיכעטַאק ןוֿפ שינטנעק ןַײז בילוצ רעטסומ סלַא רעד

 ןליֿפַא םיא ןגעלֿפ רעדניק-סֿפרָאד יד זַא ,ױזַא ,לַאינָאמערעצ ןכעל

 -רַאֿפ רעטומ רעד טימ רע זיא רָאי 6 ןוֿפ רעטלע ןיא ."חלג , ןֿפור

 ףיוא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה ייז ּווװ ,עשרַאװ ןייק ןרָאװעג טלגָאװ

 טרָאד ןוֿפ ךיוא טזומעג רעבָא ייז ןבָאה ןכיגניא .טַײז רעשירַא רעד

 יז ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ףוס םַײב ןוא ,ןֿפױלטנַא
 ןןטיבעג-ץענערג| ,"ןסערק , יד ףיוא ףרָאד ַא ןיא ןענוֿפעג ךיז

 ,ײמרַא רעטיור רעד ךרוד ןרָאװעג טײרֿפַאב ןענַײז ייז ּוװ

 טמענ רע ּוװ ,ןליוּפ ןיא קירוצ .ג טמוק המחלמ רעד ןוֿפ ףיס ןכָאנ
 א טימ טעטיזרעוװינוא רעװעשרַאװ םעד טקידנע ןוא ןרידוטש

 | - ,םזילַאנרושז רַאֿפ רעטסיגַאמ ןוֿפ לטיט

 ןוא רוטלוק ,עיצידַארט רעשידַיי ךָאנ טֿפַאשקנעב ךרוד טגעװַאב

 עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןיא 1958 ןיא ןַײרַא רע טערט .,ךַארּפש

 רָאי ַא טריטויבעד רע ּוװ ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעװעשרַאװ םַײב

 יד תעב ןעוו ,1967 רעבמעצעד ףוס זיב טרָאד טליּפש ןוא רעטעּפש

 .קירוצ טינ רעמ רע טרָאֿפ ,קרָאי-וינ ןיא עּפורט רעד ןוֿפ ןליּפשטסַאג

 ןירעליּפשיױש עשילױּפ יד ,ױרֿפ ןַײז טימ טבַײלברַאֿפ רָאנ ,ריא טימ
 .עקירעמַא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא רעטומ ןַײז ַיײב ,קאשטלַאװ אניטסירק

 ןוֿפ רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי , ןטימ גנודניברַאֿפ ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא

 "טכַאנ-רעטניוו ַא, ןיא "דיי רעד ,, :ןלָאר יד טליּפשעג .ג טָאה "ןליופ

 "קישטנָאמָאלָאס , ןוא "קנַאלב רעדנעס , ןיא "סוקרַאמ , ,טנַאמַאיד ןוֿפ

 "רערעקנעמיוק רעד , ,םכילע-םולש ןוֿפ "סגיוועג עסיורג סָאד , ןיא

 עשיליוּפ יד , ןיא "קעצַאװ , ,ווָאמיד ןוֿפ "טנַאקיזומ עקשָאי , ןיא

 ,ןידרָאג ןוֿפ "תרֿפא עלערימ , ןיא "עינָאד , ,ושָאטַאּפָא ןוֿפ "רעדלעוו

 יָארב-רעניײטַאל ןוֿפ *ץעּפוהעי ןוֿפ לדנייש-הרׂש, ןיא ?עלמהרֿבַא;

 -שעשזרָא ןוֿפ ?שטיװָאֿפיזעי ריאמ/ ןיא "דלָאּפָאעלפ ןוא ןָאזרעד

 .ַאווָאק

 -רעדנווװ סלַא עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה .ג

 רעטַאעט , ןוא "ינכעשווָאּפ רעטַאעט , ןיא שזדָאל ןיא (1943-51) דניק

 רעטעּפש ןוא ,שטיװָאטנעװדַא לָארַאק טימ רעטנורעד ,"אשטָארַאי

 רעשידִיי רעד טימ ןדנוברַאֿפ ,ןעמליֿפ עשיליוּפ ןיא ןלָאר-ןדָאזיּפע
 ,קיטַאמעט

 רַאֿפ שילוּפ ףיוא שידִיי ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא יד טכַאמעג טָאה .ג

 ןיא רערעהוצ עשידַיי-טשינ יד רַאֿפ |ןרער-רעה| ןענָאֿפָאידַאר יד
 ,ןלוּפ ןוֿפ רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי

 -יטעט רעשירעלעטשטֿפירש טעמדיוועג סרעדנוזַאב ךיז טָאה .ג
 -ייצרעד דנַאב ַא סנַײז ןענישרעד זיא 1963 ןיא .שילױּפ ןיא טייק

 יד , קרעוו רעסערג ןַײז 1966 ןיא ןוא ?ַאנָאגיטנַא עּפיקע יד, ןעגנול

 ןוֿפ זַײרּפ ןשירַארעטיל םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,"המחלמ עשידִיי

 סעדעי טרעװ סָאװ ,(ץַײװש) עווענעשז ןיא דנָאֿפ-יקסלעשטַאק םעד

 רעשיליוּפ רעד ןיא קרעװו ןשיטסירטעלעב ןטסעב ןרַאֿפ ןבעגעג רָאי

 ןיא ןענַיײשרעד םוצ טיירגעגוצ ךיוא טרעוו ךוב עקיזָאד סָאד .ךַארּפש

 -ַאב קרעװ עדייב .ןעגנוצעזרעביא עשיערבעה ןוא עשילגנע ןיא ,8

 יד ,ןברוח ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד ,ןֿפוא ןוויטקעיבוס ַא ףיוא ןעלדנַאה

 רעד ןוֿפ גנוָיצַאב יד ןוא ןליוּפ ןטריּפוקַא ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עגַאל

 | ,גנורעקלעֿפַאב רעשיליוּפ

 טכעלטנֿפערַאֿפ (1968 ץרעמ) *םָארטסדימ, לַאנרושז ןיא טָאה .ג

 ןלױּפ ןיא עגַאל רעשידִיי רעד ןגעוו לקיטרַא ןַא
 .} .ש

 רעשיליוּפ:שידיא רעטצעל רשֿפא -- רעטסגניא רעד -- זאמרעדיינש 7 .ש

 ,1967 .צעד 15 ,.י .ג ,רעֿפמעק רעשידיא, ,רעבַײרש
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 ,ורֿפ ןַײז ןוא גרעבנירג קירנעה רעבַײרש ןוא רעליּפשיוש רעד -- גנַאל .ה
 ,1968 רַאונַאי 6 ,.י .ג ," ,ווראֿפ ,

 ,1968 רַאורבעֿפ 29 ,,י .ג ,"ֿפ"מ,, ,רענעייל ןוֿפ ווירב ,גאצרעה-רעזָאמ ןימינב
 ָאטעג ןוֿפ קנעדנָא ןעדנעש ןעליוּפ ןיא ןעטסינומָאק --- גרעבנירג קעינעה

 ,1968 לירּפַא 12 ,.י .נ ,," ווראֿפ , ,רעֿפמעק
 יטנַא ןעגעק סױרַא טערט רעבַײרש רעשיליוּפ-שידיא -- ןַאמרעדיײנש .ל .ש

 ,1968 לירּפַא 14 ,,י .נ ,,ש" זאמיגָאט , ,עצעה לארׂשי
 ,1968 לירּפַא 4 ,.י .נ ,ש" זַאמ-גָאט , ,גנַאהרָאֿפ םַײב --- ןילדרעװס .נ .רד
 !ּפזזץק םטחוסש --- /תסוופח לשז116ז, 1016 5666 5./1. /אפץטחחו ''6

 /חס6165 דוחחספ , {. 8. 060. 31, 1967
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 סעלעשזדנַא סָאל ןיא

 - ץינרָאֿפילַאק

 טסנוק ןשידַיי; ןוֿפ יינרוט ןכַײרגלָאֿפרעד ַא תעב ,1924 רעמוז

 רָאטקעריד רעד טָאה ,*בלַאק עשָאי, סרעגניז .י .י טימ *רעטַאעט

 ַא ןבירשעגרעטנוא טָאה רעכלעוו ,ץרַאװש סירָאמ ,עּפורט רעד ןוֿפ

 ,עידוטס-(םע ישזד םע) רעיימ ןיװדלָאג ָארטעמ רעד טימ טקַארטנָאק

 -יײוװ ענַײז ּפָא רע טלעטש יינרוט ןכָאנ זַא ,עּפורט רעד ןסיוו טזָאלעג

 לָאטַאנַא עּפורט רעד ןוֿפ דילגטימ רעד .ןעגנולעטשרָאֿפ עקידרעט

 טימ ףיונוצ ךיז טדער ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא קידנעייז ,ףָאדַארגָאניװ

 ףלָאװ ןוא רעלדַא סוילוי :עּפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ ייווצ ךָאנ

 ףיוא סעלעשזדנַא סָאל רַאֿפ עּפורט ַא ןלעטשוצֿפױנוצ ןדַאֿפדלָאג

 .רעטַאעט ַא קעווצ םעד רַאֿפ טמענ רע ןוא תודוסי עוויטַארעּפָאָאק

 -ָאניװ זיא ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא עּפורט יד יו םעדכָאנ

 וצ טרָאד ידּכ .א .ל ןייק ןרָאֿפעגקירוצ אקנַארֿפ ױרֿפ ןַײז טימ ףָאדַארג

 ,עּפורט יד ןעגנערבוצניהַא ןדנָאֿפ עקיטיינ יד ןֿפַאש

 ;טבַײרש ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא

 -עג ַא ןריזינַאגרָא וצ ןעגנולעג רימ זיא סעלעשזדנַא סָאל ןיא,-

 ,"רעטַאעט רַאוטרעּפער ןשידִיי םטנוֿפ טנַײרֿפ , ןעמָאנ ןטימ טֿפַאשלעז

 -לעזעג רעד ןיא .רעטַאעט רעזדנוא ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןבָאה רימ יו

 -ַאגרָא-רוטלוק עשידִיי ןוֿפ רעײטשרַָאֿפ ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה טֿפַאש

 -ָאוודַא ,ָאריּפַאש םייח .רעבַײרש ןוא רעוט-ללּכ ,עסערפ ,סעיצַאזינ

 סֵלַא ןרָאװעג טלַײװרעד זיא ,ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ןוא טַאק

 -ערפ עציוו -- ?סטרעוורָאֿפ , ןוֿפ רעטלַאוורַאֿפ ,טיוועל .י .טנעדיזערּפ

 ןעידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל , עז| יקסוָארטסָא לוװלעװ .רד .טנעדיז
 ןוא רעריסַאק ,14 .ז ,"רעיוב ערעזדנוא, ,דנַאב רעטרעֿפ ,"רעטַאעט

 ןעמ טָאה טַײצ רעצרוק ַא ןוֿפ ךשמ ןיא .רַאטערקעס -- קנַאלב .ל

 ןרָאװעג ךעלגעמ זיא'ס זַא ןטעליב-טנעמַאנַאבַא גונעג טֿפױקרַאֿפ
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןעגנערב וצ רַאלָאד טניוט עכעלטע קרָאירינ ןייק ןקישוצסױרַא
 ,ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא ,ןדַאֿפדלָאג ףלָאװ ,רעלדַא סוילוי :עּפורט יד
 ילע ,סירעה טרעבָאר ,ןײטשדלָאג טָאלרַאש ,לענַאברַאבַא תידוהי
 טסנוק, ןוֿפ רעדילגטימ) שוביירט ןועמש ,ווָאלדרעװס קחצי ,ץנימ
 ורט רענליוו,) יקסלַאווָאק והיתתמ ןֹוא רעטלָאוװו ַאלַאּפ ,("רעטַאעט
 .איא יקצָארעיס ןַאמרעה ,(רעטַאעט סיטועמ רעגיר) דנַאז ַאלָאּפ ,("עּפ

 19 םעד ןרָאװעג טנֿפעעג ןָאזעס רעד זיא ןבָארּפ עוויסנעטניא ךָאנ
 יפָאע , סקיווייל .ה טימ רעטַאעט-ײַאָארעגיֿפ , ןיא 1934 רעבמעטּפעס
 -רעביא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד .(חמצ ןימינב -- ץנעט ,ישזער ןַײמ)
 ןדִיי ,טלעוו יוואומ רעד ןוֿפ רעליּפשיוש ךס ַא רעטנתרעד ,טקַאפעג
 גנומיטש ענעביוהעג ַא טשרעהעג טָאה רעטַאעט ןיא .ןדִיי-טינ ןוא
 ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זדנוא רַאֿפ זיא גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ
 -קעריד רענעזעוועג רעזדנוא ."בולק-רוטלוק ןשידִיי, ןיא טעקנַאב
 זדנא ןוא עדער עקידרעַײֿפ ַא ןטלַאהעג טָאה ץרַאוװש סירָאמ רָאט
 םנגרָאמוצ זיא עסערּפ עשילגנע ןוא עשידִיי יד .טסירגַאב קיצרַאה
 ןצנַאג ןוֿפ ןליּפש ןגעוו רקיע רעד ,ןעגנַאזעג-ביול טימ ןעמוקעגסױרַא
 :טייקכעלקריוו עטלַאק יד ןעמוקעג זיא דלַאב רעבָא ,לבמַאסנַא
 ףיוא טרָאוועג ןיוש ןבָאה ,רעטַאעט ןיא ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו סנגרָאמוצ
 -ַאמיטלוא ןַא טימ רעטעברַא-עניב עלַאקָאל יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רימ
 100 וצ רעטעברַא עניבךָאיוי 3 ןרישזַאגנַא ןחמ רימ זַא ,םוט
 -ַאעט סָאד ףרַאד טקַארטנַאק וטיול זַא ,הנעט ןַײמ .ךָאװ ַא רַאלָאד
 ריא, .ןֿפלָאהעג טינרָאג טָאה ,רעטעברַא-עניב ןלעטשוצ זדנוא רעט
 ןָאינוי רָאנ ןקיטֿפעשַאב ןחמ רימ ןוא קרָאירינ ןוֿפ עפורט ַא טנעז
 ַא ןענַײז רימ יוװ ױזַא זַא ,גָאלשרָאֿפ ַא טכַאמעג ייז ךיא בָאה .*טַײל
 ןלָאז ,םיקלח עכַײלג ןעמענ עלַא ןוא טֿפַאשלעזעג עוויטַארעּפָאָאק
 ,עבלעזסָאד ןעמענ ןוא ,וויטַארעּפָאָאק רעזדנוא וצ ןייטשוצ ךיוא ייז
 .(ךיא ןוא ןדַאֿפדלַאג ,רעלדַא) וויטַארעּפָאַאק ןוֿפ ןרָאטקעריד יד סָאװ
 רעד ןעוו ,גנולעטשרָאֿפ רעד וצ ,טנווַא ןיא רעבָא ,קעװַא ןענַײז ייז
 טעקיּפ ַא; ןֿפָארטעג רע טָאה ,רעטַאעט ןיא ןייג ןביוהעגנָא טָאה סלוע
 טימ שילגנע ףױא גנוטַײצ עלעיצעּפס ַא טלייטעצ טָאה'מ ןוא "ןייל
 עטריזינַאגרָא וצ טכערעגמוא ףַאדַארגָאניװ לָאטַאנַא, לּפעק סיורג ַא
 טינ ,טלמוטעצ ןעוועג ןענַײז רעכוזַאב-רעטַאעט יד ."רעטעברַא
 טָאקָאװדַא רעד ,טנעדיזערפ רעזדנוא .ןעלדנַאה וצ יװ טסּוװעג
 רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריֿפ ןבױהעגנָא טָאה ,ָאריּפַאש םייח
 טימ ןעגנַאגעגנָא לַײװרעד ןענַײז רימ ןוא ןָאיני-רעטעברַא עניב
 טזומעג ךיא בָאה גנולעטשרָאֿפ רעדעי רַאפ רעבָא ,טעברַא רעזדנוא
 .עיצַאוטיס יד םלוע םעד ןרעלקרעד ןוא גנַאהרַאֿפ ןרַאֿפ ןײגסױרַא

 םולש ןעוועג זיא ,טליפשעג ןבַאה רימ סָאװ ,עסעיּפ עטייווצ יד
 -ערגדלָאג יד , סמכילע-םולש -- עטירד יד ,"רערעדעל םייח; סא
 םַײב ןעמונעגסיוא רעייז טָאה ןליפש סָאד ןוא ןסעיפ יד ."רעב
 .עסערּפ רעד ַײב ןוא םלוע

 ."זמייט סעלעשזדנַא סָאל יהט, טבַײרש ױזַא
 ןטכענ טָאה רעכלעוו ,"רעטַאעט רַאוטרעּפער רעשידִיי, רעד;

 רעמ זיא ,"רעבערגדלָאג יד ,, עידעמָאק סמכילע-םולש טריֿפעגֿפױא
 וו עימעדַָאקַא ןַא זיא סָאד .גנולײװרַאֿפ ןוֿפ עיצוטיטסניא ןַא יװ
 יןִסֹעיַּפ יד .ליפש-רעטַאעט ןוֿפ טסנוק יד ןענרעל ךיז ןייג ףרַאדימ
 ךַארּפש יד טינ טײטשרַאֿפ סאוו רעד רעבָא .שידִיי ןיא ןבעגעג ןרעוו
 ןסנַאינ עקיטכיוו ףױא ןרירטנעצנָאק וצ ךיז טייהנגעלעג ַא טָאה
 רעד ןוֿפ עיצַאלודָאמ יד :ליפשַײב םוצ יװ ,טסנוק-ליפשיוש ווֿפ
 רעייז ,טוג זיא עּפורג רעצנַאג רעד ןוֿפ ןליּפש סָאד .קימימ ןוא םיטש
 ןרעוו ןטקנפ-טּפיוה יד זַא ,טוג ױזַא זיא'ס זַא ,זיא טקַאֿפ רעד .טוג
 .רעטרעוו יד ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא רעליפשיוש יד ןוֿפ טכַארבעגסױרַא

 -ַארטסנַאמעד ענַײֿפ עלעיצעפס ַא ןבעגעג זדנוא טָאה טכַאנ עטצעל
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 .ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד ןיא *סקינַאירטסיה, ןוֿפ עיצ

 לָאר יד ןלעטשוצרָאֿפ טצונַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ קינכעט ןַײז

 טמוק רעכלעוו ,דלעה ןכעלטניײירֿפ ןוא ןקידלקניֿפ םעד ,"ינעב, ןוֿפ

 ןוא קיֿפַארג ןעוועג זיא ,לטעטש ןיא םיבורק ענַײז וצ עקירעמַא ןוֿפ

 -עמָאק רעד ןוֿפ גנולקיוטנַא רעצנַאג רעד ךרוד .ךעלנייוועגרעסיוא

 -יפע עשיטַאמַארד יד טױבעגֿפױא ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא טָאה עיד

 עיצָאמע טימ קידנלַארטש ,דימַאריּפ עטרימרַאֿפ-טוג ַא ןיא ןדָאז

 -סדנימ רעד זיב טײקמַאזקרעמֿפױא רעד קידנעלָאצ ןוא ליֿפעג ןוא

 רעד .רעשירעלטסניק טסכעה ַא ןעוועג זיא טקעֿפע רעד .לַאטעד רעט

 טָאלרַאש ,ןדַאֿפדלַאג ףלָאװ ,רעלדַא סוילוי ;לבמַאסנַא רעצנַאג

 ."דנצעלג ןעוועג ןענַײז עקירעביא יד ןוא ןײטשדלָאג

 -רעטעברַא עניב רעד ןוֿפ ןידיקסּפ רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 יד ןלעוו טלָאמעד ןוא רעטַאעט סָאד ץזָאלרַאֿפ ןחמ רימ זַא ,ןָאינוי

 .עסעיפ עַײנ ַא ךָאוו עדעי ןליּפש -- עסעיפ עַײנ ַא ןכָאװ ייוצ עדעי
 רימ לַײװ ,ןרָאיטקַא יד רַאֿפ ךַאז עטכַײל ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד
 ערעייז ןענעק טחמעג ןבָאה עלַא ןוא ,רעלֿפוס ַא ןָא טליּפשעג ןבָאה
 יב ןוא גָאטַײב ןבָארּפ טכַאמעג רימ ןבָאה .קינייוונסיױא ןוֿפ ןלָאר
 רענייק .קיטנוז ןוא תבש ,קיטײרֿפ ;ךָאוװ ףוס רָאנ טליּפשעעג ןוא טכַאנ
 ,הסנרּפ רעּפַאנק רעד בילוצ טגָאלקַאב טינ ךיז טָאה עפורט רעד ןוֿפ
 זיא וצרעד ,"רעטַאעט רעייז, טָאהעג ביל רעיײז ןבָאה עלַא לַײװ
 רעסעלעשזדנַא סָאל עפורג ַא סָאװ ,טקַאֿפ רעד ןעמוקעגוצ ךיא
 ַא ןיא דימּת זדנוא ןבָאה רָאנ ,לַאֿפ טזָאלעג טינ זדנוא ןבָאה יי
 ?סיזירק ןייק ןעוועג טינ זדנוא ַײב זיא ןעוו ןוא ,טציטשעג סיזירק
 ןוא .רד ,ָאריּפַאש םייח .סרמ ןוא .רמ :ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא עּפורג יד
 היעשי .סרמ ןוא .רמ ,רעקעב יזיא .סרמ ןוא .רמ ,סעלב ַאעל .סרמ
 .רמ ,קנערֿפ ירעה .סרמ ןוא .רמ ,רעניו .ב .סרמ ןוא .רמ ,ןוָארב

 .רעטלַאװ ַאלַאּפ ןוא דנַאז אֹלוַאּפ .ןײטשדלַאג טָאלוַאש .שטיװעיַאר איאס ,ףָאדַארגָאניװ אקנַארֿפ :ןעױרֿפ (סטכער וצ סקניל ןוֿפ)

 והיתתמ ,יקצַארעיס ןַאמרעה ,ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנַק ,ןדטֿפדלַאג ףלָאװ ,רעלדַא סוילוי ,סירעה טרעבָאר ,וָאלדרעװס קחצי ,ץנימ עילע :רענעמ

 רימ ןבָאה ,ןשינעכוז עגנַאל ךָאנ ור וצ ץזָאל זדנוא רעטעברַא-עניב

 עט8 ףױא '"חָאהיעלפ ָאידַאר, :רעטַאעט םיטניא ןייש ַא ןענוֿפעג

 רעזדנוא טנֿפעעג רימ ןבָאה 1934 רעבָאטקָא 30 םעד ןוא ,ןָאקיב ןוא

 ."רוכזי, סרעלקעס .ה טימ םייה עטייווצ

 גנַאל טינ זיא טלעווור .עטכעלש ַא ןעוועג טלָאמעד זיא טַיצ יד

 טעמּכ ןרעווה ןוֿפ טנשריעג ייברעד ןוא טנעדיזערּפ ןרָאוװעג קירוצ

 .טכַאמעגוצ ךיז ןבָאה ןקנַאב .דנַאל ןיא ךורבנעמַאזוצ ןשימָאנַאקע ןַא

 טעמּכ זיא רעטַאעט ןיא ןייג ןוא זָאלסטעברַא ןעוועג ןענַיז ןןעטנעמ

 לָאצ עשביה ַא טלקױוטנַא טַאהעג ןבָאה רימ רעבָא ,סוסקול ַא ןעוועג

 עדעי ןעגנולעטשרָאֿפ ערעזדנוא וצ ןעמוק ןגעלֿפ עכלעוו ,רעגנעהנַא

 טָאטשנָא ןוא ,"םַארגָארּפ, רעזדנוא ןטַײב טזומעג רימ ןבָאה ,ךָאװ
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 .שוביירט ןועמש ,יקפ:ַאװַָאק

 לוַאס .סרמ ןוא .רמ ,יקסווַארטסַא .סרמ ןוא .רד ,טיוועל .י .סרמ ןוא
 ,עטיבַאב .ַא .סרמ ןוא .רמ ,טַאלבנעזיור .ה .סרמ ןוא .רמ ,ןַאמלעגיּפש
 .א'א שטינַאּפ ףסוי .סרמ ןוא .רמ

 ןוא ,ןתוביסמ} "סיטרַאּפ. ןוֿפ טָאטש ַא זיא סעלעשזדנַא סָאל
 -סױרַא ןגעלֿפ רימ רעבָא ...טלעֿפעג טינ זדנוא ןבָאה *סיטרַאּפ , ןייק
 ןסע גונעג טַאהעג טינ לָאמַא רימ ןבָאה רעמָאט לַײװ ...ייז ףיוא ןקוק
 רעבָא ."סיטרַאּפ, יד ףױא ןעמענּפָא ךיז סע רימ ןגעלֿפ ,טַאז וצ
 יד שממ ןוא גנונעקרענַא יד ,טײקמערַאוו יד ןעוועג זיא רקיע רעד
 רענעזעוועג רעזדנוא ךיוא .זדנוא וצ עפורג רעד טָא ןוֿפ עביל
 רעטַאעט ןיא זדנוא וצ ןעמוק טגעלֿפ ץרַאוװש סירָאמ רָאטקעריד
 ןענָאק רימ ױזַא יו ןשודיח ךיז טגעלפ ןוא גנוריֿפֿפױא רעדעי וצ
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 -נוא ןרָאװעג זיא רע .עסעיּפ עַײנ ַא ךָאו עדעי ןליפש ןזייווַאב סָאד
 םיהַא ךיז וצ ןטעברַאֿפ טֿפָא טגעלֿפ ןוא *טָאירטַאּפ רעטסערג רעזד
 ןעגנערברַאֿפ טרָאד ןגעלֿפ רימ ןוא ןטַײצלָאמ ףיוא עפורט עצנַאג יד
 .ןַײרַא גָאט ןעיורג ץזיב

 -רעד עלַא טעמּכ ןליּפשוצּפָא ןזיווַאב רימ ןבָאה ןָאזעס ןייא ןיא
 -ַאעט טסנוק, ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז עכלעוו ,ןסעיּפ-גלָאֿפ
 ,"רערעדעל סייח, ,קיווייל ןוֿפ "ּפַאש, :רָאי 25 ןוֿפ ךשמ ןיא "רעט
 דייסרעוויר, ,שַא םולש ןוֿפ *ֿבנג עקטָאמ, ןוא "ריעשט קירטקעלע,
 רעוועג ןוא "רעבערגדלָאג, ,ןירבָאק ןוֿפ *גנויסֿפרָאד רעד , ןוא וויירד
 עקשָאי, ,רעלקעס ןוֿפ "רוכזי, ,םכילע-םולש ןוֿפ "דִי ַא ןַײז וצ
 -יווער, ,יקסוועיָאטסָאד ןוֿפ *טָאידיא רעד, ,ווָאמיד ןופ *טנַאקיזמ
 "עינד ַאנ, ,אקייֿפ ןוֿפ *לעֿפטרַאּפ ןטימ ןַאמ רעד, ,לָאגָאג ןוֿפ "רָאז
 ןוֿפ "ןכערברַאֿפ ריא , ,גרעבדנירטס ןוֿפ "רעטָאֿפ רעד , ,יקרָאג ןוֿפ
 ,ןייבשריה ןוֿפ *רעדלעֿפ ענירג, ,ַאקרָאיוועװ ןוֿפ "ןטנַאילירב, ,ןיגלַא
 יתבש, ,ץרּפ ןוֿפ "טייק ענעדלָאג יד , ,יַאטסלָאט ןוֿפ "םיתמה תייחת,
 "ףרוטמ , ,ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ "לעמעל ינוק ייווצ , ,יקסווַאלושז ןוֿפ "יבצ
 ןוא "טלעוו רענעי ןוֿפ, ,ןידרָאג ןופ "לוייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ןוא
 .א'א שטיווָאקרעב ןוֿפ "ריזח עקשָאמ,

 רַאוטרעּפער ןשידִיי ןוֿפ טנַײרֿפ , יד ןבָאה 1935 רַאונַאי 20 םעד
 רַאֿפ ץנערעֿפנַאק סקלָאֿפ, רעד ןוֿפ טכיזֿפיוא רעד רעטנוא ,"רעטַאעט
 רַאֿפ טריזינַאגרָא "סעלעשזדנַא סָאל ןיא רעטַאעט שידִיי קידנעטש ַא
 דנערג) םוירָאטידיוא-יטינירט, ןיא טרעצנָאק ןסיורג ַא קעווצ םעז
 ןוא סעיצַאזינַאגרָא 30 רעביא ןוֿפ לײטנָא ןטימ (טירטס עטפ ןוא
 ןיא לָאנרושז רעלעיצעּפס א ןרָאוװעג ןבעגעגסױרַא זיא סע .םידיחי
 ןוֿפ טעברַא יד ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ןוא טריזילַאנַא זיא סע ןכלעוו
 | ,רעליּפשיוש יד

 :לָאנרושז םעד ןיא ץרַאװש סירָאמ טבַײרש

 ןוֿפ לָאצ עשביה ַא ,רעטַאעט-רַאוטרעּפער םענוֿפ רעלטסניק יד,
 -טסניק ַא ןיא ןגיוצרעד ךיז ןבָאה ,רעטַאעט-טסנוק םוצ ןרעהעג ייז
 םעד ןטלַאהרעד וצ גתגנערטשנָא רעיז .ערעֿפסָאמטַא עזעירעל
 ,זַא ,ןזיוַאב ןבָאה יז .ךעלשטנעמרעביא זיא ןבעל םַײב רעטַאעט

 רעטַאעט .לַאעדיא ןַא רַאֿפ ןַײז בירקמ תמאב ךיז ןענָאק רעלטסניק
 טיורב זלב ליוו עפורט-רעלטסניק יד .טיורב יוו קיטכיוו ױזַא זיא
 ,"רעטַאעט ןטסנרע מענַײֿפ ַא ךַײא ןבעג רַאֿפ

 :טבַײרש ַאקסמָאדַאװעינ ַאזָאר ןירעטכיד יד

 םוצ גָארטײב רעקיטכיוו ַא זיא *רעטַאעט-רַאוטרעּפער , רעד,
 ןטסיטרַא ערעזדנוא .סעלעזעזדנַא סָאל ןשידִיי םענוֿפ ןבעל ןלערוטלוק
 .טַײצ עצנַאג יד ךיה רעשירעלטסניק רענַײֿפ ַא ףיוא ןעוועג ןענַײז
 עכלעוו ,ןטייהנייא יד טעדליבעגסיוא ןליפוע רעייז טיװ עלַא ןבָאה ייז
 .טײקצנַאג ַא ןיא רעטַאעט םעד ןעלדנַאוורַאֿפ

 סיקסוועיָאטסָאד .8 ןיא ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא טסיטרַא רעד
 ,םיטש ןוא םירג ןַײז טימ .ןיקששימ זַאינק ןוֿפ לָאר רעד ןיא ,*טָאידיא,
 עקיטכיר יד ןענוֿפעג טָאה ,עניב רעד ףױא טירש עטשרע ענַײז טימ
 ןעוועג זיא םיטש ןַײז .טלַאטשטג סיקסוועיָאטסָאד ןוֿפ גנורעפרעקרָאֿפ
 -רַאֿפ ןוא טײקטמעשערַאֿפ ,טייקנבעגעגרעביא ,טייקסטוג ןוֿפ שימעג ַא
 .ןוֿפ טלַארטשעג טָאה טיײקרָאלק עקיטכיל ַא .קיטַײצכַײלג גנובעג

 ןוֿפ לָאר רעד ןיא טָאה ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא ןגיױא ןוא םינּפ ןייז

 ןעוו ןָאטוצֿפױא דנַאטשמוא זיא רע סָאװ ןזיוורעד ןיקשימ זַאיֵַוק

 .לָאר ןַײז ןיא זיא רע

 ַא ;טנַאסערעטניא ןעוועג ןזיא ןישזָאגָאר סלַא ןַאֿפדלָאג ףלָאװ

 ןדַאֿפדלָאג .רעטקַארַאכ זױרבֿפױא ןטמַאצעג-טינ ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ

 ."ןלָאר ענַײז טֿפיײל ןוא טסיטרַא רעטנַאסערעטניא ףיט ַא זיא
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 ןופ ןֶאקיסלע'ל

 ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טַאלבנעזיור .ה רעטכיד רעד טנבַײרש

 אקייֿפ ןוֿפ *לעֿפטרָאּפ ןטימ ןַאמ רעד; עסעיּפ רעשיטעיווָאס רעד

 :(ףָאדַארגָאניװ .א --- ישזער) |
 סיוא ךַײא טמוק'יס ןעוו ןטלעז .גנולעטשרָאֿפ ענעטָארעג רָאג ַא;

 טֿפרַאדַאב טלָאװ עמַארד ַאזא .גנוריֿפֿפייא עמענעגנָא ןימ ַאזַא ןעז ֹוצ
 -עטשרָאֿפ יד .ןכָאװ ןוא ןכָאװו ןֿפױל סעלעשזדנַא סָאל ןיא זדנוא ַײנ
 עקניל יד ןוֿפ ַײס ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןוֿפ ןרעוו טכוזַאב ףרַאד גנול
 רעטלוב ןוא רעֿפרַאש ףיוא טקעד עמַארד יד .עטכער יד ןוֿפ ַײס ןוא
 -ָאס ןיא ןבעל ַײנ ַא ןוֿפ רעטיצ ןכעלרעניא ,ןדנּוו עכעלרעניא יד
 רעקילדנעצ ,דנַאברַאֿפנטַאר ןופ ןסורג רעקילדנעצ יוװ דנַאלנטעיװ
 טנעז ריא יצ ,םישזעד םעַײנ ַא ןוֿפ רעגייטש םעַײנ ןרעביא ןטַארעֿפער
 .טינ יצ םיכסמ

 זיא רעליּפשיוש רעדעי .טנכייצעגסיוא עמַארד יד טרעוו טליּפשעג
 ןֿפָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא לָאמסָאד טמוק ןָאנבױא םעד .טרָא ןַײז ףיוא
 רעד ךיוא זיא רע) ווָאטַאנַארג רָאסעֿפָארּפ ןגנוי םענוֿפ לָאר רעד ןיא
 םעד ןיא ןיווש זיא רע .(שיסור ןוֿפ עסעיפ רעד ןוֿפ רעצעזרעביא
 רעטנוא רעבָא ,ןטלַאהעגנייא ,טלַאק ,ךיז טכוד .טוג רעייז ןעוועג טנווָא
 גנוטלַאה רעד ןיא ַײס .קיגַארט ,גנוגערֿפױא ,טעטיזעוורענ ,טיוה רעד
 .טנכייצעגסיוא ןעוועג רע זיא םירג ןיא ַײס ןוא

 ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןדַאֿפדלָאג ףלָאװ ןעוועג זיא ןטָארעג רָאג
 טָאה רעלדַא סוילוי .לָאר רעד ןיא םיא ןעז וצ סונעג ַא .ןיקטודער
 ןטלַא סענוֿפ לָאר רעד ןיא םלוע םַײב גנורעדנּוװַאב ןֿפורעגסױרַא
 ."ווָאסָארדנַא רָאסעֿפַארּפ

 :רעכוס ףסוי טבַײרש

 -רעּפער ןשידִַײ, םענוֿפ רעליּפשיוװש יד ןוֿפ רעקיצנייא רעדעי,
 ,עטלושעג טוג ,עטרינילּפיצסיד גנערטשש ַא זיא *רעטַאעטירַאוטי

 ןליפַא טיירג ,טיקכעלנעזרעּפ עשירעלטסניק עכעלטרָאווטנַארַאֿפ

 -ַאב עטסכעלגעממוא ןוא ןדנעטשמוא עטסכעלנייוועגרעסיוא רעטנוא

 בױא ןוא ןטרעװ עשירעלטסניק ןוא ערעסעב ןֿפַאש וצ ןעגנוגניד

 ןָאזעס םענעגנַאגרַאֿפ םעד ןיא טָאה רעטַאעט-רַאוטרעּפער רעזדנוא

 -טלעוו רעקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ ןסעיפ רעקילדנעצ טריֿפעגֿפױא

 טַײצ עצנַאג יד ךיז טָאה ןוא ןטקנופדנַאטש ןוא ןקוקסיוא ,גנומענָאב

 -רַאֿפ וצ סָאד זיא ,ךיוה ןששירעלטסניק ןקירעהעג ַא ףיוא ןטלַאהעג

 עכעלטע ןוא ןטסיטרַא יד ןוֿפ תונשקע עכעלשטנעמרעביא יד ןקנַאד

 ןוא ימ ליֿפ ךרוד ,ןייפ ןוא טיונ ךרוד לַײװ ,ערעייז טנַײרֿפ עטלייצעג

 טיירגעגוצ ןסעיּפ יד ןענַײז ,ןטנורגּפָא עצרַאווש ןוֿפ ןגערב ַײב ,גרָאז

 ןֿפַאשעג ןרעטקַארַאכ ןוא ןּפיט לָאצ עסיורג יד .ןרָאװעג טליּפשעג ןוא

 טצירקעגנייא ןבַײלב גנַאל טעוו רעדנוזַאב רָאיטקַא ןקיצנייא ןדעי ןוֿפ

 -רעטנוא טינ רענייק טעוו'ס .רעיושוצ ערַאבקנַאד יד ןוֿפ ןורכז ןיא

 ענַײז ןוֿפ ךס ַא רַאֿפ רעלדַא סוילוי רָאיטקַא-ןַארעטעװ םעד ןצַאש

 טגרעבדנירטס .א ןיא רעטסיימטָאר ןופ לָאר רעד ןיא לעיצעּפס .ןלָאר

 ןיא ?דלעֿפײנ, ,"רוכזי, סרעלקעס ןיא *ףַארג, ןַײז .*רעטָאֿפ רעד;

 רעד, סאקייֿפ ןיא "ווָאסָארדנַא רָאסעֿפָארּפפ וא "רערעדעל םייח;

 ."לעֿפטרַאּפ ןטימ ןַאמ

 -עגסיוא ךיז טָאה ןלָאר ענַײז ןוֿפ רעקיצנייא רעדעי ןיא טעמכ
 -עדעל םייח, סשַא םולש ןיא ;ןדַאֿפדלָאג ףלָאוו טסיטרַא רעד טנכייצ

 ןיא ךעלכַאזטּפיוה ןוא ,"ריזח עקשָאמ, סעשטיווָאקרעב ןיא ,"רער
 ,"טָאידיא , סיקסוועיָאטסָאד ןיא ןישזָאגָאר ןָאיֿפרַאּפ ןוֿפ לָאר רעז
 ןיא "ןיקטודער, ןוֿפ לָאר רעד ןיא סָאמ רערעסערג ַא ןיא ךָאנ ןוא
 ?לעֿפטרַאּפ ןטימ ןַאמ רעד, סאקיֿפ

 -רַאֿפ טָאה ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא רעוויסלופמיא רעייז רעזדנוא
 סשַא םולש ןיא ןוָאטס סקַאמ ןוֿפ לָאר ןַײז רַאֿפ גנונעקרענָא טניד
 סלַא ץיפש גרַאב ןֿפױא ףױרַא זיא ןוא "ריעשט קירטקעלע רעז;
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 רעט ַאעט ןשידייײ

 ןוא ,"לעפטרָאּפ ןטימ ןַאמ רעד; סָאקיײֿפ ןיא ווָאטַאנַארג ירטימד

 -רעטנָאלּפרַאֿפ-שיגָאלָאכיס9 רעד ןיא רעכעה ךָאנ טכיירגרעד טָאה

 טַימ .?טָאידיא, סיקסוועיָאטסָאד .פ ןיא ןיקשימ זאינק ןוֿפ לַאר רעט

 עשינָאירטסיה לֿפיװ ןזיװַאב רָאלק ףָאדַארגָאניװ טָאה ןלָאר יד

 .רנַאטש ןַײז ןוֿפ ןסעיּפ ןיא קורדסיוא םוצ םיא ַײב ןעמוקיס ןטֿפערק

 ןרעטקַארַאכ יד ןלעוו רעיײג-רעטַאעט ןטריניֿפַאר ןוֿפ ןקנַאדעג יד ןיא

 ןטַײצ עגנַאל ףיוא ןבַײלברַאֿפ

 -רָאה, ןרַאֿפ שוביירט לאומש טנידרַאֿפ ןטנעמילּפמָאק עמערַאוו

 םעד רעבָא .ןלָאר ערעדנַא ןיא ןוא "רעבערגדלָאג, ןיא "ןדִיי ןטַאב

 "יקסמָאכיל , ןוֿפ לָאר ןַײז רַאֿפ ןשוביירט טמוק טנעמילּפמָאק ןטסערג

 זיב ןוא קיטרַאנגיײא זיא יקסמָאכיל ןַיז .*לעֿפטרָאּפ ןטימ ןַאמ , ןיא

 -ןגייא עלַא טגָאמרַאֿפ ץנימ ילע זַא ןוא ,דנגייצרעביא דָארג ןכיוה ַא

 ,סעַײנ ןייק ךָאד זיא ,ןגינגרַאֿפ םוקילבוּפ םעד ןֿפַאשרַאפ וצ ןטֿפַאש

 ,"ּפַאש, סקיווייל ןיא טירטֿפױא רעטשרע ןַײז ךָאנ ךיז טקנעדעגיפ

 סיקסוועיָאטסָאד .ֿפ ןיא *ָאקנעשטידרעֿפ, ןוֿפ עיצַאזירעטקַארַאכ ןַײז

 -טרָאּפ ןטימ ןַאמ רעד, ןיא "רָאגיא; רעזעוורענ רעד ,"טָאידיא,

 ."ריעשט קירטקעלע; סשַא םולש ןיא "לרעגענ ןגנוי, םעד ןוא *לעֿפ

 -ָאר ,וָאלדרעװס קחצי :רעטַאעט-רַאוטרעּפער ןוֿפ רעלטסניק עלַא

 ַאלַאּפ ,רעטלָאוו ַאלָאּפ ,יקסלַאווָאק .מ ,יקצָארעיס .ה ,סירעה טרעב

 ךיז ןבָאה עלַא ,ןײטשדלָאג טָאלרַאש ,לענַאברַאבַא תידוהי ,דנַאז

 .ןסעיּפ יד ןוֿפ רענייא רעדעי טעמּכ ןיא טנכייצעגסיוא

 רָאנ ,רעטסערג רעד "רעטַאעט-רָאוטרעּפער , ןיא זיא רענייא ןייק

 -- ןעמַאװצ עלַא .קיטכיוו ךַײלג ןענייז עלַא .סיורג ןעמַאװצ עלַא

 עלערוטלוק ,עקיטכירֿפױא ,עטסנרע ןוֿפ וײטקעלָאק-רעליּפשיוװש ַא

 ,"ןטסיטרַא

 ןוֿפ ןליוו ןטוג ןֿפױא ,רעטרעוו-ביול יד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא

 סָאד טָאה ,רעטַאעט שידִַיי רעסעב ַא ןוֿפ רעבָאהביל עטלייצטג

 ענַײז טנֿפעעג טינ רעמ ןָאזעס םעד ךָאנ *רעטַאעט-רַאוטרעּפער,

 עמַאס רעד .ןרָאֿפעצ זַײװקיצנײא ךיז ןענַײז ןרָאיטקַא יד .ןרעיוט

 ךיז טָאה רעכלעוו .,ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא ןעוועג זיא רעטצעל

 -רעביא ,טרעצנָאק ןסיורג ַא טימ טנגעזעג 1935 ינוי 7 םעד תבש

 ליֿפױזַא טימ ןבָאה עכלעוו ,יד ַײב טֿפַאשקנעב עקרַאטש ַא קידנזָאל

 -עוו ,*רעטַאעט-רַאוטרעּפער; ןוֿפ ןעגנולעטשרָאפ יד טכוזַאב האנה

 .ןעוועג זיא רע המשנ ןוא ץרַאה סנעינ
 .ףָאדַארגָאניװ לָאטַאנא ןוֿפ .ע .ש
 ,1935 .א ,ל ,"לַאנרושז רינעוואוס ,
 ץסזחסח 608ז46ז --- סססס 0110 ?/בָע 68!טזס, '1.05 /006165 1065", {. 8.,

 ס06 11, 4

 ריאמ ,נרעבנעזייא

 1966 ַײמ 8 .טשעג --- 1896 .בעג}

 ,ןלוּפ ,וועשטרעווָאג ןיא 1896 ןריובעג

 סלַא טקיטֿפעשַאב .ןרעטלע עשידיסח ַײב
 טגנַאלַאב 1912 ןיא ךָאנ רע טָאה ,רעבעוו

 -ֿפױא טגעלֿפ ןוא "רימזה , רעװעשרַאװ ןיא

 -סקלָאֿפ טימ ןעגנומענרעטנוא ַײב ןטערט

 .סעיצַאמַאלקעד ןוא רעדיל

 ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1914 ןיא

 "יש , רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא 1918 ןיא

 -לעזעג עשיטַאמַארד רעשידִיי רעגַאק

 ישזער רעד רעטנוא טליּפש רע ּוװ ,"טֿפַאש

 קרַאמ ,גנירעג ןָאירעמ ,םיובלעטייט םהרֿבַא .ןָאדרַאג ןויצ-ןב ןוֿפ

 ֿבקעי ,דייוש קרַאמ ,ווָאמיד ּפיסָא ,יקסווערָאמ םהרֿבַא ,ןײטשנרַא

 -סגנוניימ עלעיּפיצנירּפ בילוצ ,1929 ןיא .ווָאלוב ףסוי ןוא ימע-ןב
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 ןַא טריזינַאגרָא ןוא ?טֿפַאשלעזעג , רעד ןוֿפ קעװַא ,ןטײהנדישרַאֿפ

 טריֿפעגֿפױא טָאה רע ּוװ ,"סעטרַא , עידוטס-רעטַאעט רעטעברַא

 ןוא "רעטָאֿפ סרַאסימָאק םעד , ,"טרעקעל שריה,, ,"ןיװטָאב ילּתֿפנ,-
 טריסישזער ךיוא קיטַײצכַײלג ןוא ,סנעשזדעּפ ןוא סרעטקַאניײא ךיוא

 .ןבולק:רעטעברַא עשידִיי ןוֿפ סעיצקעס עשיטַאמַארד ערעדנַא ןיא

 ןלוש יד ןיא רערעל-עמַארד סלַא טלעטשעגנָא .א טרעוו 1921 ןיא

 .עגַאקיש ןיא ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ

 ,"ףעטרַא , ןיא ןַײרַא טייג ןוא קרָאי-וינ ןיא .א טמוק 1923 ןיא

 "?ןטורקער , ןיא רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ר"א 1924 ןיא ףיוא טערט רע ּוװ

 "רַא, ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא עלַא ןיא טלָאמעד טניז ךיז טקילײטַאב ןוא

 גנוריֿפֿפױא רעד ַײב רעטלַאװרַאֿפ-עניב ןעוועג ךיוא זיא .א ."ףעט

 -ענֿפױא רעד רַאֿפ סעיצַארָאקעד ףיוא טעברַאעג ,"200000, ןוֿפ

 .טריסישזער טָאה ,"לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה , עסעיּפ רעטריֿפ

 ןוא קרָאי-וינ ןיא ןבולק-רעטעברַא יד ןוֿפ סעיצקעס עשיטַאמַארד ןיא

 -רַאֿפ ַײב ןעגנוזעלרָאֿפ ןוא סעיצַאטיצער טימ ןטָארטעגסױרַא זיא

 .ןעגנומענרעטנוא ענעדייש

 ;טבַײרש יקסניטסָאג ֿבקעי דילגטימ-"ףעטרַא , רעד

 ףיוא טעברַאעג קידנעטש ןעמ טָאה זיוה ןיא סגרעבנעזייא יד ַײב.

 רעקידנריֿפ רעד ןעוועג ריאמ זיא ָאד ,עבָארּפ טכַאמעג ןוא ןלַאירעטַאמ

 . ,עיזַאטנַאֿפ רעשירָאסישזער ןַײז ןיא ןעמּוװעעג שממ זיא רע .חוּכ

 ןריסנעדנַאק ןוא ןדיינש םַײב טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה סרעדנוזַאב

 םתח ןשירעלטסניק ןליטש ריא טימ טָאה ַאבויל .ןלַאירעטַאמ-ליּפש

 | ײףעטרַא;| רעד ןעװו .. ןטעברַא עלַא ןֿפיטרַאֿפ וצ ןֿפלָאהעג ךס ַא

 רעשיטַאמַארד רעד ןרָאוװעג ריאמ זיא ,ןלַאֿפעצ ךיז זיא רעטַאעט

 -ןז יד ןיא ןוא ,ןלוע-רעדניק עשידִיי עויסערגָארּפ יד ןיא רטרעל

 .ײדנַאלקיעל ּפמעק ןיא טליּפשעג סגרעבנעזייא יד ןבָאה ןענַאזעס-רעמ

 ַא ןכַאמ , טנָאקעג טינ ןעמ טָאה "ףעטרַא , ןיא ןליּפש ןוֿפ רעבַא

 טַײצ ַא זיא רע .תוכאלמ ענעדײשרַאֿפ ַײב טעברַאעג .א טָאה ,"ןבעל

 ןבירטעג ןוא |יירעשעוו ַא ןוֿפ רעלעטשוצ} "ןַאמירדנָאל , ַא ןעוועג

 | ,ןגָאװ ןוא דרעֿפ ַא

 -ֿפיױא יד ןיא טקילײטַאב .א ךיז טָאה "ףעטרַא , ןוֿפ ןלַאֿפעצ ןכָאנ

 | ,.?לבמַאסנַא , ןוֿפ ןעגנוריֿפ

 ןַײז ןגעוו ןוא ,שטעיב ימַאימ ןיא טצעזַאב .א ךיז טָאה 1956 ןיא

 :ןָאסלקוי .ר טבַיײרש טייקיטעט רעקיטרָאד

 ַא רע טָאה ,ימַאימ ןיא טבעלעג טָאה רע סָאװ ,ןרָאי יד ךרודי

 -רוטלוק ,ַאבויל ןױרֿפ ןַײז| טימ ןעמַאװצ טריֿפעגנָא ןרעמוז ךס

 ףמעק ןיא רָאטַאטיצער ןוא רענעײלרַאֿפ ,רעליפשיווע סלַא טעברַא

 ןגינעגרַאֿפ ןקיטסַײג ךס ַא טֿפַאשרַאֿפ טָאה ןוא ,"דנַאלקיעל,

 ריאמ טָאה טרָא קיטרַאנגייא ןוא ןרעדנוזַאב ַא .רעכוזַאב רעטנזיוט יד

 וײטקַא ןעוועג זיא רע ּוװ ,שטיב ימַאימ ןיא ןעמונרַאֿפ גרעבנעזייא

 -קנוֿפ ךס ַא טליֿפעגסיױא טָאה ןוא ןטיבעג-רוטלוק עקיטכיוו עלַא ףיוא

 -ַארגָארּפ ןטיירגוצ ףיוא טעברַאעג רדסּכ טָאה רע סָאװ .ץוח ַא .סעיצ

 ןפייהנגעלעג-רוטלוק ןוא ןעגנורעַײֿפ-סקלָאֿפ ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ןעמ

 -עגֿפױא -- ַאבויל ןוא רע -- עדייב סנטסרעמ ןענַײז יז עכלעוו ןיא

 ,עשירַארעטיל ףױא סעיצקעל ןטלַאהעג ךױא ריאמ טָאה ,ןטָארט

 טָאה ריאמ.. .סעמעט עכעלטֿפַאשלעזעג ענײמעגלַא ןוא עשיטילַאּפ

 םוכס ןקידנטײטַאב ַא טימ שטנעמ ַא יו רימ רַאֿפ טקעלּפטנַא ךיז

 ןעגנולקיוװטנַא עקידנזיורב יד ךָאנ טגלָאֿפ סָאװ ,רענייא יו ,ןסיוו

 טנעייל סָאװ ,שטנעמ ַא יו ןוא ,ןבעל רימ רעכלעוו ןיא טַײצ רעד ןוֿפ

 -טלעוו רעד ןיא טנווַאהַאב עביה זיא ןוא ,ןלַאנרוזעז ןוא רעכיב עטוג

 ,ליפש-רעטַאעט ַא ןיא עניב רעד ףיוא טירטֿפיוא ןַײז .. רוטַארעטיל

 ןסױרג ַא ןגױצעג קידנעטש טָאה ,עיצַאטיצער רעדָא גנונעײלרָאֿפ

5080 



 וצ טרעהעגוצ ךיז ןעמ טָאה סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא טימ ןוא ,םלוע

 -ןוא ,םי םַײב יצ ,רעטנעצ-רוטלוק ןשידִיי םעד ןיא סעיצקעל ענַײז

 טליֿפעגסױא רע טָאה תוירחא ןוא עדריו טימ .למיה ןעַײרֿפ ןרעט

 -ידרָאָאק םעד ןוֿפ רָאטקעריד-רוטלוק סלָא טמַא םעד ןוֿפ ןטכילֿפ יד

 .טעטימָאק-רינ
 טימ ןעגנערברַאֿפ וצ חור-תחנ רעסיורג ַא ןעוועג קידנעטש זיאיס

 ןדָאלעגנָא ןעוועג קידנעטש זיא רע .עלהחמע שימייה ַא ףיוא םיא

 טימ ןלייצרעד טגעלֿפ רע סָאװ ,ןטָאדקענַא ,ךעלהׂשעמ ענייש טימ

 -סקלָאֿפ ךס ַא טנעקעג ךיוא טָאה רע .טֿפַאשרעטסיײמ רערעדנוזַאב

 יד ץוח ַא ןעגנערברָאֿפ טגעלֿפ רע סָאוװ ,סעידָארַאפ ןוא רעדיל

 עמערַאוו ַא טגָאמרַאֿפ רע טָאה רעלטסניק -סקלָאֿפ סלַא ןטֿפַאטנגיײא

 -לַאהעגסיױא ןַא ןעוועג רע זיא ןעמעלַא רעביא .ןןשטנעמ וצ גנויצַאב

 -עגנָא רע טָאה םזימיטּפָא ןַײז טימ .שטנעמ רעוויסערגָארּפ רענעט

  ."גנורירַאב ןיא ןעמוקעג זיא רע עכלעוו טימ ןשטנעמ יד טקעטש

 "טַײלסדנַאל , רעטקַאנײא סנעמעוו ,ןַארֿפַאס הנח ןירעטכיד יד
 :ױזַא םיא טרעדליש ,טליּפשעג ןבָאה ױרֿפ ןַײז ןוא .א

 -עטניא ןַא ןעוועג ןענַײז טרָאװ ןא גנַאזעג ,ליפש ןוא טעברַאג

 רעבָא סע זיא ןריאמ רַאֿפ .ןבעל סָאבויל ןוא ריאמ ןיא לייט רעלָארג

 ןעײרֿפרעד וצ לטימ ַא ןעוועג זיאיס ,גנולַײוורַאֿפ ַא םתס ןעוועג טשינ

 ןצונ וצ גנַאלרַאֿפ רעד .רערעהוצ ענַיז ןוֿפ טימעג םעד ןבייהרעד ןוא

 -סקלָאֿפ ןטושּפ םעד ןבייהרעד ןוא ןעלקיווטנַא רַאֿפ עיסעֿפָארּפ ןַיז

 -טַײצ יד ןיא עיצַאטנעירָא עויסערגָארּפ ַא םיא ןבעג וצ ,שטנעמ

 יד ןיא ןריאמ טָאה ,טלעוו רעד ןיא ןעלגנַארעג א ןשינעעשעג

 רעוט ,רענדער ַא יװ טקורעגסױרַא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאי עטצעל

 ימַאימ ןיא רעריפ ןוא

 עקילָאצליֿפ יד ַײב רעציזרַאֿפ רעד ןעוועג זיא גרעבנעזייא ריאמ

 -כרוד טָאה עיסימָאק-רוטלוק יד עכלעוו ,סמויזָאּפמיס ןוא סעיצקעל

 טסנרע ןַא רַאֿפ סָאו טימ .רעטנעצ-רוטלוק ןעידִיי םעד ןיא טריֿפעג

 רעזדנוא זיא רעטנעצ רעד; :רעלקרעד רע טגעלֿפ טײקכעלרעיײֿפ ןוא

 ."ארמג טַאלב ַא ןענרעל רימ ןעמוק ַאד .שודק םוקמ

 ןַײז טימ ןגױא יד רַאֿפ רימ רע טייטש ,רערעטנומ ,רעכעלײרֿפ ַא

 ןוא ןעגנורעַײֿפ ןוֿפ ןצַײלֿפ תונורכז .טלַאטשעג ןקנַאלש ,ןעלקנוט

 ןוא טנײרֿפ טימ ןשעינעגעגַאב ,סעיצקעל ןוא ןעגנוציז ,ןטרעצנַאק

 -עמוא ןוא ,תוחמע-זיוה עמיטניא ,עניילק ןיא דנַאל ןרעביא ןוֿפ טסעג

 גנושטייטסיוא ןַײז ,סַאּפש ןַײז ,טרָאװ ןַײז טימ גרעבנעזייא ריאמ םוט

 .ײדיל ןשידִיי סענפ

 ,ַאדירָאלֿפ ,שטעיב ימַאימ ןיא ןברָאטשעג .א זיא 1966 ַײמ 8 םעד
 .101:102 .וז ,1937 ,קרָאי וינ ,,ףעטרא רָאי ןעצ ,
 ,1966 ַײמ 10 ,.י .נ ,''ֿפ מ , ,סױא-גָאט ןייא:גָאט -- |קיװָאנ חסּפ} .נ .א .ּפ
 ,1966 ַײמ 18 ,טראד ,גרעבנעזייא ריאמ -- ןאסלקוי .ר
 31 ,טראד ,ןרָא-ףעטרא יד ןיא גרעבנעזייא ריאמ טימ --- יקסניטסָאג ֿבקעי

 ,1966 ַײמ
 ,1966 ינוי 15 ,טראד ...קעװַא זיא טנַײרֿפ ַא -- ןַארֿפַאס הנח
 11 ,טראד ,ןסעגרַאֿפ טינ יז טעװ ןעמ -- סגרעבנעזייא יד -- ץיווענעב ןעב

 ,1967 .טקָא

 ךורב ,לעקנערפ
 עשיליכשמ ַײב ,עיצילַאג-חרזמ ,גרעבמעל ןיא 1888 ןריובעג

 -רעד עזעיגילעד גנערטש ַא ןעמוקַאב .רחוס ַא -- רעטָאֿפ .ןרעטלע
 רענַיוו ַא ןיא רָאי ייווצ טעברַאעג .לוש-סלדנַאה ַא טקידנעעג .גנוִיצ
 רָאיטקַא סלַא ןַײרַא ,עניב רעד וצ קשח ןסיורג ַא קידנבָאה ןוא ,קנַאב
 -נַא ךָאנרעד .ןלָאר-רעבָאהביל ףיוא עּפורט ןיא רעטכיר השמ וצ

 רעלגיז וצ טרָאד ןוֿפ ,ןיוו ןיא עשטמַאשזדָאּפ וצ ןרָאװעג טרישזַאג
 .עינעמור ןיא
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןוא עקירעמַא ןייק טרירגימע 1910 ןיא
 ןיא טליּפשעג ךָאנרעד ,דעגא םעס ןוֿפ רעטַאעט-ליװעדָאװ ןשידִיי
 ןוא ןַאמסקַאװ רּתסא טימ ,1912 ןיא .עגַאקיש ןוא עיֿפלעדַאליֿפ
 .עּפָאריײא ןייק ןרָאֿפעגקירוצ 1916 ןיא .געּפיניװ ןיא קנערֿפ ֿבקעי
 רעשיכַײרטסע רעד ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא טנידעג
 -םירֿבח טימ טליּפשעג המחלמ רעד ךָאנ ןוא ,רעילֿפ סלַא ײמרַא

 .ץניװָארּפ רעשיצילַאג רעד רעביא גנוריֿפנָא ןַײז רעטנוא סעּפורט
 -ַאגרָא ,גרעבמעל ןיא עּפורט-םירֿבח רעד ןיא טליּפשעג 1920 ןיא
 ,ןלױּפ ןיא ןיירַאֿפ ןיטסיטרַא ןשידַיי ןוֿפ טריזינ

 ,טנַאקַאבמוא לרוג רעקידרעטַײװ
 .ע .ש

 ַאבויל ,גרעבנעזייא

 |1966 ילוי 5 .טשעג --- 1899 .בעג)}

 יב ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1899 ןריובעג

 רעטסעירֿפ רעד ןוֿפ .ןרעטלע עכעלגעמרַאֿפ
 יד ןיא שילױוּפ ףיוא טקילײטַאב ךיז טנגוי

 ןעמוקעג 1914 ןיא .ןעגנולעטשרַאֿפ-לוש

 ןטָארטעגנַײרַא 1918 ןיא .עקירעמַא ןיא
 -יטַאמַארד רעשידִיי רעגַאקיש , רעד ןיא
 ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ?טֿפַאשלעזעג רעש

 "שטנעמ רעטיוט רעד , ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא יד

 ,(םיובלעטייט .א -- ישזער) ׁשֵא םולש ןוֿפ

 -- ישזער) יקסניּפ דוד ןוֿפ "רצוא רעד ,

 --- ישזער) ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ "עמשטערק עטסוּפ יד , ,(דייווש קרַאמ

 װעערדנַא דינָאעל ןוֿפ "ןשטנעמ ַא ןוֿפ ןבעל סַאד , ,(ימע-ןב ֿבקעי
 רג רעד , ,"רעיורט ןַײז ןוֿפ רעגניז רעד , ,(גנירעג ןָאירעמ --- ישזער)

 טליּפשעג ךיוא טָאה .א .(ווָאלוב ףסוי --- ישזער) ענזיצַאק .א ןוֿפ "קדצ

 תעב "ןבעל רעזדנוא ןוֿפ געט יד , ןיא "עּפורט רענליוו , רעד טימ

 -רעטַאעט ןָאזעס ַא טרידוטש ןוא ,עגַאקיש ןיא ןליּפשטסַאג ערעייז

 ,לטסעמ ֿבקעי יב ליּפש
 טקילײטַאב ךיז ןוא ?סעטרַא ןיא ןטָארטעגנַײרַא 1929 ןיא

 ילּתֿפנ, ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפיױא יד ןיא גרעבנעזייא ריאמ ןַאמ ריא ןוֿפ ר'א
 ךיוא יו ,?רעטָאֿפ סרָאסימָאק םעד , ןוא "טרעקעל שריה , ,"ןיװטָאב

 | ,סרעטקַאניײא ןיא
 -ףעטרַא רעד ןיא ןַײרַא יז זיא ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג 1922 ןיא

 ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפיױא יד ןיא טלָאמעד טניז טקילײטַאב ךיז ןוא עידוטס

 ."לבמַאסנַא , ןיא רעטעּפש ןוא רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ר'א "ףעטרַא,

 ,שטעיב ימַאימ ןיא טצעזַאב ךיז ןַאמ ריא טימ יז טָאה 1956 ןיא
 טימ ןטערטֿפױא ןַאמ ריא טימ רעדָא ןיילַא טגעלֿפ יז ּוװ ,ַאדירָאלֿפ
 ןוא סרעטקַאניא ,ןרעמונ-גנַאזעג ,סעיצַאמַאלקעד ,סעיצַאטיצער
 -רוטלוק סלַא וויטקַא ןעוועג טרָאד ךיוא זיא יז .ןסעיּפ ןוֿפ סענעצס

 | .ןירעוט

 רעמ טנַאקעג טינ ןוא ןעוועג קנַארק .א זיא טַײצ עטצעל יד
 ,ןטערטֿפױא

 .שטעיב ימַאימ ןיא ןברָאטשעג .א זיא 1966 ילוי 5 םעד

 :טבַײרש ץיווענעב ןעב
 יֵמַאימ ןייק ןעמוקעג ייז ןענַײז קירוצ רָאי ןעצ ךרע ןַא טימי

 -ֿפױא ךרוד הסנרּפ ןעניֿפעג ןענַאק וצ גנונעֿפָאה רעד טימ שטעיב
 ןבָאה סָאװ ,ָאד ןלעטַאה עסירג יד ןיא טסנוק-ןיילק טימ ןטערט
 טינ זיא גנונעֿפָאה רעיז .טסעג ערעייז ןלייורַאֿפ וצ ןעמַארגָארּפ
 ןצ ןעוועג זיא רַאוטרעּפער-גרעבנעזייא רעד לַײװ ,ןרָאװעג םיוקמ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 יד ןצ טרילעּפַא סָאװ ,גנולַײװרַאֿפ טרָאס םעד רַאֿפ שירעלטסניק
 ןטערטֿפױא ןָא ןַאז ןבייה סגרעבנעזייא יד ןלעטָאה יד ןיא טסעג
 ןצַאש עכלעוו ,רעטנעצ-רוטלוק ןשידִיי ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד רַאֿפ
 ,ןגָארטײב עשירעלטסניק ענַײֿפ יד ּפַא קרַאטש

 ךרוד טעטימָאק-רוטלוק רעד טריֿפ רָאי עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא..
 -ָאידַאר עסיורג יד ןוֿפ רענייא ףיוא ,שידִיי ןיא ןעמַארגָארּפדָאידַאר
 רַאֿב גנוריצ ַא ןעוועג ןענַײז ןעמַארגָארּפ יד .טָאטש ןיא סעיצנַאטס
 יד ןעקנעדעג גנַאל טעװ םלוע רעזדנוא . ךַארּפש רעשידִיי רעד
 ןוא ריאמ סָאװ ,ןעמַארגָארפ-ַאטעג עשירעלטסניק-ךיוה עכעלרעי
 עזעיטַאמַארד ןעוועג ןענַײז סָאד .טריֿפעגכרוד ןבָאה גרעבנעזייא ַאבויל
 טעד ןוֿפ לַאװסױא ןיא ַײס טעטילַאװק רעכיוה ַא ןוֿפ ןעלקַאטקעּפט
 ןוא ,ןטעָאּפ עשידִיי ענרעדָאמ ערעזדנוא ןוֿפ ןעגנוֿפַאש יד ןיא ןטסעב
 -עגמוא ןַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,קינכעט-עניב רענַײֿפ רעד טימ ַײס

 ."קורדנייא ןרעיוה
 ,1017102 .זז ,19237 ;קרָאי וינ , ףעטרא רָאי ןעצ,
 .י 1 ,8"מ, ,ןסעגרַאֿפ טינ יז טעװ ןעמ --- סגרעבנעזייא יד --- ץיווענעב ןעב

 ,1967 רעבָאטקָא 1

 ןרהַא ,ןַאמדלעפ

 |1952 .רבעֿפ 17 .טשעג --- 1880 ילוי 12 .בעג}

 -סַײװ ,קסניּפ ןיא 1880 ילוי 12 ןריובעג

 .עילימַאֿפ רעשיתיבה:לעב ַא ןיא ,דנַאלסור

 עזעיגילער גנערטש ַא ןעמוקַאב .יקסדַארָאג
 טַײצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,גנויצרעד

 עשיערבעה ַײב גנודליב עכעלטלעוו ךיוא
 -נעעג רָאי 16 וצ ןוא ,רערעל עשיסור ןוא
 ךָאנרעד .לוש-סקלָאֿפ עשיסור יד טקיד

 ןיא טמוקלוֿפרַאֿפ ךיז ,ןרעטסקע ןַא ןרָאװעג
 טַײצ עצרוק ַא .רוטַארעטיל רעשיסור רעד

 רעקרעװטנַאה, רעקיטרָאד רעד ןיא טנרעל רע ּוװ ,סעדָא ןיא ןעוועג
 ,ןענרעל סָאד ןבעגוצֿפױא ןעגנוווצעג םימעט עשיטילָאּפ בילוצ ,"לוש
 ײטרַאּפ רעד ןיא ליײטנָא ןקיטעט ַא טמענ ,םײהַא קירוצ ךיז טרעק
 טײרּפשרַאֿפ ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ טבַײרש ,ןטסינויצ-ןטסילַאיצָאס
 ןיא ןבירשעג .רעטילימ ןיא טנידעג טַײצ עצרוק ַא .רוטַארעטיל
 ןבעגעג ןוא ןעגנולייצרעד עצרוק "קָאטסיל יקסניּפ , טַאלב רעקסניּפ

 .שיסור ףיוא "סעיצקעל,

 עכלעוו ,לחר ,הדימלּת רענעזעוועג ַא רענַײז טימ הנותח רעד ךָאנ
 -ימע 1912 ןיא ייז ןבָאה ,ןבַײרש םוצ טומ ךס ַא ןבעגעגוצ םיא טָאה
 וו ,קרָאי-וינ ,ןילקורב ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עקירעמַא ןייק טרירג
 טרידוטש .ֿפ ,ֿפַאש ַא ןיא ןטעברַא ןַײרַא טערט רע זיב ,טיונ ןדייל ייז

 טרעוו ,ףיוא סע טיג רעבָא ,רערעל ַא ןרעוו וצ רַאנימעט"רערעל ןיא
 ןיא םעדכָאנ ,156 לַאקָאל ןוֿפ רַאטערקעס סלַא עינוי ַא ןיא קיטעט
 1923 ןוֿפ ,"טירשרָאֿפ , ןַאגרָא -עינוי ןיא ןבַײרש טמענ ןוא 5 לַאקָאל

 1927 ןוֿפ ןוא "טיײהיײרֿפ , ןיא רעדליביּפָאש רע טבַײרש 1927 זיב
 -עּפש טַײצ עצרוק ַא ,"ןעניגַאב , לַאנרושז-שדוח םעד רע טריטקַאדער
 לַאנרושז-שדוח םעד ,רעבַײרש עּפורג ַא טימ ,סױרַא רע טיג רעט
 -לעוו ,עבַאגסױא-לַאטרַאװק ַא רעטעּפש טרעוו רעכלעוו ,"ןעמַאזוצ ,

 ,1935 זיב טריטקַאדער רע עכ

 עשידָאירעּפ ךס ַא ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה .ֿפ
 -סױרַא ןוא ןסעיּפ ךיוא ןוא ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ,סעבַאגסיױא
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 ."ַאז טסָאהָאּפ ןיא בר וימי לּכ ןעוועג עדייז

 ,"ןעמַאזוצ , ג'ֿפ) "טכענ ןוא געט ךרוד , ןלעװָאנ גנולמַאז ַא ןבעגעג

 ,(1925 ,.י .נ) "ןהעש עַײרֿפ ןיא , ןוא (1927 , ,,י
 ;יײז ןשיווצ ,ןסעיּפ ךס ַא רעייז ןבירשעג טָאה .ֿפ

 -עגו ,ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,"?רעדניק יד טימ רעדָא ןַאמ ןטימ,
 | ,עיֿפלעדַאליֿפ ,"טלעוו עשידיא יד , ןיא ןוא "ןעמַאזוצ , ןיא טקורד

 ןיא טקורדעג} ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,"דלָאג ןוֿפ קסאילב רעד,

 ,וָאּפַאנַאק ךרוד רעטַאעט-"קיריל , ןיא טליּפשעג ,ן"ןעמַאזוצ
 ,ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,"ןטָאש ןוא טכיל,

 "ַאזוצ , ןיא טקורדעג) ןטקַא 3 ןיא עמַארד ַא ,"טקיטעּפשרַאֿפ ,
 ןַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,"ןַאלּפ רעטרעטשעצ ַא, ,(1928 ,"ןעמ
 רעטרעצרַאֿפ , ,(1921 ,2 ,2 ,1 'נ "ןעמַאזוצ , ןיא טקורדעג) גָאליּפע
 יד ןוא ("ןעמַאזוצ , ןיא טקורדעג) רעטקַאנײא ,"העש 7 ןיא דוֿבּכ

 ,"ָארויב רָאביײל ַא ןיא , ,"קרַאּפ ןיא , ,"םינכש עַײנ יד , סרעטקַאניײא
 ןַײז , ןוא ,ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא טינ ןוא טקורדעג טינ ןענַײז סָאװ
 ,רעבָאהביל ךרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא סָאװ ,"דלוש

 "רערעל רעשיערבעה רעד , ןענַאמָאר יד ןבירשעג ךיוא טָאה 8
 עשידיא יד , רעיֿפלעדַאליֿפ רעד ןיא טקורדעג) "טקיטעּפשרַאֿפ , ןוא

 ןבירשעגנָא ךָאנ טָאה רע סָאװ "רעדרעמ עשיטַאנַאֿפ יד; ןוא ("טלעוו
 ןיא ,םרָאֿפ רעטעברַאַאב ַא ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא לרוחב גנוי ַא סלַא
 ,"רעלדָא רעדַאנַאק , רעלַאערטנַאמ ןיא ,9

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .8 זיא 1952 רַאורבעֿפ 17 םעד
 ,טדימשדלָאג םעדייא ןַײז ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .ש

 ,122:123 ,זז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליוו ," ,טיל ,שידִיי .סקעל , --- ןעזייר .ז
 רעטעביז ,1968 ,קרָאי וינ ,'רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל,

 ,דנַאב

 .רד ,אעל ,ּפָאק

 ן1953 ,רבעֿפ 28 .טשעג --- 1889 .בעג}

 ,ןילָאװ ,ץענעמערק ןיא 1889 ןריובעג

 -עג לגנִיי סלַא .םינזח תורוד ןוֿפ טמַאטש

 רעד -- רעטָאֿפ ןַײז ַײב ררושמ ַא ןעוו
 -עדנַא ַיײב ןעגנוזעג ךיוא .ןזח רעשיטָאטש
 ,םינזח ער

 ;טבַײרש ןָאק ךענעה רָאטיזָאּפמָאק רעד
 -עג םיא רעביא ךיז ןבָאה {ןםינזח|;

 ,רעוא ןטוג ןַײז רַאֿפ ,טּפַאכעגסױא ,ןסיר
 ,עמיטש רענעטלזז ןַײז רַאֿפ רקיע רעד ןוא
 יד .עלעדיֿפ ַא יװ ןעגנולקעג טָאה סָאװ

 ,רצוא ןַא יו טיהעג םיא ןבָאה ,ןעגנוזעג טָאה רע עכלעוו ַײב ,םינזח
 ןבָאה םיא ןגעוו זַא ,לטסילָאס רעקיטכערּפ ַאזַא ןעוועג זיא רע םערָאװ
 םש ַא ןרָאװעג זיא עלעבייל.. .סעדנעגעל עצנַאג טליײצרעד ןדִיי
 ןענעייל ןטָאנ ןוֿפ המכח יד טנרעלעגסיוא דניוושעג ךיז טָאה רע .רבד

 -לוש רעטוג ַא ןרָאוװעג רוחב רעגנַי סלַא ןױש ןוא ,ןבַײרש ןוא
 ןיא רע טָאה ,זיוה ןיא ןטַאט ןַײז ַײב ןָא זַײוודניק ןוֿפ ןיוש .רָאשזיריד
 -ָאלעמ עכעלמיטסקלָאֿפ ,חסונ ןשינזח ,הניגנ עשידִיי טּפַאזעגנַײא ךיז
 ןוקית ַא ןעמוקַאב טָאה טירָאלַאק וא רעגײטש רעשידִיי רעד .עיד
 .סעיציזָאּפמָאק עקידרעטעּפש ענַײז ןיא

 אמתתסמ ןעוועג זיא רע... .ןילרעב ןיא טרידוטש עדייב ןבָאה רימ
 זַא ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ .ײםוירָאטַאוורעסנָאק סנרעטש  ןיא
 ןיא טשרע .לּפמעט ַא ןיא טנעגיריד טלַא עלעטש ַא טַאהעג טָאה רע
 ."רימזה ןוֿפ טנעגיריד סלַא ששזדָאל ןיא ןפַארטעג םיא ךיא בָאה 1

 ןץא .רעקיװמ רעטעדליבעג-שימעדַאקַא ןַא ןשוועג זיא ּפָאק ָאעל
 זדנוא ַײב טֿפור ןעמ סָאװ סָאד ןעוועג טשינ רע זיא ןריגיריד ןייז
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 ךָאד ,געװַאב ליֿפוצ ןייק טכױרברַאֿפ טשינ טָאה רע .ײןעמרָאש ַא;
 סָאװ ,קימַאניד ןוא ןסנַאוינ עלַא רָאכ ןוֿפ ןעמוקַאבסױרַא רע טָאה
 ךס ַא טָאה רע .עיציזָאּפמָאק רעלַארָאכ רעד ןוֿפ טרעדָאֿפעג ךיז טָאה
 םעד טָאה רע ןטנעגיריד רענילרעב ןוא רעניװ יד ןוֿפ טנרעלעג

 ןיא טסעֿפ ןטלַאהעג ייז ,טרינילפיצסיד רָאכ-ײרימזהג רעשזדָאל
 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,טרעצנַאק רעטשרע רעד ןױש.. .ַאּפש
 -סױרַא זיא ּפָאק ָאעל... .םשור ַא טכַאמעג טָאה לַאז-טרעצנָאק ןסיורג

 ַאזַא ,םזַאיװטנע ַאזַא ןעוועג זיא'ס. .לָאמ ךס ַא ןרָאװעג ןֿפורעג

 ןזָאלּפָארַא טלָאװעג טשינ טנעגיריד םעד טָאה ןעמ .ײרעּפַאלק
 ּפָאק ָאעל זַא ,טסּוװװרעד ךיז ךיא בָאה גנילצולּפ... .עדַארטסע רעד ןוֿפ

 זַא ,ײסעקטָאילּפ, ןעגנַאגעגמורַא ןענַײזיס .ןילרעב ןייק קעווַא זיא

 ךָא .גנוטלַאוורַאֿפ רעד ןוא םיא ןשיווצ ךוסכס ַא ןעוועג סעּפע זיאיס

 "רימזח, םעד טזָאלרַאֿפ רע טָאה ,ןעוועג רע זיא שטנעמ רעזעיציבמַא

 ."קעווַא זיא ןוא

 ןוֿפ רעריֿפנָא רעד ךיוא ןוא טנעגיריד ןעוועג .ק זיא 1912 ןיא

 ןֿפַאשעג טָאה רע עכלעוו רַאֿפ דנַאלשטַײד ןיא ןרָאכ עלַאגָאגַאניס

 .סעיציזָאּפמָאק עלַאגָאגַאניס ןוא עכעלטלעוו לָאצ עסיורג ַא

 שזדָאל ןיא טנעגיריד 1913 ןיא טרעוו ןוא ןלוּפ ןייק ּפָא טרָאֿפ .ק

 וצ קיזומ יד טבַײרש רע ּוװ ,"רעטַאעט סעסיורג , סגרעבדנַאז ןיא

 / ."טלעג-הריד, עטערעּפָא סלָאװמיוב ,ל,י

 ןיק טעװעטַארעג ךיז ,רעטכָאט ןוא ױרֿפ רעד טימ ,1939 ןיא

 ןיא ןעמוקעג ןענַײז ייז ןעוו 1947 זיב טבעלעג טָאה רע ּוװ ,ןָאדנָאל

 ןשידִיי ןוֿפ ץיּפש רעד ןיא טלעטשעג .ק ךיז טָאה ָאד .עקירעמַא

 טבילַאב רעייז ךיז טָאה רע ּוװ ,קרָאי וינ ןיא רָאכ ןשינָאמרַאהליֿפ

 "טנוזעג ןכַאװש ןַײז ףיוא טקוקעג טשינ .רעגניז יד ןשיווצ טכַאמעג

 טֿפַאשביל ןוא שינעטנעק ,סײלֿפ ליֿפ ןעקנָאשעג רע טָאה ,דנַאטשוצ

 .ןעגניז-סקלָאֿפ וצ

 :ןָאק ךענעה טבַײרש דָאירעּפ ןקידרעטעּפש ןַײז ןגעוו

 -יריד טרָאד טָאה רע .בשוּת רענילרעב ַא ןרָאוועג זיא ּפָאק ָאעל,

 -"מָאק ערעסָאװ טסּוװַאב טשינ זדנוא זיאיס ןרָאכ עשידִי טימ טריג

 -סיוא זיא גירק רעד ןעוו םערָאװ ,ןבירשעג טרָאד טָאה רע סעיציזָאּפ

 טשינ וליֿפַא ,דנַאלשטַײד ןוֿפ ןֿפױלטנַא טחמעג רע טָאה ,ןכָארבעג

 -נָאל ןיא םיא רימ ןֿפערט 1939 ןיא .וויכרַא ןַײז ןעמענוצטימ ןזיווַאב

 ַא טימ ךיא ןוא רעטסעקרָא ךיירטש ַא טימ טריגיריד רע ּוװ ,ןָאד

 ,דנַאל וצ דנַאל ןוֿפ רערעדנַאװ ַא ,עלַא רימ יו ,רע טרעוו ױזַא .רָאכ

 ןעוועג רע זיא רעטעּפש רָאי ַא .עקירעמַא ןייק 1948 ןיא טמוק רע זיב

 טריֿפעגֿפױא טָאה רע .ײרָאכ ןשינָאמרַאהליֿפ} ןוֿפ טנעגיריד רעד

 -ַאטסָאש ןוא רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ סעירָאטַארָא ענעדײשרַאֿפ רָאכ ןטימ

 ןַײז םיא טָאה עקירעמַא ןיא ָאד .ײרעדלעוו יד ןוֿפ גנַאזעג  סעשטיווָאק

 ןצ קַאמשעג רעטַײװ ךיז ןעמונעג ;ןעניד וצ ןבױהעגנָא רעזיוו עזומ

 קרעוו עלַארָאכ עטנַאסערעטניא טרינָאּפמָאק טָאה רע .טעברַא רעד

 .ז ןוֿפ ןטסקעט ,ײרעגניז ענעטכיױלעצ עלעה ,ײקלָאֿפ קיבײא יװ

 .ץרפ .ל .י ןוֿפ ײקלָאֿפ ןַײמ טסיירט ןא רעּפנייוו

 ,החונמ םוקמ ַא ןעניֿפעג רע טעו ָאד זַא ,טניימעג טָאה ּפָאק ָאעל

 ,החּפשמ ענעמוקעגמוא ןַײז ןסעגרַאֿפ טנָאקעג טשינ טָאה רע רעבַא

 -פָא ץרַאה ןַײז ךיז טָאה ,טיקיטעט רעשירעֿפַאש רָאי 4 ךָאנ

 ײ..טלעטשעג

 -בעֿפ 28 םעד ןברָאטשעג ,טייקנַארק רעטסנרע ןַא ךָאנ ,זיא .ק

 ,קרָאי-וינ ןיא 1953 רַאור

 | | :טבַײרש רעּפנייװ .ז

 ךיז רעטניה ןעגנוכיירגרעד עקידנטַײטַאב טימ רָאטיזָאּפמָאק ַאי

 ,טײקשילַארָאכ ןוא עיגרוטיל רעשידִיי ןוֿפ טיבעג ןֿפױא עּפָאריײא ןיא
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 ןופ ןָאקיסצעל

 טָאה רע ןעוו .קרָאירינ ןייק ןלַאֿפעגנַײרַא לוֿבמ-רעַײֿפ ןכָאנ רע זיא
 ןשינָאמרַאהליֿפ רעקרָאי ויִנ םענוֿפ גנוריֿפנֲא יד ןעמונעגרעביא
 ןַײז וצ ךישממ גנונעֿפָאה יד טכַארבעג ךיז טימ רע טָאה ,רָאכ-סקלָאֿפ
 יז זיא לעיצעפס .רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ עיצידַארט עשילַאקיזומ יד
 ןרעיוא יד וצ טכַארבעג טָאה רע ןעוו ןרָאװעג טקרַאטשרַאֿפ גנונעֿפַאה
 -ַארָא עסיױרג עכעלרעדנּוװ ןַײז רעבָאהביל-קיװמ עשידִי יד וןוֿפ
 רעד סָאװ ,ֿבוט-םוי ַא ףיוא... .ײקלָאֿפ קיבײא , עמעָאּפ ןַײמ וצ עירָאט
 -ַארָא רעד דוֿבּבל טריֿפעגכרוד טָאה רָאכ-סקלָאֿפ רעשינַאמרַאהליֿפ
 קיביא עמעָאּפ רעד ןיא טָאה רע זַא ,טלייצרעד רע טָאה ,עירָאט
 ןצסױרַא ידּכ טכוזעג טַײצ עגנַאל ַא טָאה רע סָאװ שנֿפעג ײקלָאֿפ
 עשיצַאנ יד ךרוז ענעמוקעגמוא יד ףיוא רעצ םעד ךיז ןוֿפ ןעגנערב
 זיא סָאװ ,קלָאֿפ ןשידִיי םענוֿפ גיז ףיױא גנונעֿפָאה יד ןוא טנעה
 עזעידִיי יד .טלָאמעד טנווָא רעכעלסעגרַאֿפמוא ןַא ןעועג .קיבייא
 ןלײט ןעגתזעגֿפױא עלַײװ עלַא ןַאטנַאּפס ןבָאה רעגניזיסקלָאֿפ
 ןוא גנונעֿפָאה ,טסַײרט ןוֿפ ןליט יד לעיצעּפס .עירָאטַארָא רעד ןוֿפ
 -עגסיוא טָאה רוגיֿפ עכיוה סָארטסעַאמ םעד .תועששר רעד רעביא גיז
 טָאה רילָאק-ןווילָא ןוֿפ םינּפ טצינשעג ןייש ןַיז ןוא רעכעה ךָאנ טקוק
 .םיא וצ רעגניז יד ןוֿפ ןעגנַאגעגֿפױא זיא סָאװ ,טכיל םעניא טניישעג
 רצ רעקידרעטַײװ ןוֿפ בעוועג ַא ןבעוו ןבױהעגנָא |ןבָאה} רימ-
 ,סנַײמ דיל ןיילק ןייא ךָאנ יװ רעמ רעבָא ,ןרָאכ יד רַאֿפ טעברָאנעמַאז
 דצטשױרַא ןזיווַאב טינ ןיש רע טָאה ,"רעגניז ענעטכיולעצ עלעהי

 ."קיחװמ ןַײז ךרוד ןעגנערב

 ס'.ק טקורדעג זיא (1950 ,6 'נ ,קרָאי וינ) "רוטלוק עשידִיי , ןיא
 ַא ןוֿפ ןגוצסיוא ,"קיזומ רעשידַיי ןוֿפ גנולקיװטנַא יד , לקיטרַא
 -ףוקיא ןוֿפ לענַאּפ-קיזומ ןֿפױא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טַארעֿפער

 ,רָאֿפנעמַאזוצ
 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ ,ע .ש

 ,1953 ,3 'נ ,י .ג ,/רוטלוק עשידִיי, ,שדוח וצ שדוח ןוֿפ -- .ז .ד
 ,1952 4 'נ ,טראד ,ןשטנעמ ןוא רעכיב --- רעֿפנייװ .ז

 50, ןיא) ןטנעגיריד ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא ןגעװ ןעַײסע -- ןָאק ךענצה

 ,קרָאי וינ ,(ינדרי יכדרמ ןוֿפ .דער ,,עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי
 ,8385 ,.זז ,4

 הנוי ,ןַאמזייר

 1932 .װָאנ .טשעג -- 1862 .נַאי 1 .בעג)

 ןבירשעג .,עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא

 -גערַאה .י .ש ךרוד םיא טימ סעומש ַא ךָאנ

 -עלב עשירַארעטיל , ןיא טקורדעג ,ףרָאד

 :ןָא רע טיג ,"רעט

 ןט1ו םעד ןרָאװעג ןריבעג ןיב ךיא;

 "וא| ןָאסרעכ ןיא 1862 רָאי ןיא רַאונַאי

 עטַאט רעד ןרעטלע עמערַא ַײב ןעניַארק

 ַא ןוא סעלָאּפ עלוֿפ ןיא ןצבק ַא ןעוועג זיא

 -רעביא רע טָאה ױזַא טָא .רעלקעמ-האוֿבּת

 ןברָאטשעג זיא ןוא רָאי 86 טעווענצבק

 תולד רעד יוװ ױזַא רעבָא ,רדח ןיא טנרעלעג ךיא בָאה רָאי 11 זיב

 ןוא רדח סָאד ןֿפרָאועגקעוװַא ךיא בָאה ,טֿפײֿפעגרעטנוא ןייֿפ טָאה

 סלָא ןָאסרעכ ןיא עקַאט ,קירבַאֿפ-קַאבַאט ַא ןיא ןטעברַא ןַײרַא ןיב

 ,רעדיינש-ןוטיט

 -רעכ םַײב ןעגנוזעג ךיא בָאה "קַאטנעּפ; רעקירָאי 7 סלַא ןיוש

 סָאװ ,ןועיַאלָאקינ ןוֿפ רעזלעב ןסינ ַײב ןוא ןטקה סםחורי ןזח רענָאס

 בָאה ךיא .ןָאסרעכ ןייק לטרעצנָאק ַא ףיוא ךיז ןּפַאכרעבירַא טגעלֿפ
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 רע ט ַאע סט ןשידיי
 יו

 -ַאט רעד ןיא טעברַא יִד רעבָא ,ךעלדער ףיוא לדנַארּפָאס ַא טַאהעג
 זיא סע ןוא לדנַארּפָאס סָאד טקיטשרעד רימ טָאה קירבַאֿפ-קַאב
 ךיא ןיב לטנַאידעמָאק ַא .ךעלקעלג טימ לטלַא ןַא ןרָאװעג ןריובעג
 -לעז רעד ןיא עקַאט .ךיוב סעמַאמ רעד ןיא ךָאנ ,ךיז טכוד ,ןעוועג
 רענָאסרעכ ןבָאה ,ןַײרַא רדח ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןעוו ,טַײצ רעב
 ,טריפושרעד ,ןסַאג יד ןיא סעקרעקוצ ןֿפױקרַאֿפ ןגעלֿפ סָאװ ,ײןטַאיי
 -"ףסוי-תריכמ, ערעייז רַאֿפ ןעמוק ץינוצ ייז ןָאק עלעמיטש ןַײמ וֵא
 -- "הׂשעמ רעד ףיוא ןרָאוװעג טּפַאכעג ךיא ןיב ןַאד טניז ןוא ,ןליּפש
 ,רעטַאעט ןליּפש וצ-

 ןרעיוא טָאה עלעמיטש-טלַא ןַײמ .טשערעג ךיז טָאה ןָאסרעכ ןיא

 רימ ףױא ןעוועג םחרמ ךיז טָאה רעולעב ןסינ זיב ,טרעכעלעג

 12 ןעועג טלַא טלָאמעד ןיב ךיא .סעדָא ןייק ןעמונעגטימ ךימ ןוא

 גָאט ַא לָאמ עכעלטע טרגפעג ךיא בָאה טלַאהעג סרעזלעב ןוֿפ .רָאי

 ןַא ןיא ןטעברַא ןַײרַא ןוא ןעוועג בשימ ךימ ךיא בָאה ,רעגנוה ןוֿפ

 ,ןטעברַא ײג טָאז וצ זיא טכַײל רעבָא ,קירבַאֿפ-קַאבַאט רעסעדָא
 ןכַאמ סָאװ ,סרעגניז עטּפָאכ ַא ןַארַאֿפ ןענַײז סעדָא ןיא זַא ,קידנסיוו

 רעד ףיוא ןדעי טלגרָאג ןעמ ,טסייה סָאד .סרעלעק יד ןיא צוק יד

 הטורּפ ןייק טסָאק זדלַאה םעד ןצענַאב וצ .ןקנעש ןייוו יד ןיא טכַאנ

 ךימ בָאה ךיא רעבָא ,סעקיּפָאק עכעלטע ךױא טנידרַאֿפ ןעמ ןוא

 ןייק ןרָאֿפעגקירוצ ןיב ןוא טירש סעד וצ ןסילשטנַא טנָאקעג טינ

 זיא סע .ןיהַא ןוא רעהַא טלגָאוװעג ,וועיַאלָאקינ ןייק ןַאד ,ןָאסרעכ

 ןייק ןרָאֿפעגקירוצ ןיב ךיא ןוא ּפָארַא רעטופ רעד טימ ןעגנַאגעג

 טָאה סע .טַײצ לקיטש ַא טרעגלַאוועג ךימ ךיא בָאה סעדָא ןיא .סעדָא

 סע זיב ,ףושיּכ ַא טימ יו הרֿבח-רעלעק רעד וצ ןגיוצעג ןיוש ךיונ

 סָאװ ,עינַאּפמָאק רעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגנַײרַא ןעגנולעג ריונ ויא

 ;רעגניז עטמירַאב טַײצ רענעי ןיא עקידנגלָאֿפ ןוֿפ ןענַאטשַאב ויא
 הרוחס} יד .ערעדנַא ןוא ןיקטַארב ,ןַאמרעקוצ ,ווָאסירָאב ,עגַאוש

 טיול ןוא ןֿפױקרַאֿפ וצ ןעוועג זיא סע סָאװ) "טגנַאלרעד ןעמ טָאה

 ,סעקּפָאה ,ךעלצנעט עשידיסח ,רעדיל בוריס -- (ןטייקכעלגעמ יו
 -ךלָאג ,רעזנוצ םוקילא ןוֿפ ךעלקיטש עשינחדב ךיוא רעבָא ,ןטעלּפוק

 ןיב ךיא .ןקידניזרַאֿפ וצ טינ ,קעווַא זיא הכאלמ יד .ערעדנַא ןוא ןדַאט

 -קַאבַאט עקידנקיטש יד טרטּפעג בָאה ךיא סָאװ ,רעכעלקילג ַא ןעוועג

 'װ ןא ,ןסירעגסיוא ןרָאװעג זיא לדנַארּפָאט גנַיי ןַײמ ּוװ ,קירבַאֿפ

 לקיטש ןֿפױא טנידרַאֿפ רעטכייל הרֿבח ַײב ןעמ טָאה ,זיא תששעמ יד

 .ןבעל ךעליײרֿפ זָאלגרָאז ַא ןעוועג זיא סע זַא ,רקיע רעד ןוא ,טיורב

 ךיז טכַאמ .טַײצ רָאי ַא ךרעל ױזַא ןעגנוזעג ךיא בָאה הרֿבח רעד טימ

 טײטוערַאֿפ .ןדַאֿפדלָאג סהרֿבַא סעדָא ןייק טמוק םיצולּפ זַא ,הׂשעמ ַא

 ןעוועג זיא זדנוא ַײב ןוא ,טשערעג ךיז טָאה טָאטש ןיא וַא ,ךיז

 םהרֿבַא :טייקיניילק ַא .המשנ רעד ףױא ךעלײרֿפ וא קידתשש

 !סעדָא ןייק ןעמוקעג זיא ,ןעגניז רימ רעדיל סנעמעוו ,ןדַאֿפדלַָאג

 רוחב רעקירעי 14 סלַא ןיביכ ןוא ןעגניז טרעהעג ךימ טָאה ןדַאֿפדלָאג

 -ךלָאג .ןליּפש וצ ןוא ןצנַאט וצ ,ןעגניז וצ םיא ַײב ןרָאוועג טרישזַאגנַא

 ןיא עלָאר-דָאזיּפע עניילק ַא רעִירֿפ ןליּפש וצ ןבעגעג רימ טָאה ןדַאֿפ

 ,טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךימ בָאה ךיא ּוװ ,ײװץרעכַאמֿפושיּכ רעד

 ַא ךָאנ .גד.א "לקינייא ןטימ עבָאב ידג ,"קירדנעמש. ןיא ןַאד
 ןייק ןרָאֿפעג ןוא סעדָא טזָאלרַאֿפ ןדַאֿפדלַאג טָאה טַײצ לקיטש
 ועתמא ןַא ןרָאוװעג ןיב ךיא זַא ,טָאטש ןיא קידנרעהרעד .ןָאסרעכ
 ענַײמ רַאֿפ ַײס שינעשעג סױרג ַא ןעוועג סָאד זיא ,טנַאידעמָאק
 סלַא טנעקעג ךימ טָאה סָאװ ,אֿפוג טָאטש רעד רַאֿפ ַײס ןוא עטנַאקַאב
 טָאה ןעמ םגה זַא ,ןריטַאטסנַאק רעבָא זומ ךיא .ץזח םַײב ררושמ
 ןוא ןזַאֿפדלָאג טימ טריסערעטניארַאֿפ קרַאטש ךיז ןָאסרעכ ןיא
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 טַאהעג טסיטרַא רעקירעי 14 סלַא ,ךָאד ךיא בָאה ,עפורט ןַײז טימ

 ןבױהעגנָא ײנסֿפױא ךיז טָאה ןָאסרעכ ךָאנ .גלָאֿפרעד ןטסערג םעד

 טינ טרָאד -- טגָאטעג ּוװ .לטעטש וצ לטעטש ןוֿפ .ןרעדנַאוו הרדס ַא

 .לרוג םעַײנ ןַײמ טימ ןדירֿפוצ ןעוועג ןיב ךיא רעבָא .טקיטכענעג

 ,רעכעלשטנעמ טבעלעג תוחפל ךיז טָאה ןענעדַאֿפדלָאג טימ..

 סנעמעוו ,ץנַאטנעזערּפער טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע .רעקידרשוי

 -ַאֿפזלָאג ַײב םיקסע יד .טקעפסער טימ ןעגנולקעג טָאה סע ןעמָאנ

 ,טגָאזעג ןיוש יו ,טָאה ןעמ .טכעלש טינ ןעוועג ןענַײז ןענעד

 סע} ;טרעױדעג קילג סָאד טָאה גנַאל טינ רעבָא בעל ַא טכַאמעג

 -נוה ןָא ןבייה ןרָאיטקַא .רעטַאעט שידִיי ףיױא טָאברַאֿפ רעד טמוק

 ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןעמ טמענ ,רעגנוה ןוֿפ ןייגוצסיוא טינ ידּכ ןרעג

 .ןדנַאלסור

 .זח רעדָארב ַא טימ ןעמַאװצ .גרעבמעל ןייק ןֿפָאלטנַא ןיב ךיא

 עלַא רעבָא .רעטנעצ רעשירָאיטקַא לקיטש ַא ןעוועג זיא גרעבמעל

 ןא רַאֿפ .תוקחד סיורג ןיא טבעלעג ןבָאה רעגניז עקידנזעוונָא טרָאד

 -ָארּפ רעכעלגנוי רעטלַא ןַײמ וצ ןעמונעגקירוצ ךימ ךיא בָאה הרירב

 עמַאס ןיא... ."קיניוו} קירבָאֿפ-קַאבַאט רעד ןיא ןַײרַא ןיב ןוא עיסעֿפ

 רעסיוועג ַא ,רעמיטנגייא-לעטָאה רעגרעבמעל ַא ךימ טֿפור חספ ברע

 ןיב ךיא זַא ,םינּפ ַא .רדס םַײב ןַײז חמשמ לסיב ַא לָאז ךיא ,ץַאק ריאמ

 ֿבוט םוי ץנַאג ןטלַאהעג ךימ טָאה ןעמ סערָאװ ,קעֿפעג ןעמעלַא

 ןוֿפ רעבָאהביל לקיטש ַא ,ןוז סצַאק ריאמ .סענעגייא ןַא יו בוטש ןיא

 ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג זיא גרעבמעל ןייק זַא ,רימ טלייצרעד ,ןטסיטרַא

 עטסטנָאנ יד ןיא ןיוש ןוא ,עפורט ַא טֿפַאש עכלעוו ,רילעוװי ןמלק

 ןימ ַאזַא) *עקָארעס דאפ; ןיא ןליפש וצ ןבייהנָא ןעמ טעוװ געט

 .ןרילעוװי רַאֿפ קעטשרָאֿפ ךימ רע טעװ ,ליוו ךיא בוא ןוא ,(קנעש

 רעד ףיוא "ןּפָאה; לעטָאה ןיא טריֿפעגנַײרַא ךימ טָאה ןוז סצַאק

 -נרעהרעד ןוא ,טניווועג טָאה רָאטקעריד רעד ּוװ ,סַאג רעקַאהשיײלֿפ

 רע טָאה ,םוק ךיא ןענַאװ ןוֿפ ןוא ,טליּפשעג בָאה ךיא ןעמעוו ַײב קיד

 טַײצ לקיטש ַא ןעגנַאגעג זיא ןרילעוװי טימ .טרישזַאגנַא ףכיּת ךימ

 -עג טינ ןעמ טָאה ןרילעוװי ַײב זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ.. .טכעלש טינ

 -רַאֿפ טָאה ןעמ רָאנ ,ײרעטַאעט שירַארעטיל  ,ןגָאז וצ ױזַא ,טליּפש

 ,ןעטעקס ,סרעטקַאנייא ;קרַאמ ןֿפױא ןעוועג זיא סע סָאװ סָאד טֿפױק

 טקעלעג ןוֿפרעד טָאה םלוע רעד ןוא ,לצנעט שידיסח ַא ,?גנַאזעג ַא

 םוקילבוּפ סָאד זַא ,ןַײז וצ םזגמ קירעביא ןעוועג טלָאוװ סע .רעגניֿפ יד

 זיא "השמ,.אקוד .ץנעגילעטניא רעד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סרעזדנוא

 טרעטנומרעד זדנוא טָאה "השמ רָאנ ןוא טנעמוסנָאק רעזדנוא ןעוועג

 ןעידַי םענוֿפ געט-דנו ענ עקידתונכס ענעי ןיא טקיטומעג ןוא

 רעסעב רעדָא ,טליּפשעגּפָא .ץנעטסיזקע רעקידעקענטרַאה סרָאיטקַא

 טקורעגנָא ךיז ןבָאה חסּפ ךָאנ ןוא ,סישדח רָאּפ ַא טקזוחעגּפָא ,טגָאזעג

 ןרָאװעג רעטַאעט ןיא זיא ,געט-רעמוז עסייה יד ,ערַאמכ עזייב ַא יװ

 ןליֿפַא ...רעגייטש עווַאטקָא ןכיוה ןֿפױא קיטיוק-קידהסנרּפ ןוא טסוּפ

 ךיוא זדנוא ןָא טָאה ,םלוע-ײהשמ רעטנַאקַאב-טלַא רעזדנא ,ײהשמ

 ?ןעמ טוט עשז סָאװ ..זדנוא וצ ןעמוקעג טינ זיא ןעמ ..ןסעגרַאֿפ

 ליפש ַא ןוא טרָאֿפ ךיז טליוו ןסע ..ךעלפערק סע ןוא ןייוו שטָאכ

 ?ןעמעוו רַאֿפ ףליפשע :ָאט וצ גָאז ַא טכייל זיא סע רעבָא !יאדוַא ,ןָאט

 -עצדרעס עטַאט ,טוג טינ טרָאֿפ ךָאד זיא !?ךעלקנעב עקידייל יד רַאֿפ

 ַא פָארַא רעטופ רעד טימ ןוא קידלזמילש ןעגנַאגעג ױזַא זיא .רעקיד

 ןלַאֿפעג הרֿבח זיא ?רועיש רעד סָאד זיא לֿפיװ ןוא ,ַײרד ,ייווצ ,שדוח

 -נעמַאזוצ ךיז ןעמ טָאה ,?רשֿפא .לזמיס ןוװרּפ רימָאל :ןַאלּפ ַא ףיוא

 נַאגרָאער רעדָא ןֿפַאשעג טָאה ןעמ ןוא ןרָאיטקַא עכעלטע ןעמונעג

 -עג ןיא ןעמ ןוא סטינַאּפמָאק-ײרעגניזרעדָארב, יד ַײנ סֿפױא טריז

 ....תולג ןטכירּפָא ןרָאֿפ
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 -מַאזדָאּפ םולש רֿבח-טנגוי ןַײמ ףתוש סלַא ןעמונעג רימ בָאה ךיא

 א טעטש עשיצילַאג ענעדײשרַאֿפ רעביא ךיז טזָאלעגסױרַא וא עשט

 -רעדָארב ידי טָא ןעזעגסיוא ךעלטנגיײא ןבָאה ױזַא יו .ךעלטעטש

 סָאד.... טבעלעג ןבָאה יז יװ עא "טגנַאלרעד  ןבָאה ייז סָאוװ ,ײרעגניז

 -לָאמעז יד ןוֿפ עיגָאלָאריטרַאמ עקיטולב ַא ,לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא זיא

 יָארבא רעדעי זיא ןעמונעג ךות ןיא .ןרענָאיפ-רעטַאעט עשידִיי עקיט

 תורצ ,תוגאד ענעגייא טימ ,ךיז רַאֿפ טלעוו ַא ןעוועג ײרעגניז רעד

 טייק ענעדלָאג יד טדימשעג ייז ןבָאה ןעמַאװצ רעבָא ,תונברוח ןוא

 ,תונורסח ןוא תולעמ ערעייז טימ ןה ,ייז עלַא .רעטַאעט ןשידִַיי סענֿפ

 .ײינב-רעטַאעט עשידִיי יד ןוֿפ ןלייז וא ןטנעמַאדנוֿפ יד ןעוועג ןענַײז

 ךעלנעזרעפ רימ .םי טַײז רענעי ןוא רעד ףיוא ןריטסיזקע סָאװ ,םינ
 ןעמ .םירֿבח עלַא יו רעקיניו טינ ןכַאמוצטימ ןעוועג טרעשַאב זיא

 ,טכשוחרַאֿפ ,קירעגנוה ,ןַײרַא לטעטש ַא ןיא ןעמוקעג ,לשמל ,זיא |
 טַאהעג טינ רענייק טָאה ,שממ סעוורָאב ןוא טעקַאנ רעבָא ,ןסירעגּפָא
 -תוכז טימ .טֿפַאשהבורק ַא ןיא זדנוא טימ ןטערטוצנַײרַא קשח ןייק
 רעדָא 'ועדיינש ,רעטסוש ןעמערָא ןַא ַײב ןלעופסיוא ןעמ טגעלֿפ תובא
 ןזיױו וצ ןביולרעד זדנוא ןעמ לָאז בוטש ןייז ןיא זַא ,רעגערט-רעסַאוו

 הנוי ןוא גרעבניײװ ןַאמרעה

 ,"קירדנעמש , ןיא ןַאמזייר

 ַא ןיא ןַאמזייר הנוי

 ,לָאר רעשימָאק

 זדנוא ןוֿפ רענייא טָאה ,"שינעביולרעד  ַאזַא קידנבָאה ."יץנוק יד

 ײר טנַײה, :רעגײטש ַא ,חסונ םעד טל שיֿפַא ןסױרג ַא טכַאמעג

 ןיא טנַאקַאב ןוא טמירַאב ןענַײז סָאו ,רעגניז רעדָארב יד ןלעװ טכַאנ

 -יליופ ןטצעעעגכָאה םעד רַאֿפ ץנוק רעייז ןזַײװ ,טלעוו רעצנַאג רעד

 ןוא תוכאלמ-ילעב ,ךעלדיימ ןוא ךעלבייוו .ןכַאז ענייש ךס ַא .םוק

 עיֿפַא ַאזַא ."טסעג עטצעשעג ערעייא טרעדנּוװװַאב ןוא טמוק ,ןלעזעג

 ןרעוו ןגעלֿפ ןבַאטשכוב יד .רעטצנעֿפ ןֿפױא ןעוועקיּפנָא ןעמ טגעלֿפ

 זַא ,ױזַא ,ןיּפַאפ טיר טימ טפעלקַאב ןבױוא ןוֿפ ןוא ןטינשעגסיוא

 ןעזעג טלוב סַאג ןֿפױא ןעמ טָאה ,בוטש ןיא סָאװ ,לּפמעל םעד קנַאד ַא

 ,ןשטנעמ רָאּפ ַא ןעמוק ןגעלֿפ ,ֿפלָאהעג טָאה טָאג זַא .טניימ ןעמ סָאו

 ײלַאז; ןרעביא ןעגנַאגעג רענייא ןיא ,עיצקַארטַא רעדעי ךָאנ ןוא

 סענוֿפ טיוא -החגשה יד טימ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןוידפ םעד ןעלמַאז

 ןוֿפ א ,שיטייל ץנַאג ןלעווקנָא עקַאט טגעלֿפ םלוע רעבָא ..רֿבחי

 ןרעדנַא ןיא תואצוה ףױא טַאהעג םיוק ןעמ טָאה יןרָאבס, עכלעזַא
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 ,אלימ ,ונ ,ײרָאבס, ןייק ןעוועג טינ זיא סע זַא ןוא ..ןַײרַא לטעטש
 ?הרירב ַא .הליחמב ,סיֿפ יד ןענַאפשנַײא טחמעג ןעמ טָאה

 זדנוא וצ ךיז טָאה ןענַאװ ןוֿפ ןַײז סֿפות טינ טציא ךָאנ ןָאק ךיא

 ןענַײז רימ .גָארטוצרעבירַא תורצ עלַא יד חוכ ליֿפ ױזַא ןעמונעג

 ןוא טָאג ןוֿפ טקזוחרַאֿפ ןוא טָאּפשעגּפָא ,ןלַאֿפעג ױזַא ןעוועג ךָאד

 ןיא ןלַאעזדיא עכיוה ןייק ןטָארטעג טינ ןבָאה רימ ,תמא ןטייל ןופ

 ,רעלעיועטַאמ שיַאזָארּפ ַא ןשוועג זיא ליצ רעד .רעצרעה ערעזדנוא

 רענייק רעבָא ,ןליֿפעג עשירעלטסניק עלעטבוס עקניניד ךיוא רעבָא

 זיא טֿפנוקוצ-רעטַאעט ןייק ןוֿפ .ןעזעגסױרַא טינ ייז טָאה זדנוא ןוֿפ

 -עגזורַא לסיב ַא סָאד ןעמ טָאה ױזַא טָא ..ןגָאז וצ קירעביא ךָאד

 וצ לטעטש ןוֿפ ,כַאילש עשיצילַאג יד רעביא גנַאל-ןרָאי טלגָאװ

 ןעוועג זיא סָאד... .ןוז ַא ןעגנַאגעגֿפױא לָאמַא טימ זיא סע זיב ,לטעטש

 רע ,גרעבמעל ןייק ןעמוקעג ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא זיא ,1889 רָאי ןיא

 דנַאלסור ןיא תושיגנ יד ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טינ םינּפַא טָאה

 ײזטטַײד רעוועשטידרַאב; ַא ןיא ןליּפש וצ קשח ןייק טַאהעג טינ רעדָא

 . טָאלשעג ךיא בָאה ,טרעהרעד סָאד בָאה ךיא זַא .רעטַאעט שידִיי --

 .םיקסע-ײרעגניז רעדָארב  ענעסערעד גנַאל-ןיוש עלַא יד טימ הרּפכ

 -ךֵלָאג .גרעבמעל ןייק ןעִילֿפ וצ ןעמוקעג ןגיוב ןֿפױא לײֿפ ןיב ךיא

 ןוא החמ6ע ַא ןרָאװעג םיא ַײב זיא ,ןעזרעד ךימ טָאה רע זַא ,ןַאֿפ

 -טּפיוה רעד ןיא ןטָארטעגֿפױא ךיא ןיב געט עכעלטע ןיא ןוא ,דיירֿפ ַא

 רעד ןיא עקַאט ,ױטַײצ סחישמ, ליּפשי-גניז סנדַאֿפדלָאג ןיא עלָאר

 -עדַאֿפדלָאג טימ ךיוא .ײרערָאנש לטנָאיג סלַא ,רעניימ עלָאר-ץנַאלג

 ךיא .תוביס ענעזײשרַאֿפ תמחמ ןטלַאהעג טינ גנַאל ךימ ךיא בָאה ןענ

 גנַאל טינ ןוא ,ןיוו ןייק ןליּפש ןעמוק וצ גָאלשרָאֿפ ַא ןעמוקַאב בָאה

 טימ ןיב ןוא ןכַאז ןביז ענַײמ טקַאּפעגֿפױנצ ךיא בָאה ,טכַארטעג

 .ןיוו ןיא רעטַאעט שידִַי ןליּפש ןעמוקעג עפורט-יולה-ץיוורוה רעד

 תמחמ ,"ךָארב רעניווע עתמא יד טּפַאכעג עלַא רימ ןבָאה ָאד רעבָאי

 ןיו ןיא עקַאט .רעטַאעט שידִיי ןליפש וצ טבילרעד טינ טָאה ןעמ
 ַאזַא ַײב .ןבעל ןַײמ ןיא טיונ עטסערג יד ןטילעג הליחתכל ךיא בָאה

 ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענַײז ןרָאיטקַא הרֿבח .ןלַאֿפעצ ךיז עפורט יד זיא ןֿפוא
 ַא ךָאנ בָאה ךיא ךיוא .טסקַאװ רעֿפעֿפ רעצרַאווש רעד ּוװ ןענַאד
 ײנסֿפױא טרָאד ןוא גרעבמעל ןייק קירוצ ןעוועג רקוע טַײצ לקיטש
 קילדנעצ עכעלטע טשעּפַאדוב ןיא ןעוועג ,ײדנַאוו לקיטש ַא טּפַאטעג;
 רעבָא ,עטעירַאוו ַא טריֿפעג ,ןטַײז עלַא ףיוא ךיז ןֿפרָאװעג ,םישדח
 -עגקירוצ ךיא ןיב 1901 רָאי ןיא טשרע .ןעגנַאגעג טינ ץלַא זיא סע
 ןויב ןבילבעג ךיא ןיב ,תוקסֿפה עניילק טימ ץוח ןוא ,ןיוו ןייק ןעמוק

 ךיא ןיב ,ןיוו ןייק ןעמוקקירוצ ןטצעל ןַײמ ֿברע.. .גָאט ןקיטנַײה
 ןַײמ טימ ךיא בָאה 1891 רָאי ןיא ,עקָארק ןיא טַײצ לקיטש ַא ןעוועג
 ,עטעירָאװ לקיטש ַא טימ טריֿפעגנָא גרעבנייוו ןוא עשטמַאזדָאּפ רֿבח
 -קעריד-רעטַאעט ןשידִיי ןטנַאקַאב טלָאמעד םעד ַײב -- ןיוו ןיא ןַאד
 ' סָאד טעטײלעג רָאי עכעלטע טָאה רעכלעוו ,רעֿפָאהלדע דוד רָאט
 ,ךיא ליפש ,טסייו ןד יוװ.. .יָאקרַא לעטָאה ןיא רעטַאעט עשידִיי
 ,עלָאר עשימָאק עדעי ןיימיכ :טנַאה רעד רעטנוא רימ טמוק סע סָאװ
 ךָאנ ןוא .ורסח ןוא הלעמ ,טײקרַאטש ריא ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא ץנַאג
 עַײרֿפ , ימיב ןעוועג זיא ןבעל צנַאג ןַײמ ןוֿפ טַײצ עטסנעש יד :סעפע
 ,וא .שטַײד יציא ןוֿפ גנוטייל רעד רעטנוא *עניבסקלָאֿפ עשידִיי
 -צנ ענַײמ ךָאנ טסקנעדעג ...טליּפשעג ןַאד סע ךיז טָאה ,ךעלעקטַאט
 ,"לווײט ןוא שטנעמ ,טָאג; סנידרָאג ןיא ןחדב רעזייל סלַא תונוח
 ןוא ןטסעבמַא רעבָא ,?יַאטַאנָאס רעציירק  ןיא ײרמזיילכ םירֿפאי
 טגה ,רַאוטרעּפער ןשירַארעטיל ַא ןיא טליּפשעג ךיא בָאה ןטסבילמַא
 -רַאֿפ וצ ךס ַא ךיא בָאה ערעדנַא ןוא ץיוורוה ,רענײטַאל ,ןענידרָאג
 ןעוו ןוא ,טנעקַאב ךיז ,ןגָאז וצ ױזַא ,בָאה אֿפוג ךיא סָאװ ,ןעקנַאד
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 שאו

 רע ט ַאעט ןשידיי

 -ווֿפ ךיא ליוו ,לטלעוו סטָאג ףיוא ןבעל וצ טרעשַאב ךָאנ זיא רימ
 ןכלעוו ןיא רַאוטרעּפער ןרעסעב ןיא.. "ןָאט ליּפשא ַא ןגעוטסעד
 ךעלקנערק ,ןקז ַא ןיב ךיא ,ךָאד טסעז וד .טנכייצעגסיוא ךיז בָאה ךיא
 ךעלגעט-גָאט ךיא טלַאה ,קיטכירֿפױא ןַײז עקַאט רימָאל ןוא ,ךַאווש ןוא
 ידכ עקַאט חמ ןוא ,ךיא חמ ןליּפש רעבָא ,תומה ךאלמ ןטימ המחלמ
 טינ ךיא ןיב ,טנוזעג ךיא ןיב ,ליּפש ךיא זַא ןטלַאהרעד וצ המשנ יד

 ."קנַארק ךימ ךיא ליֿפ -- עניב רעד ףא

 :ֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןָאזֿפרָאד .י .ש
 -סיטרַא ןסיורג ןַײז ןוֿפ לייטנגעק סָאד .וינע ןַא עבטב זיא ןַאמזייר,

 טרעוו ןסיורג ןייק טגיילעג טינ לָאמ ןייק טָאה רע .טנעלַאט ןשיט

 ןוא רעגיײטש ןַײז ףױא רָאיטקַא רעשידִיי ַא םגה .סעיזנעצער ףיוא
 טלָאוװ ,תולעמ עשיטסיטרַא עשירעֿפעש רעייהעגמוא עכלעזַא טימ

 ןוֿפ םומינימ ַא וליֿפַא טַאהעג טלָאװ רע ןעוו ,טסױרגעג ךיז ָאי אקוד
 רעשידִיי וא רעשטַײד רעטסנעעזעגנַא רעד ןוֿפ ןעלקיטרַא-ביול יד
 ךָאנ ךיז טגָאיעג טינ לָאמ ןייק טָאה רע רעבָא .ןַאמזייר יו ,עסערּפ
 טייקסטוג יד ,רעקיטומטוג ַא ,רענעדײשַאב ַא -- עּפמָאּפ ןוא דוֿבּכ
 זיא רע .ןליּפש ןיא ןוא ןבעל ןיא ןבירטעגרעביא טינ זיא רע .ןײלַא
 .טייקכעלריטַאנ עכעלשטנעמ עקידתמא קיטש ַא ,ךעלריטַאנ-טכע

 רעד זױולב טינ זיא רעטלע ןקירָאי-65 בורק ןַײז טימ ןַאמזייר
 קיטש ַא ךױא רָאנ ,רָאיטקַא רעשידִיי רעטשטנעבעג טָאג רעסיורג
 :טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא .עטכישעג-רעטַאעט עשידִיי עקידעבעל

 טינ םויה דע זיא רע :קידריוװקרעמ ןוא .ייומ רעשירָאיטקַא ןַא

 ןוא רעטנומ .שירֿפ דימּת רָאנ ,שירעכַאמכָאנ טינ ,טפטוועגסיוא
 טליֿפ ןבעל ןטַאווירּפ ןיא םגה ,עניב רעד ףיוא ץלַא ,קיטסול-קידײרֿפ

 ..קיסעמ-ןקז ןגָאז וצ ױזַא .שרעדנַא ץנַאג ,שרעדנַא סנטצעל ךיז רע
 עטקיטעזרעד-טינ ,עטֿפדורעג ןוא עטגָאלּפעג יד ןוֿפ אצוי-לעוּפ ַא
 ןרָאװעג טּפַאכעג זיא רע ןעוו ,געט-טנגוי ענעֿפַאלשרעד-טינ ןוא
 .רעטַאעט ןשידִיי סענוֿפ עקטנעוו רעד ףיוא

 ,ןכעלקנערק ַא ןענַאמזייר טנגעגַאב געט עטצעל יד ןיא בָאה ךיא
 רע טקרעמַאב -- רימ טימ ןיױש ךיז טליפש ןעמ .םענעכַארבעצ ַא
 טֿפור רע) ?ןָאט ייז ךיא לע ,וטסניימ סָאװ ,ונ -- לכיימש ַא טימ
 -לעז םעניא עקַאט טָאה רע ןוא "..ןֿפײֿפנָא ייז לכיא (תד ףיוא עלַא

 טימ ,טנעמַארעּפמעט ליֿפ ױזַא טימ עלָאר ַא טליּפשעג טנוװַא ןקיב |
 סָאד זַא ןענעקרעד וצ טשינ שממ ,טײקשירֿפ רעקידנצָארּפש ַאזַא
 .טדערעג רעִירֿפ בָאה ךיא ןכלעוו טימ ןַאמזייר רעבלעז רעד זיא

 ,רעטלע ןַײז טימ ךיז טלגנַאר רע :עניב רעד ףיוא ןַאמזייר הנוי
 סָאד רבוג רע זיא ,עניב רעד קנַאד ַא ןוא ,ןבעגכָאנ טינ ךיז ליוו רע
 ,םזימָאק ןַײז טימ טלַארטש רע ןוא "רימ טימ ןיוש ךיז טליּפש ןעמי
 א .ועקימָאק ַא זיא ןַאמזייר הנוי .ערעדנַא ןוא ךיז קידיײרֿפ טכַאמ
 ךיז ןוֿפ ןקחח וצ ביל טֿפֵא רע טָאה -- "רוטפ ןוא ךיא ןיב ץַאיַאּפ
 ןבעל ןוא בייל טימ ץַאיַאּפ ַא עקַאט זיא רע ןוא ,ןליפש ןַײז ןוֿפ ןוא
 -רךיטַאנ ,רעביל ַא זיא רע ןבעל ןטַאוװירּפ ןיא ןוא עניב רעד ףױא
 ,ןבעל ןטַאוירּפ ןיא יו טקנופ .ןעמעלַא וצ רעטַָאֿפ ַא ,עדייז רעכעל
 טכע .טושּפ זיא רע :עניב רעד ףױא טלטסניקעג טינ ךיא רע זיא
 -עג רעדָא ןֿפילשעג ,ןטַאנקעגסיױא טינ ןרעוו ןלָאר ענַײז .רָאג זיב
 ,עזָארּפ יד זױלב "טייקעצ רע .קנימש ןוא לגיּפש םיַײב טרעטסיימ
 רעבָא .שימימ רע טהיועה טֿפָא ,טלַאטשעג רעד ןיא ךיז טֿפיטרַאֿפ
 -רַאֿפ טינ ךָאנ עלָא יד זיא ,עניב רעד ףיוא ףיוא-טערט רע רעדייא-
 ענַײז טֿפַאש רע ןוא ,ליּפש םַײב טשרע יז טרעוו ןֿפַאשעג קיט
 תורישע ןַא טימ ,סנַאוינ ןטנַאגעלע ,טײקנַײֿפ ליֿפ ױזַא טימ ןלָאר
 עלַא טימ רעליּפשיוש ַא זיא ןַאמזייר הנוי .ןעלטימ עשיטסיטרַא ווֿפ
 -רעק רעד ,םינּפ סָאד ,ןגױא יד :םיא ןיא טליפש ץלַא .םירבא ענַיז
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 זיא סָאד .םיא ַײב ןליפש רעגניֿפ יד וליֿפַא ,טנעה יד ,סיֿפ יד ,רעפ

 ןעזעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד עלַא ַײב ןבירטעגרעביא טינ

 -ןךײשרַאֿפ רעקילדנעצ יד ַײברַאֿפ ןֿפיױל ּפָאקסָאדיײלַאק ַא ןיא יוװ

 -עג טָאה ןַאמזייר עכלעוו ןיא רַאוטרעּפער םעד ןוֿפ ןלָאר עקיטרַא

 עבָאב יד; ,ײקירדנעמש; סנדַאֿפדלָאג םהרבַא ןוֿפ קידנבייהנָא :טליּפשי

 רעוועקָארק רעד  ,יטייח השמ (סרעטכיר השמ) ,ײלקינייא ןטימ

 -ייֵל ןיא י'ילא 'ר סלַא ןַאד ,ײרערָאנש לטנָאיג ,ײעשטכָאי ,"חרוא

 קיזיא סיקסניפ ןיא "רעב רעטױר רעד ,ײסעטַאמש  סקיװ

 "פידנעב , ,"דימש רעד לקנעיג ןיא ײקינרעכָאו לאֿפר  ,ײלטֿפעש

 ײגנויסֿפרָאד , סנירבָאק ןיא ײרעב-שריה, ,ײ"ןַאמסדנַאל , ןסשַא| ןיא

 עסעטַײד יד םיא טָאה טסיזמוא טינ .ערעדנַא ליֿפ ,ליֿפ ןיא ןוא

 וצ ךעלגעמוא זיא סע .דרַארושז רעשידִיי סלַא טנױרקַאב קימירק

 רעטַאעט ןשידי םעד רַאֿפ ןֿפַאטעג טָאה ןַאמזייר סָאװ ןענעכערסיוא

 זיא רע .רָאי 50 עטצעל יד ןוֿפ ךשמ ןיא טכַאמעגטימ טָאה רע לֿפיװ

 ."עטסשרע יד ןוֿפ רעטשרע רעד ןעוועג ךָאד

 "ןענַאװַארַאק רעטַאעט ,, ךוב ןַײז ןיא רעביא טיג ףרָאדנערַאה .י .ש

 רעד שזדרָאשזד גינעק ןשילגנע ןטימ דָאזיּפע ןקידריווקרעמ ַא

 -עג ,ןרָאיטקַא עשידִיי עקינייא ךָאנ טימ ,1913 ןיא טָאה .ר .רעט5

 -געירַאמ ץַאלּפ-רוק ןיא טערַאבַאק ַא ןיא םישדח-רעמוז יד טליּפש

 דָארג .גנולעטשרָאֿפ-סיֿפענעב ַא טנדרָאעגנַײא ךיז טָאה רע ּוװ ,דַאב

 -לָאמעד רעד עיצַארוק ףיוא ןענוֿפעג טרָאד טַײצ רענעי וצ ךיז טָאה
 רעשילגנע ןַא טָאה ,רעט5 רעד שזדרָאשזד גינעק רעשילגנע רעקיט

 טימ ןעמַאזוצ גינעק םוצ גנודַאלנייא ןַא ןקיש וצ .ר טדערעגוצ דִיי
 :טלייצרעד .ר יװ ,ןעשעג זיא סע סָאװ טָא ןוא ."ןטעליב-ןרע , ייווצ

 ןעילגנע ןוֿפ עקַאט וװירב ַא ןעמוקעגנָא זיא גָאט ןטירד ןֿפױא;

 רעכעלֿפעה רעד רַאֿפ ךיז טקנַאדַאב רע ןכלעוו ןיא שזדרָאשזד גינעק

 קרַאטש ךיוא ךיז טָאה גינעק רעד .גנולעטשרָאֿפ ןַײמ וצ גנודַאלנייא

 ןיא טגיילעגייב םיא בָאה ךיא סָאוװ ,ןטעליב יױוצ יד רַאֿפ טקנַאדַאב

 דָארג זיא רע סָאװ ,רעיײז ךיז טקידלושטנַא רע רעבָא .וירב ןַײמ

 ןעמוק וצ עגַאל רעד ןיא טינ זיא ןוא ןעמונרַאֿפ קרַאטש טנווַא םעד

 רימ ןעגנּוװצעג זיא רע סָאװ ,ךױא טרעױדַאב רע .סיֿפענעב ןַימ וצ

 ןצימע ייז לָאז ךיא זַא ,השקב רעד טימ ןטעליב ייוצ יד ןקיש וצ קירוצ

 ןוֿפ טסעשז ןסיורג םעד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ רעבָא ,ףןֿפױקרַאֿפ

 רעד וצ ןדַאלעגנייא (גינעק םעד) םיא טָאה רעכלעוו ,ןענַאמזייר

 100 ןוֿפ עמוס יד טנעזערּפ-סיֿפענעב ומכ םיא רע טקיש ,גנולעטשרָאֿפ

 ןוא (טַײצ רענעי רַאֿפ עמוס עסירג גונעג ַא) ןָארק עשיכיירטסע

 ."החלצה ןוא גלָאֿפרעד ךס ַא םיא טשטניוװ רע

 :טבַײרש רעגנילק ןתנ רעליּפשיוש רעד

 טקנופ ןענַאמזייר ןעז ןרָאֿפ טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ זַא ,ןיימ ךיא...,

 "יטסעשז עכעלרעדנּווו סָאד .ןיבר ןסיורג ַא וצ ןרָאֿפ טגעלֿפ ןעמ יו

 ,םיחבש ןגָאזכָאנ ןעמ ףרַאד ןטיוט ַא לַײװ טינ !טנעה ענייז טימ ןרילוק

 רעקסעטָארג רעד ןוֿפ גינעק רעד ןעוועג זיא ןַאמזייר הנוי ויינ

 ןיא ןרָאיטקַא עלַא ןיא טעמּכ .עניב רעשידִיי רעד ףיוא גנוגעווַאב

 ךיז ןעמ טָאה ,רעגניז רעדָארב יד ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,טַײצ ןייז

 טשינ רָאנ ,רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןעמוקעג ןענַײז ייז ןעו טשיטנַא

 עשידִיי ןוֿפ ֿבוט-םוי ןסיורג ַא ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא .ןַאמזייר הנוי ןיא

 לָאז רע ןענַאמזייר ןקנַארק םַײב ןיוש טלעופעג ןעמ טָאה ,ןרָאיטקַא

 עלַא ןענַײז רימ .סרעטקַאנייא טסנוקניילק ענַײז ןוֿפ סענייא ןליּפש

 ךיז טזָאל סָאד .ןעזעג םיא ןבָאה רימ ןעוו ןבילבעג ךיז רעסױא

 ."ןעז טֿפרַאדַאב ןעמ טָאה סָאד .ןליײצרעדכָאנ טינ
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 ;ױזַא םיא טרעדליש יקסנַאשַאטָאב ֿבקעי

 ןוֿפ :רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןּפַאטע עלַא טכַאמעגכרוד טָאה רע;

 ,ןידרָאג וצ ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ ,ןדַאֿפדלָאג וצ רעבירַא רעדָארב לרעב

 תונוחצנ ןטלַאהעגּפָא טָאה רע .רעטַאעט םעִַײנ םוצ ןידרָאג ןוֿפ ןוא

 ןעמוקעגסיוא לָאמַא זיא רימ .ןסעיּפ סקיווייל ןוא סיקסניפ ןיא וליֿפַא

 ןיא ןוא ("ןטנַאקַאבמוא  סנידרָאג ןיא) ץוה המלש ןיא ןעז וצ םיא

 ץוצינ ַא טליֿפרעד בָאה ךיא ןוא (ײסעטַאמש, סקיווייל ןיא) עלע בר

 ןַײרַא ןלַאֿפ ןטנעזנעצער עשטַײד רעניוו .וקסעלוגַאמ גילעז -- ןוֿפ

 טקעטש הביס יד -- תולעּפתה רעסיורג וצ ןיא רעטַאעט ןשידִי טעוװו

 טקריוו קיטָאזקע סָאװ ,םעד ןיא טּפיוהרעביא ןוא ןײטשרַאֿפ טינ ןיא

 ךִיי-טינ ןרַאֿפ זיא ןבעל שידִיי ןוא ,טנעלַאט יו טקנוּפ רעטַאעט ןיא

 יז ןבָאה ,ינעזעז ַא ןעזעג ןענַאמזייר ןיא ןבָאה יז ןעוו ןוא ,קיטָאזקע

 ךיז טָאה תונואג טימ טצענערגעג רעבָא ,ןבירטעגרעביא לסיב ַא

 ,ןאמזייר הנוי

 ,עניב רעד ףיוא רָאנ טינ טנַאידעמָאק ַא ןעוועג זיא ןַאמזייר הנוי..

 ,רימ טכוד ,ןיוזע זיא רע ןעוו ,רָאי קיצעביז ַײב .ןבעל ןיא ךיוא רַאנ

 .עלעגנִיי ןיילק ַא יװ טסַאּפשעג רע טָאה ,רענייב עברָאט ַא ןעוועג

 טלעטשעג רימ רע טָאה ,ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ םיא בָאה ךיא ןעוו

 עגַארֿפ עקיזָאד יד .(ןדלָאי) "ןליוד , ןלעטש ןרָאיטקַא סָאוו ,עגַארֿפ ַא

 -ַאבמוא "ליוד  םעד זיא סָאװ ,טרָאװ שירעמזעלק ַא ןטימ ןיא טָאה

 ןַאמזייר .רעטכעלעג ַא טרעוו ,*?ַאה, רעביא טגערֿפ רע זַא ןוא ,טנַאק

 ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןיב ךיא .עגַארֿפ עקיזָאד יד טלעטשעג רימ טָאה

 ,טנעקעג ץנוק עקיזָאד יד בָאה ןוא רעטַאעט םַײב רָאי ץוט בלַאהַא

 טָאה רע ,ײ?ַאה טגערֿפעג ןוא ןָאטעג בילוצ ןטלַא םעד ךיא בָאה ךָאד

 לָאמ ףניֿפ רשֿפא םיא בָאה ךיא ..רעטכעלעג רַאֿפ טעשטַאקעג ךיז

 ךימ רע טָאה לָאמ ןטסקעז םעד ףױא ןוא ,ײ?ַאה; טגערֿפעגרעביא

 רעַײנ ַא ןעוועג זיא סָאד .ײ?רעגייז רעד טלַאה לֿפיו טגערֿפעג

 .ןחדב רעזייל יו טקנופ ןעזעגסיוא טלָאמעד טָאה רע .ץיוו

 טסירָאכ ַא סָאװ ,טקַאֿפ ַא ןעמ טנָאמרעד ךעלציּפש ענַײז ןשיווצ

 רב ןעוי ,ענעצס ַא ןַארַאֿפ .ןאבכוּכ רב טגיילעגרעדינא לָאמַא טָאה

 ןטַאדלָאס יד ןשיווצ ,ןטַאדלָאס עשימיור עלַא רעביא טרעק אבכוּכ

 -עגנָא םיא טָאה ןַאמזייר ןוא ,טסירָאכ רעטנוזעג ַא רענייא ןעוועג זיא

 טלָאמעד טָאה שטַײד .י) *?שטַײד ןוֿפ ןגייל ךיז וטזָאל סָאװרַאֿפ, :ןגיוצ

 טרעֿפטנעעג טסירָאכ רעד טָאה -- טסייהיס, .(אבכוּכ רב טליפשעג

 ךיז ןַאמזייר טָאה -- ?טגָאז רעוע -- "?ױזַא ךָאד ףרַאד ןעמ --

 טגייל רעד ,רעקרַאטש זיא סע רע ?ױזַא ףרַאד ןעמ -- טציהעג

 -ָאיגעל עשימיר יד טגיילעג טָאה אבכוּכ רב ןעוו ,טכַאנַײב .ײקעווַא

 ,םיא ןוא ןאבכוּכ רב טּפַאכעג רענָאיגעל ןייא טָאה ,רענעּפש יוו ןענ

 ןַאמזייר ..רעדעֿפ ַא יװ טגײלעגקעוװַא ,םוקילבוּפ ןוֿפ ןעניוטש םוצ

 ...ןשטַײד רַאֿפ ןטלַאהַאב געט ייוצ ףיוא ךָאנרעד ךיז טָאה

 ,יליוד  ןייק טינ ןיב ךיא זַא ,טסוװרעד ךיז טָאה ןַאמזייר ןעוו

 ןעוועג זיא רע .ײוד ףיוא רימ טימ ןעגנַאגעגרעביא דלַאב רע זיא

 -עג םיא בָאה ךיא ןוא רימ ןוֿפ רָאי קיצרעֿפ עגרַאק טימ רעטלע

 .וד ןגָאז טחמ

 רעד , עציקס ַא ןַארַאֿפ זיא "גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ, ךוב ןַײמ ןיא

 ענַײמ ןוֿפ ןענעצסענימער עסיוועג ןַארַאֿפ טרָאד ןענַײז .יעדייז

 ָאד גנערב ךיא .רעליּפשיוש םענעברָאטשרַאֿפ-טשרע ןטימ ןסעומש

 ןטימ ןעקשעטיטלַא םעד טָא וצ ךיז טָאה ןענַאװ ןוֿפ ,ענדָאמ, :רָאפ ַא

 טָאה סעכלעוו ,למינפ ןטנקורטעגסיוא ,לזדלעה םענעגיוצעגסיוא

 ליֿפ ױזַא ןעמונעג ,לויטש רעטעשטרָאקעג ַא יו ןעזעגסיוא ןיוש

 זדנוא ןוֿפ רעדעי ..ײעדיז רעד .., ?טײקמערַאו ןוא טייקטושפ
 ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ ..ץרַאה טימ טדערעגסױרַא טרָאװ סָאד טָאה
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 ןופ ןָאקיססלעל

 רעטנוא טָאה ןוא ..עלעדניק ַא יו םיא טימ טליפשעג ךיז ןוא "עדייז}

 יד זַא ,רעטכעלעג ַא סױרַא ץעז ַא ןבעגעג ןסילוק יד ןרעטניה}

 ,ןרעױא יד ןלעטשרַאֿפ טחמעג ךיז ןבָאה עניב רעד ףיױא ןרָאיטקַא

 לציּפש ַא טעברַאעגּפָא עדייז רעד טָאה סָאד זַא ,טסּוװװעג ןיוש ןעמ טָאה

 קיטש ַא ןרעו קירעױרט טזחמעג ןעמ טָאה ,םיא ףױא קידנקוק

 -רעד .ןברַאטשּפָא יז טעוװ טָא-טָא ןוא ,עטכישעג-רעטַאעט עשידִיי

 -וַאנַאֿפ ךיז רעווש זיא ,ןיוש טלייצרעד רע זַא ןוא ,טינ רע ליוו ןלייצ

 וו ןוא עיזַאטנַאֿפלטב רבוע יד ךיז טקידנעיס ּוװ ןביילקוצרעד

 ...תמא רעתמא רעד ןָא ךיז טבייהיס

 -ימע ..ןֿפנָארב לסיב ַא רימ ביג, ,"?ריא טליוו סָאװ ,עדייז -- 
 קנעש ןיא ןעמונעג םיא ךיא בָאה ".תרגרג ןיא טצַארק ןוא טציז רעצ
 רוכש ןױש ןוא ןֿפנָארב םוצ רע טָאה ןָאטעג רָאנ קעמש ַא ןַײרַא
 ןעקנירט רימָאלג ..טלוֿפרעביא ךעלעגיא עקישטניילק יד .ןעוועג

 ,"?וד ףױא ךַײא טימ ךיא ?ריא טדער סָאװ .יטֿפַאשרעדורב ףיוא
 ףױא ןעקנורטעגסיוא רימ ןבָאה .ײוד ףיוא רעדעי זיא ןדייז ַא טימ,
 -ײז ,ןעמונעגמורַא ךימ ןבָאה סָאװ ,ךעלטנעה ענַײז .טֿפַאשרעדורב
 ...עקידסעטַאמש רָאנ ,עקידרענייב טינ ,ךיילג ,רעטיש ױזַא ןעוועג ןענ

 הד ,עושז גָאז ,"?רעדָארב לרעב טימ ןעגנוזעג טָאה ריא ,עדידג
 ,"?רעדָארב לרעב טימ ןעגנוזעג טסָאה ,עדייז ,ײורענייא צעגייש
 טכַאמעג רע טָאה ךעלדיל .עינעמור ןיא םיא טימ ןרָאֿפעגמורַא ןיילַא;
 -רַאי ַא רָאנ ןָאטעגנָא .טוג טליפששעג ךיוא ייז רע טָאה ןליּפש .ענייש
 טֿפרַאדעג טָאה רע זַא רָאנ ,ןזח ַא יו ןעזעגסיוא ןיוש רע טָאה ,עקלומ
 ,"ןטָאזעגֿפױא םידיסח יד ןרעוו ,ןטָאנ ףיױא ךיא גניז , :ָאט גניז ַא
 טגָאזימ , ."לוק ןייק טַאהעג טינ ,ןעוועג טינ םייה רעד ןיא רענייק זיא
 ,טייהרעגני רשֿפא  ,ײ?עמיטש עטוג ַא טַאהעג טָאה רע זַא ,ךאד
 ןוא  ."טַאהעג טינ לוק ןייק ןיוע רע טָאה ,טנעקעג םיא בָאה ךיא ןעוו
 ?ןסיוו ןָאק רעוו; ,ײ"?טמסעג םיא טָאה עלעּפַאק יד זַא ,תמא זיא סָאד
 סָאװ ."טלָאװעג ןעמ טָאה םיא ןוֿפ ןרעוו רוטּפ .ןברָאטשעג םיצולפ
 ןעוו .רעדיל ענַײז רָאנג ,ײ?טליּפשעג טלָאמעד ריא טָאה ןסעיּפ ַארַאֿפ
 ."רעוועקָארק םעד, טליּפשעג ןױש רימ ןבָאה ןברָאטשעג זיא רע
 טכַאמעג ןוֿפרעד רע טָאה ,ןעזעג זדנא ַײב סע טָאה ןדַאֿפדלָאג

 רעד ַײב ןפעלש ךיד לָאזיכ ,וטסטרַאוו סָאוװ ,עדייז , ."ןטַײצ סחיששמ ,
 ?ןלייצרעד סָאװ "..זַא ,ױזַא סעּפע לייצרעד ,ןיילַא לייצרעד ,גנוצ
 גָאט ןצנַאג ַא .טעטש רעביא ןרָאֿפעגמורַא .ײליוד ַאא יװ ױזַא טזיב
 ןבָאה ,םירוכש ,סיֿבנג הרֿבח ַא טקַאּפעג טכַאנַײב .קירעגנוה ןעוועג
 ,ןעגנוזעג שינזח ...ןעגנוזעג ןבָאה רימ ןוא ןעקנירט ,ןסע טלָאצעג ייז
 -רעביא ךיז ךיא געלֿפ לָאמַא ,טצנַאטעג ,ךיז ןָאטעגרעביא ,הּפ לובנ
 לבייוו גנוי ַא יו ױזַא ,טַאהעג םינּפ קידכעלייק ַא ...ענעדִיי ַא יו ןָאט

 עינעמור ןיא .רימ וצ טעּפעשטעג ךיז ןבָאה ןדלָאי יד ...ןןעזעגסיוא
 טרעגנוהעג רימ ןבָאה ןליופ ןיא ,עינעמור ןיא (ךָאנ זיאיס יוװ קַאי
 טניה רַאֿפ ..עצדרעס רעדורב ,טרעגנוהעג ,יוא ...טרעגנוהעג יוא..
 -עג סע זיא עיצילַאג ןיא ...עלעטַאט ...טניה רַאֿפ ...טליּפשעג וליֿפַא
 טרַאנרַאֿפ .סענַאדַאמירּפ ייוצ .ןעוועג רימ ןענַײז ןשטנעמ 8 ..ןעוו
 יז ןבָאה ןייבעגיס .ץַאלַאג ןיא סעמשטערק ייווצ ןוֿפ סעינכעק ייוצ

 ענילס יד געט ַײרד ..סע וצ ןעוועג טינ זיא ,ונ .ןטלָאשרַאֿפ זדנוא
 ...קַאילָאּפ רענדוקסַאּפ ַא ,ץירפ םוצ ןעגנַאגעג רימ ןענַײז .ןעגנולשעג
 רימ ..שטַײד ךיוא ױזַא שידִיי ןליּפש רימ זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה רימ
 ,גולעטשרָאֿפ ַא טֿפױקעג רע טָאה ..ךיוא שיליוּפ ןשימנַײרַא ןענָאק
 ןיא טזָאלעגנַײרַא ,טכַאנרַאֿפ ןַײרַא ףיוה ןיא ךיז וצ ןעמוק ןסייהעג
  ,העש ַא טרַאװעג ..טזָאלעג ןוא קיטכיל טכַאמעג ,ןַײרַא לַאטש ַא
 ערטַאש ַא ןַײרַא טמוק סע ןוא ריט ַא ךיז טנֿפע טכַאנ עבלַאה ..3 2
 ...ןליּפע טחמעג ןוא ..ןענירטנַא זדנוא זיא ךלימ סעמַאמ רעד ...טניה
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 רע טַָאע ט ןשידיי
 טאטע

 יא גנוקידיילַאב יד ...ןעגנוזעג ןבָאה רימ ןוא טעיָאוועג ןבָאה טניה יד

 יו טינ ןסייוו סעקינטַארעטיל יד ..ארומ יד יװ רעסערג ןעוועג ךָאנ

 רָאנ ןענָאק יז ..רעטַאעט שידִיי ַײב טעשטומעג ךיז טָאהימ יזזַא

 עטוג יד ..עניב רעד ףיא ןגַױצעג ךיד טָאה סָאוװ ,עדייז , .*...ןטלעש

 ערעווש ַא .טכַארטרַאֿפ ךיז טָאה עדייז רעד .ײ?עטכעלש יד יצ ,ןליֿפעג

 .ןֿפָאלשעגנַײא זיא רע זַא ,ךיז טָאה ץיוועגסיוא .ןעוועג םינּפ ַא עגָארֿפ

 עגר ַא ןיא ןוא ןדייר ,ןדייר טגעלֿפ רע ,ןֿפערט טֿפָא םיא ַײב טגעלֿפיס

 ןוא טנֿפעעצ טיירב ךעלגיוא יד ךיז ןבָאה םיצולפ .ןֿפָאלש ןיוש םורַא

 ָאטינ ,ליֿפעג טוג ןייק ָאטינג :טישעג רעטַײװ טָאה לױמ עטלַא סָאד

 יצ ליֿפעג רעטוג רעד ?לדיימ ַא וצ ךיד טיצ סָאװ .סטכעלש ןייק

 ךיד טיצ ,רעדניק ןבָאה ףרַאד טלעוו יד ...טינ עדייב ?רעטכעלש רעד

 ."לטערב םוצ ךימ טיצ ,רעטַאעט ןבָאה ףרַאד ץימע .לדיימ םוצ

 ?ױזַא יו ,ײ?רעטַאעט ןיא ןדַאֿפדלָאג ַײב ןעוועג זיא ױזַא יו ,עדייז;

 עבָארג ַא ןַײרַא רעטַאעט ןיא ןעמוקעג ןעגנוי עבָארג רָאנ ..תורצ

 ןעוועג ךיוא הסנרפ טימ ...טצינעגעג -- ךַאז ענַײֿפ ַא !הלודג ַא ,ַאה ,ךַאז

 ןגָאלשעג רעמ טָאה ,ןסייהעג רע טָאה ךילביל ,תיבה לעב רעד ...תורצ

 יװ ,ןֿפנָארב וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה רעקשטיטלַא ןַײמ .ײטלָאצעג יו

 ןוא לשעלֿפ םענוֿפ ךָאנרעד ,לזעלג םענוֿפ רעירֿפ ,עניב רעד ףױא

 רָאנ .ןעװעג רעטכעלש ַא ..ןדַאֿפדלָאג; ןעלּפַאלּפ רוכש ןעמונעג

 "יֵלַאק ַא יװ ָאנַאיּפ רעד ףיוא טליּפשעג ...טנייעעג םיא טָאה םינּפיס

 בָאהיכ ..ןדַאֿפדלָאג.. ןסירעג רעױא םַײב טָאהיס זַא ,עֿפיײרט ,עק

 בי7 טסָאה וד .טַאהעג ביל םיא ךיא בָאה ,רעטַאעט סָאד טַאהעג ביל

 ןיא ךיד ךיא בָאה ,טינ זַא ,ביל ךיד ךיא בָאה ,ָאי בוא ?רעטַאעטיס

 ײ....דרע רעד

 םינּפ ןיא רימ ןעייּפש ןבױהעגנָא ,ןסעגרַאֿפ ךיז טָאה עדייז רעד

 .ַא וא ,ײדרע רעד ןיא ,ךיד ךיא בָאה דרע רעד ןיא  ןעַײרש ןוא

 םיא ךיא בָאה ימ ערעווש טימ .טלגנירעגמורַא זדנוא טָאה םלוע

 ,ןשוק ןעמונעג ךיז רע טָאה .ײ?ןגיפשעג וטסָאה סָאװרַאֿפ , :טקַױרַאב

 טויב ,רעטַאעטיס טנַײֿפ טָאה סָאװ ,םעד .עלעטַאט ,ךיד טינ  ףטעלג

 ןגױצעג טָאה סָאו ?רעטַאעט סנױזַא זיא סָאװ .קינטַארעטיל ַא ךָאד

 וצ םלוע םעד טיצ סָאװ ?ןקליפש וצ ךימ ,ןבַײרש וצ ןענעדַאֿפדלָאג

 רַאֿפ ןליּפש ,עקנוילס יד ןעגנילש ןגיױצעג טָאה סָאװ ?ןעמוק

 ןיא זיא םינּפ עלעג סָאד ןוא ןָאטעג סָאג ַא ךיז ןבָאה ןרערט .ײלטניה

 ןליפוע ..טיצ סע ?סָאװו ןסיוו ףרַאד רעװ -ןרָאוװעג סַאנ ןצנַאג

 רעד סיוא זָאל ַא ךיז טיג'ס ...ענדוקסַאּפ זיא ןליּפש םעד ךָאנ .טוג זיא

 ןיוע טנערב לּפמעל ןייא ..קירטקעלע יד סיױא ךיז טשעליס ..חוּכ

 רעד ןיא סע ךיא בָאה .טשינ ךַאז םוש ןייק ךָאד זיא קיביײא .טינ

 ןיא ,סַאג ןיא ןֿפָאלשעג טכַאנַײב ןיב ךיא זַא ..קיבייא טינ זַא ,דרע

 זַא ..טליּפשעג טכַאנ רעד ףױא ,טרַאעג טינ טָאה ,ןטסַאק-רָאילֿפוס

 -רָאג רָאנ ,טסירדרַאֿפיס .ךיא קוק ,לדיימ ַא טימ ךיז טליּפש לגנַייַא

 -עג זיא ןַאֿפדלָאג זַא .ןרעוו טלַא טינ רָאט ןליפש רעבָא ..טינ

 ,רג9 סע זיא ,טברַאטשימ זַא .תורפכ ףיוא םיא ךיא בָאה ,ןברָאטש

 ךיז טסציהעצ ,עדיי; .ײטינ רָאטימ ..ןברַאטש טינ רָאטימ ,עלדַאּפ

 ךיֿפָא ,ײלַאדנַאקס ַא ןכַאמ לָאמַא ךָאנ דלַאב ךָאד טסעוװ ?רעדיװ

 ..ןעור ייז ןזָאל ,רענייב עטרעגייּפעג יד ןגײלרעדינַא םייהַא ךימ עז

 טינ סָאװ; ":עלעטַאט ,טוג טינ .טינ ַײס יװ ײס יײז ןענָאק ןֿפָאלש

 יו ױזַא .ןײילַא ..ירו טוט ..טֿפַײֿפ סע סָאװ ,סָאד טָא עקַאט, ײ"?טוג

 טינ ריא טנעז עשז סָאורַאֿפ; .ײטעּפָארכ רָאילֿפוס רעד .טנוה ַא

 -עביא ןפעלש ךיז ריא טֿפרַאד סָאװ וצ ?םייה רעד ןיא ןבילבעג

 !עלעטַאט .טיציס ,?סָאװ וצ; .ײ?סָאו וצ ?ןֿפָאלש טינ ,ןגעוו ,ןענַאב

 .ייג וצ יז ןעמוק ,עלָאר ַא ךיא גָאז ..יױו טוט ,ױזַא ךיא גיל לָאמַא

 ,ךַאמצָאר ,לאעמשי ,רעוועקָארק רעד ..ןלָאר יד ,ייז ןעמוק עלַא
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 טינ ..םורַא ךימ ייז ןעלגניר עלַא ,עלַא ,ץוה המלש ,ןחדב רעזייל

 | ."מנוה ַא יו ױזַא ,עלעטַאט ,טוג

 ןיא רענייב לטניב ַא טגײלעגנַײרַא רעטציא ןעמ טָאה ןיוו ןיא

 יד טנַאמרעד ךיז רָאילֿפוס ַא טרָאד טָאה רשֿפא .ןַײרַא דרע רעד

 ךיא בָאה ,עלדאּפ ,רגּפ סע זיא טברַאטש סע זַא; :סנַאמזייר רעטרעוו
 טגײלעגנַײרַא טָאה ןעמ זַא ,ךיוא טרעלק רע רעבָא .ײדרע רעד ןיא סע

 ."ןַײרַא דרע רעד ןיא עטכישעג-רעטַאעט עשידִי קיטש ַא
 עשירַארעטיל , ,ןרָאאטקַא עטשרע סנעדַאֿפדלָאג ןוֿפ רענייא --- ןאזֿפראד .י .ש

 ,1925 ,18 ,77 'ג ,עשרַאװ ,"רעטעלב
 ,"ץסערּפ יד, ,ןַאמזייר עניוי ןגעװ ןעגנורעניארעד רַאּפ א --- רעגנילק ןסָאנ

 . ,1932 לירּפַא 1

 א ב , עסערּפ יד' ,טנװיל ןוא גנַאהרָאֿפ ןשיװצ --- יקסנַאשַאטַאב וועקנאי
 ,19232 לירּפַא 15 ,א'ב

 ,59'58 .זז ,1955 ,ןָאדנָאל ," ןענַאװַארַאק רעטַאעט -- ףרָאדנערָאה .י .ש

 (ץרּפ-שריה) ןַאמרעה ,טפיטש

 ַא ןיא ,ןלױּפ ,טנגעג רעװעשרַאװ ,שטיווָאל ןיא 1880 ןריובעג

 יו קיזומ וצ טײקיעֿפ ןזיװעגסױרַא ןָא זַײװדניק ןוֿפ .עילימַאֿפ רעכַײר
 ןַײז ךרוד ןרָאװעג טרעטשעג רעבָא ,עיציזָאּפמָאק ןוא ןליּפש-לדיֿפ וצ
 ,רעקיזומ ַא סלַא ןדליבוצסיוא ךיז ןבערטש ןַײז ןיא רעטָאֿפ ןעמורֿפ
 ןליוו ןגעק ןוא ,םייה יד ןזָאלרַאֿפ וצ ןעגנּוװצעג ןרָאװעג זיא רע זיב
 טבעלעג 1900 םורַא .ןרידוטש ןילרעב ןייק ןרָאֿפעג ןרעטלע יד ןוֿפ

 ,טרעקעגקירוצ ךיז ךָאנרעד ןוא ןָאדנָאל ןיא

 -ַאב'מ ןעוו ךעלדנעטשרַאֿפמוא זיא ןרידוטש ןזָאל וצ גָאזּפָא רעד

 ,ןרהא-המלש ,רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ עטכישעג-סנבעל רעד טימ ךיז טנאק
 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק טנַאסערעטניא ןַא ללּכב זיא סָאװ
 .ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידִיי ןקילָאמָא

 ."ושמ ױזַא טרעדליש "עיװָאזַאמ ןיא טָאטש ַא ,שטיוװָאל , ךוב ןיא
 :טֿפיטש ןרהַא-המלש 'ר רעטָאֿפ ס'.ש ןוֿפ טלַאטשעג סָאד ןיוועל םל

 ןקילָאמַא ןוֿפ רעקיזמ עשידִיי ןוֿפ ןטלַאטשעג ליֿפ יד ןשיווצי

 יד ןוֿפ ענייא רָאֿפ טֿפיטש ןרהַא המלש יר ךיז טימ טלעטש .ןקיוּפ

 ןעוועג שינָאמרַאה ױזַא זיא סע רעכלעוו ןיא ,ייז ןוֿפ עטסקיטרַאנגייא

 רעשידִיי-שילױפ ןַײז ןיא ,דַיי א רעלטסניק רעד טרעּפרעקרַאֿפ

 -המלש יר טָאה דצ סרעטומ רעד וֿפ.. .טכַארּפ רעלענָאיצידַארט

 עשילַאקיזמ ענעגנַאגעגרעביא עגנַאל-תורוד ןוֿפ יד טנשריעג ןרהַא

 .?דיֿפ טליפשעג טוג ןיילַא טָאה ,האל-ענייש ,רעטומ ןַײז .עיצידַארט

 רענעטירשעגטרָאֿפ ַא ןעוועג זיא ,דנַאלָאה שרעה-דוד יר רעטָאֿפ ריא

 -עירעטנַאלַאג סױרג ַא ןוֿפ רעמיטנגייא ןַא ,דָיי רעכעלגעמרַאֿפ ןוא

 טימ טריֿפעגנָא טרָאד ךַײלגוצ רעבָא טָאה רע .שטיווָאל ןיא טֿפעשעג

 "לדיֿפ רעסױרג ַא סלַא טסּוװַאב ןעוועג ןוא עילעּפַאק רענעגייא ןַא

 .סעיציזָאּפמָאק עשידִיי ערערעמ טסַאֿפרַאֿפ ךיוא טָאה רע .רעליּפש

 -קיזמ ןטשרע ןַײז ןרהַא-המלש רעגנוי רעד טמוקַאב ןדייז םעד טָא ןוֿפ

 קידנזַײװסױרַא ,לדיֿפ רעטעּפש ןוא ,טײלֿפ טשרעוצ ,טכיררעטנוא

 עילעּפַאק רעד ןיא ןזייז םַײב רע טליּפש רָאי 8וצ ןיוש .רעדנּוו שממ

 צסיוא ידּכ} .דניק-רעדנּוװ סלַא טסּוװַאב טרעוו ןוא טסילָאס ַא יו

 ,טסינָאטנַאק ַא ןרעוו ןוֿפ רַאֿפעג רעד בילוצ טסניד-רעטילימ ןדיימ

 סַאוו... ןרעדורב ַא סרעטומ ןַײז וצ קצָאלּפ ןייק טקישעגּפָא רע טרעוו

 "יא ןַא ןוֿפ רעריֿפנָא וא טנעגיריד-קיזומ ַא יו קיטעט ןעוועג זיא

 טרעטַײוװרעד םורַא ױזַא טרעוו דניק סָאד .עילעּפַאק רעסיורג רענעג

 רעד רעטנורַא טלַאֿפ ןוא הֿביֿבס רעשידִיי-ןייר רעד ןוֿפ ,םייה רעד ןוֿפ

 ךיז טמענרַאֿפ רעכלעוו ,רעטעֿפ ןטרילימיסַא-בלַאה סעד ןוֿפ העּפשה |

 .טרֿפב גנודליבסיוא רעשילַאקיזמ ןַײז ןוא ללּכב גנויצרעד ןַײז טימ

 -לדיֿפ ןַײז טמוקלוֿפרַאֿפ ,רעטסעקרָא ןַײז ןיא ןַײרַא םיא טמענ רע
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 יי . =

 ןטנעמורטסניא ערעדנַא ףױא ןליפש ךיױא סיא טנרעל ןוא קיפש

 טרָאֿפ |ןרהַאהמלש} רע. .טענרַאלק ןוא טײלֿפ ףיוא סרעדנוזַאב

 שילַאקיזומ ןַײז טרעכַײרַאב ןוא טנרעל ,ןעיינרוט ענַײז ףיוא םיא טימ

 -וגינ ןוא ןעגנוֿפַאש קיזחמ עשידִיי עלַא ךיז ןיא קידנּפַאזנַײרַא ןסיוו

 ,טליּפשעגסיױא טֿפַאהרעטסַײמ ױזַא טָאה רעטעֿפ רעד עכלעוו ,םינ

 ,טלעוו רעשַוג ַא ןיא קעווַא רעטעּפש זיא רע שטָאכ ,רעבירעד..

 רע עכלעוו ןוֿפ ןלַאווק יד ןוֿפ קעװַא טשינ לָאמנייק רעבָא רע זיא

 רעװעשרַאוו ןיא ןַײרַא טערט רע} .ןרָאי-טנגוי יד ןיא ןקנורטעג טָאה

 עילעּפַאק ענעגייא ןַא רע טֿפַאש רעטעּפש .. |רעטסעקרָא ערעּפָא

 -ַאב טרעוו ןוא ןזיירק עשירעטילימ עשיסור יד ןיא טֿפָא טליּפש..

 .טנעגיריד ןוא רעקיזמ רעגנוי ַא יו טרעדנּוװ

 ..טנעגיריד רעשירעטילימ ַא רע טרעוו רָאי 18 ןוֿפ רעטלע ןיא..

 רעציוועינרעקס ןוֿפ רעטסײמלעּפַאק ןעוועג זיא ןרהַא-המלש ןעוו

 רַאֿפ טרעוו סע..ןליופ ןיא ךוזַאב ַא ףיוא רַאצ רעד טמוק ,ןָאזינרַאג

 ןוהַא המלש ּוװ טרעצנָאק-ַאלַאג רעסיורג ַא טנדרָאעגנייא םיא

 ַאז ןזישז; ערעּפָא רעד ןוֿפ ַאלָאס ַא ,טענרַאלק ַא ףױא ,סױא טריֿפ

 -סיוא רעקידנצנעלג ןַײז רַאֿפ .ָאקנילג ןוֿפ (רַאצ ןרַאֿפ ןבעל) יַאירַאצ

 טַײצ ַא טימ.. לַאדעמ םענעדלָאג ַא רַאצ ןוֿפ רע טמוקַאב גנוריפ

 -ַאכָאס ןייק רעביא טנעמיגער סנרהַא-המלש ךיז טגָאוט רעטעּפש

 טגנערב סָאװ ,שטינעעשעג סיורג ַא ןבעל ןייז ןיא רָאֿפ טמוק ַאד .. ווָאשט

 ,ללּכב ןבעל קיטסַײג ןַײז ןיא רָאנ טשינ גנורעדנע רעלַאקידַאר ַא וצ

 .רעקיזװמ סלַא ןבעל ןַיז ןיא סרעדנוזַאב ץנַאג רָאנ

 "יסח ןוֿפ רעטכָאט ַא ןיא ךיז רע טבילרַאֿפ ,ןמלַא ןַא קידנעייז }

 טרעטנענרעד ,זיוה רעּכ ַא ןריֿפ וצ גָאזצ ַא ייז טיג ןוא ןרעטלע עשיד

 ,רעגייטש סנבעל ןשידִיי ןלענָאיצידַארט םוצ רעמ לָאמַא סָאװ ךיז

 תוינשמ ,ךײנת םיא טימ טנרעל רעכלעוו ,דמלמ ַא וצ ךיז טמענ

 ןיא רעדיוו ךיז טצעזַאב רע יװ םעדכָאנ ןוא ,ךורע ןחלוש ךיוא ןוא

 טמענ ,טּפעטעג-רוטקַאֿפונַאמ ַא ױרֿפ ןַײז רַאֿפ טנֿפע רע ּוװ ,שטיווָאל

 קיטַײרֿפ לָאמ ןייא .ערעירַאק רעשילַאקיזומ ןַײז וצ רעטַײװ ךיז רע

 ןעמ יו רע טעזרעד ,רעטסעקרָא ןשירעטילימ םעד ןריגיריד םַײב

 -נָאק םעד רע טזָאלרַאֿפ ,תבש לבקמ רעזייה עשידִיי ןיא ןיוש זיא

 ,אוטטלַאשטַאנ ַײב טבילַאב רעייז קידנעייז .םיהַא טייג ןוא טרעצ

 -ןצ-קיטַײרֿפ יד ןריגיריד ןוֿפ ַײרֿפ ןַײז וצ טבױלרעד םיא טרעװ

 -קַאבמוא םיא טרעוו הֿביֿבס עשידִיי-טשינ יד רעבָא ,ןטרעצנָאק-טכַאנ

 ןַיז רַאֿפ האוֿפר ַא ןטעב יבר דעניניטסַאג םוצ קידנמוק ןוא ,סעװ

 ַאזַא הכרב סניבר םעד ןוא הֿביֿבס יד םיא ףיא טכַאמ ,דניק קנַארק

 טוט ,רעדיײלק יעשִייוג יד ךיז ןוֿפ ּפָארַא טֿפרַאװ רע זַא ,קורדנַײא

 ןוֿפ רעטיהּפָא רעגנערטש ַא טרעוו ןוא עטָאּפַאק עגנַאל ַא ןָא ךיז

 .ןםיגהנמ ןוא םיניד עשידִײ

 רעביא .ש ךיז טיג ,קידצ רעניניטסָאג םוצ גָאװצ םעד יײרט.;.

 ַא טרימרָאֿפ רע .קיזמ עשידִיי רענייר רעד ןבעל ווא ביל טימ

 ןיא טמוקלוֿפרַאֿפ ןוא טנרעל רע עכלעוו ,ןדִיי זילב ןוֿפ עילעּפַאק

 ,ןויטָאמ עשידיסח יד וצ וצ ךיז טרעה רע. .גתטכיר רעַײנ ןייז

 ןסָאלעמ עויטימירּפ יד.. טעברַאַאב ןוא טלמַאז ,טריטָאנ רע עכלעוו

 ןַײז ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאֿפ סעידָאלעמ-סקלָאֿפ ןוא עזעיגילער יד ןֿפ
 עשידִיי עלַא ףױא. .קרעוװ טסנוק ענעביוהרעד ןיא גװריֿפסױא

 טימ ןרהַא-המלש 'ר ןוֿפ גנונַײשרעד יד זיא ןעגנורעַײֿפ ןוא זוחמׂש

 וצ טדימש ,טרעבױצַאב רע.. עיצקַארטַא עטסערג יד עילעּפַאק ןייז

 רעשילעז טימ רעצרעה ערעייז ןָא טליֿפ ןוא רערעהוצ יד וצ ךיז

 ."גנוֿפַאע-קיחמ רעשירעלטסניק-זעידִי ןייר ןוֿפ טכרוֿפ

 -קירוצ ךיז ךָאנרעד ןוא ןָאדנָאל ןיא טבעלעג .ש טָאה 1900 םורַא

 -רעל וצ עדָאטעמ ַא שידִיי ףיוא טסַאֿפרַאֿפ טָאה .ש .םיהַא טרעקענ
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 ןופ ןָאקיססעל
 וע עט יי ינאי יי

 ךיז עדָאטעמ ַא ,(.זז 100 ,1902 םורַא ,ןָאדנָאל) לדיֿפ ןליּפש ךיז ןענ

 עדָאטעמ , יד ןוא רערעל ַא ןוֿפ ףליה רעד ןָא גנַאזעג ןענרעל וצ

 -ַאזוצ ,(זז 23 ,1915 עשרַאװ) *ענילָאדנַאמ ןעלעיּפש ןענרעלרע וצ
 ןַיײז , ,"םילשורי ןברוח סעטערעּפָא עשידִיי יד וצ ןטָאנ יד טימ ןעמ
 סטֿפיטש , -- "וׂשע ןוא ֿבקעי  ןוא "םירישה ריש , ,"ןַאמ סבייוו
 ."רעליּפש םַײב רעגניֿפ יד ןביא וצ סיוא ,ךוב ןעטעוד דנוא ןעמַאזגע

 יד ןוֿפ רעטעברַאטימ ַא ןָאדנָאל ןיא ןעוועג ןַײז ךיוא לָאז .ש

 ."ןעטעזַאג לַאנָאיצַאנ,
 רעטָאֿפ ןשיווצ המחלמ יד , ןסעיּפ יד טסַאֿפרַאֿפ ךיוא טָאה .ש

 -יליוויצ דנוא סומזיטַאנַאֿפ ןעד ןעשיווצ ףֿפמַאק רעד רעדָא ,ןהָאז דנוא

 ןעטקַא 4 ןיא ,"ןעבעל ןעשידוי ןוֿפ דליב לַאניגירָא ןייא ,"ןָאיצַאז

 רענײמעגלַא ןוא .(.זז 41 ,1907 ,ַאשרַאװ .זז 42 ,1905 ,ַאשרַאוװ)

 -עמ עשילַאקיזומ ַא ,"טיונ ךרוד רעביור רעדָא ,דנַאלסור ןיא קיירטס

 טריֿפעגֿפױא ןענַײז ןסעיּפ עדייב .(.זז 60 ,1906 ,ַאשרַאװ) עמַארדָאל

 עסעיּפ עטשרע יד ."רעטַאעט רעװָאנַארומ , רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג

 ךס ַא ןיא עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ללנב זיא

 יי .סעּפורט

 רעד ךרוד שטיװָאל ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עסעיּפ יד

 ןיא ןרָאֿפעגמורַא ריא טימ זיא עכלעוו ,"עניב עשידִיי , רעקיטרָא

 -ָאקשיל ,וָאשטַאכָאס ,ןיבמָאג ,יוו ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא יד

 יערעדנַא ןוא ענווָאלג ,ץיוו

 עסערּפ רעשידַיי רעד ןיא 1905 םורַא סנָאנַא יד קידנבעגרעביא

 "רוזנעצ , ןגירק םיא ךרוד ןָאק ןעמ זַא ,טרַאהטָאג ֿבקעי רעלֿפוס ןוֿפ

 "סיוא .נ טקרעמַאב ,סיוא טנכער רע עכלעוו ,ןסעיּפ ייר ַא ןוֿפ "סעק

 :רעדנעל

 זַא ,ןעניימ וצ תועט ַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סעי

 -יצנירפ ,ןקיניזטסּוװַאב ַא טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ןלַאֿפ עכלעזַא ץא

 ןיא רַאוטרעּפער סעד ןעײנַאב וצ וװרפ םענעטלַאהעגסױא ,ןלעיפ

 דנַאנַאב זַא ,ןגיוא יד ןיא ךיז טֿפרַאוװ סע ,טרעקרַאֿפ .רעטַאעט ןשידִיי

 -ָארפ רעייז ןיא סָאװ ,קרעוו עקידנטײטַאב ןוא עטסנרע עקינייא טיט

 בקעי טָאה ,ןעלֿפיװוצ טזָאלעג טינ ךיז טָאה רעטקַארָאכ ןוויסערג

 סעסעיּפ עקינייא ךיוא רעטַאעט ןשידִיי םעד טרידנעמָאקער טרַאהטָאג

 ,םעסעיּפ-דנוש וליֿפַא לָאמוצ ןוא רעטקַארַאכ ןטֿפַאהלֿפייװוצ ץנַאג ַא ןוֿפ

 טֿפָא ץנַאג טגעלֿפ סָאװ ,ײטיױנ סיױא רעדרעמ  סטֿפיטש ,לשמל ,יוו

 .1905 םורַא ןרָאי יד ןיא ןרעוו טליפשעג

 רעד  ןעמָאנ ןרעטנוא ןרעוו טריסנָאנַא טגעלֿפ עסעיּפ סטֿפיטש
 ."פיונ סיוא רעדרעמ יד ,רעדָא ,דנַאלסור ןיא קיירטש רעניײמעגלַא
 עסעיּפ ןַײז זַא ,ןכיירטשרעטנוא טלָאוװעג טגנידַאבמוא טָאה רבחמ רעד

 ."ןשינעעשעג עשיטילַאּפ יד רָאג טימ ןָאט וצ טָאה
 .וז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ,ענליװ ," .טיל .דִיי ןוֿפ ןַאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז
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 ,1327123 .וז ,1940 ,עװקסָאמ ," 1917-1867 רעטַאעט רעשידִיי , -- רעדנעלסיוא .נ

 ,ץיװָאזַאמ ןיא טָאטש א ,שטיװָאל , ,טֿפיטש ןרהַא-המלש 'ר -- ןיוועל םלושמ

 ,153:156 .זז ,1966 ,לארׂשי

 ,179-180 .זז ,טראד ,ןזיירק-ןרָאטַאמא עשיטאמארד -- במָאלָאג דוד

 ַאנילַאראק ,רעלמַאז

 {עדנעז עלייק1
 1951 ץרעמ 13 .טשעג -- 1888 .טּפעס 4 .בעג}

 --- רעטָאֿפ .ןרַאגנוא ,טשעּפַאדוב ןיא 1888 רעבמעטּפעס 4 ןריובעג
 ,ןקידנערַאֿפ ןכָאנ ,ןוא ,לוש-רעטַאעט ַא ןיא טרידוטש .רעדיינש ַא
 -גַא-רעטַאעט עשירַאגנוא ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ,שטיוװָאקסיא (לּפָאק-קיציא) לָארַאק טימ הנותח רעד ךָאנ .ןעלבמַאס
 רעטעּפש .ןַאמ ריא סָאװ ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טכַאמעגטימ יז טָאָה
 ךיז יז טָאה סרעדנוזַאב .לַאהט ידיס טימ טליּפשעג ךיוא יז טָאה

 ,ןטעלּפוק ןעגניז ןיא טנכייצעגסיוא

 ,טשערַאקוב ןיא 1951 ץרעמ 1 םעד ןברָאטשעג זיא .ז
 .ץראווש ןַאילוי ןוֿפ .ע .ש

 ףעוָאי ,גרעבנייפ

 "ּוס ,טניווריש טַאטשיינ ןיא ןריובעג

 ַא -- רעטָאֿפ .ןליוּפ ,טנגעג רעקלַאװ
 לקנַאי , ןֿפורעג ,ןזח רעלענָאיסעֿפָארּפ-טשינ

 ןרעטלע ןַײז וצ טרירגימע ."רעגניז רעד
 ךיז ,(דנַאלגנע) ,זדיל ןיא סירעה רעדורב

 טינ רעבָא ,יירעדיינש ןענרעל טווּורּפעג

 גנוי רעייז .וצרעד קשח ןייק טַאהעג

 יד ןוֿפ רָאכ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא
 ןוא) ,סעּפורט עשידִיי עקידנרילָארטסַאג
 טימ ןוא (ןלָאר עכעלטנגוי טליּפשעג ךיוא

 ,רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא ,רעטסעשטנַאמ ןייק ןרָאֿפעג ךיוא יז

 ןיא ןעמוקעג .ץניווָארּפ רעד ףיוא רָאנ טליּפשעג רָאי 18 זיב

 ןוא ,גָאטַײב תבש "ןלַאקָאל , ןיא טליּפשעג רָאנ טָאה'מ ּוװ ,ןָאדנָאל

 רעקיטרָאד ַא וצ זיא'ס זיב ,טסירָאכ סלַא ןעמונעגנַײרַא טרעװ רע וו
 סקַאמ ,שטיוָאקיזיײא .נ ,גרעבנייֿפ סירעה ,ןַאמסקַאװ .ד .מ) עּפורט
 ןוֿפ 1900 ןיא ןעמוקעג ,(א'א ןײטשלעקניֿפ ,רעלֿפָאק ,יקסוואזאג

 "ףירח, ןלָאר יד ןליּפש םיא טיג רעכלעוו ,רעלדַא .ּפ ֿבקעי עקירעמַא

 -סָאקַא לאירוא , ןיא ?סָאטנַאס עד, ,"ריל גינעק רעשידִיי רעד , ןיא

 ןיא "ןַאמלעגיּפש סירָאמ , ןוא ?ףרוטמ רעד , ןיא "לאיכלמ , ,"ַאט

 ."הֿבושּת לעב רעד,

 ;.8 טבַײרש עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא
 לַײװו ,ןלָאר עלַא יד ןוֿפ ןטילעג רעווש רעייז סלָאמַאד בָאה ךיאי

 ףוס םוצ ןוא ,רָאיטקַא ןסיורג ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ןיוש ךיז בָאה ךיא
 זדנוא רע טָאה ,זדנוא טימ עבָארּפ ןכַאמ וצ ןבױהעגנָא טָאה רע ןעוו
 זדנוא ןוֿפ עליֿפ .טשינרָאג ןענעק רימ סָאד ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג
 דלַאב רעבָא בָאה ךיא .טרעדליּפעג ,טקידיילַאב קרַאטש ךיז ןבָאה
 ןָאט וצ טביולרעד טיא בָאה ךיא ןוא טכער טָאה רע זַא ,ןענַאטשרַאֿפ

 רע סָאװ טכַאמעגכָאנ סעלַא בָאה ךיא ןוא ,ליוו רע סָאװ רימ טימ
 ןוֿפ גָאלָאנָאמ םעד ןכַאמרעביא טזומעג בָאה ךיא .ןזיוועג רימ טָאה
 ענַײמ סָאד טניימעג סלָאמַאד בָאה ךיא .לָאמ 20 זיב 18 סָאטנַאס עד

 ךיז בָאה ךיא רעבָא ,טצַאלּפעג טינ ריש רימ |ןבָאה} טָאה ןרעדָא
 רעקיטכיר ַא ןרעוו וצ (טייהנגעלעג) סנַאש ןַײמ זיא טצעי :טנכערעג
 טכַאמעג סלָאמַאד בָאה ךיא .ןעוועג זיא ױזַא .ןלַאֿפ רעדָא רָאיטקַא
 ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא רַאטס ַא ןרָאװעג ןיב ךיא סָאד ,סעסקוס ַאזַא
 -עגקעווַא זיא רעלדַא ןעוו .רעליפשיוש עסַאלקטשרע יד ןוֿפ רענייא

 ךיא ןוא לָאהקיזװמ ןשילגנע ןיא ןַײרַא םעדכָאנ |ךיא} ןיב ,ןרָאֿפ
 עשילגנע עטסערג יד ןשיוצ סעשטעקס עשידִיי טליפשעג בָאה
 "."ששזדירבמעק יהט; ןסייהעג טָאה ץַאלּפ רעד .רעלטסניק

 ןוא ,שילגנע ןיא סעשטעקס ענעגייא ענַײז ךָאנרעד טליּפש .פ
 -עטשרָאֿפ עשידַיי רַאֿפ רעטַאעט-"ןָאיליװַאּפ , סָאד ךיז טנֿפע'ס ןעוו
 -עניב ךיוא זיא ןוא טליּפש רע ּוװ ,ןַײרַא .ֿפ טרָאד טערט .,ןעגנול
 4 ,רָאטקעריד

 ,זירַאּפ ןיא רעטַאעט שידִיי ַא ןוֿפ רָאטקעריד ןעוועג ךיוא זיא .פ
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 ;.8 טקידנערַאֿפ ,1928 ןיא ןבירשעג ,עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז

 רעלדַא ןעוו ;ןבעל ןַײמ ןיא טכַאמעג ךיא בָאה רעלעֿפ ןייא רָאני
 טלָאװעג טינ בָאה ךיא ןוא עקירעמַא ךָאנ ןעמענ טלָאוװעג ךימ טָאה
 גנַאל וצ ןבילבעג ןיב ךיא .טכַאמעג ךעלקילגמוא ךימ טָאה סָאד .ןרָאֿפ
 -רָאֿפ דייל ךיא ןוא לקנעב ןוֿפ ּפָארַא טצעי ןיב ךיא ןוא ןָאדנָאל ןיא
 לסיב ַא עזייר ַא ןכַאמ טצעי לעװ ךיא רעבָא ,קרַאטש רעייז קיֿפױל
 ןיב ךיא סָאוװו ןָאדנַאל ןיא קירוצ ןַײז ךָאנ לעוו ךיא ןוא טלעוו רעד ףיוא
 .ײןעוועג לָאמַא

 -ױזַא יד וצ ןטעליב ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ טרענרעד ךיז .ֿפ טָאה 1929 ןיא
 ,"ןטנוװָא-ןרע , ענעֿפורעג

 .ןָאדנָאל ןיא ןברָאטשעג זיא .ֿפ

 | ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעיימ סירָאמ
 -ןטנַאגירטניא סנטסנייממַא טליּפשעג טָאה גרעבנײֿפ ףעזָאי

 :ערעטקַארַאכ עזייב ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג סרעדנוזַאב טָאה רע .ןלָאר
 עקרַאטש ַא ענַײז ןעוועג זיא יַאטסָאקַא לאירוא  ןיא ײסָאטנַאס עד;
 ןטימעסיטנַא ערעטיב רעדָא ,ןווַאטסירּפ ,ןלַאנידרַאק עגנערטש .עלָאר
 ןבָאה סָאװ ,ןלָאר .ןֿפוא ןקירעהעג ןֿפױא ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג רע טָאה
 "לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג ןיא "עמכַארד לקצַאכ, יװ טסַאּפעג םיא
 ךיז ןֿפרַאװ וצ םזירענָאמ ןַײז .טליּפשעג קיסַאּפ ץנַאג ךיוא רע טָאה
 טרעטשעג םיא ןבָאה ןושל רעגנערטש ןַײז ךיוא ןוא טנַאה רעד טימ

 ערעטיירב טלעֿפעג ךיױוא טָאה םיא .קָאר עכעלנייױועג ןליּפש וצ

 ץוח ַא עבַאגֿפױא ןַא טַאהעג ךָאנ רעטַאעט ןיא טָאה רע .רוטלוק
 -נַארַא ,רעשזדענעמ שזדייטס, ןעוועג ןרָאי עליֿפ רַאֿפ זיא רע .ןליּפש
 ."עניב רעד ןוֿפ רערישז

 ןגעוו סעקידנגלָאֿפ רעלדַא יליצ טלייצרעד תונורכז ךוב ריא ןיא

 | ;םיא

 םענייא ,ןשטנעמ רָאֿפ טלעטשימ ןעוו זַא ,טנַאקַאב ךָאד סע זיא

 ױזַא .ךיז טנעקַאבימ ןוא ןעמָאנ םַײב ןדעי ןעמ טֿפור ,ןטייווצ ןרַאֿפ

 רע טָאה לָאמַא טימ רעבָא .ןָאטעג ןַאמנײֿפ |טנומגיז| אּפאפ טָאה

 רעדירבעג יד ןיא סָאד  :טגָאזעג ןוא ןשטנעמ ןייא ףיוא ןזיוועגנָא

 טרָאװ סָאד זַא ,ןסיו טלָאז ריא ,תישאר ךיא לי ,"גרעבניֿפ

 ןטועּפ םעד טָאטשנָא ןרָאװעג טצונעג טֿפָא רעייז זיא "רעדירבעג;

 רעדָא עטייווצ ןַײז ןידרָאג ֿבקעי טָאה ,לשמל ,ױזַא .ײרעדירב, טרָאװ

 טָאה ךימ סָאװ רעבָא ."עירול רעדירבעג יד; ןֿפורעג עסעיפ עטירד

 -ןיײֿפ רעדירבעג יד, ןסייה שטנעמ ןייא ןָאק ױזַא יו :זיא טרעדנּוװעג

 . -ַאאטיס רענדָאמ רעייז ַא טימ ןדנוברַאֿפ ,ריא טעז ,סָאד זיא ,"?גרעב

 ענעי ןוֿפ טלעװ-רעטַאעט |ןרעשידִיײ| רענָאדנָאל רעד ןיא עיצ

 -ןייֿפ עקשָאי ןוא סירעה ,רעדירב ייווצ טבעלעג טרָאד ןבָאה סע .ןרָאי

 -ריֿפ רעייז .ןיילַא ךיז רַאֿפ עמריֿפ ַא יװ ןעוועג ןענַײז ייז .גרעב

 טעזעטוקרעד קרַאטש טָאה סָאװ ,סעּפע ןיא ןענַאטשַאב זיא "טייקסטעמ

 גנוקיטכערַאב םוש ןייק ןבָאה עדייב .רעטַאעט ןשידִיי ןקיטרָא םעד

 רעד טלדורּפשעג טינ ייז ןיא טָאהיס .רעטַאעט ןליּפש וצ טַאהעג טינ

 ןוֿפ טַײװװ רעייז ןעוועג עדייב ייז ןענַײז וצרעד .טנעלַאט רעסױרג

 טינ ןעוועג זיא ןָאדנָאל ןיא ןעוו ,ןרָאי ענעיןיא רעבָא .ץנעגילעטניא

 ןשידִיי ןיא טּפַאכעגנַײרַא ךיז יז ןבָאה ,רעליפשיושש ןגירק וצ גנירג

 ,רעטַאעט

 ַא ףױא טנידרַאֿפ טעמּכ ןענָאזעס עכעלטע ןבָאה ייז יװ םעדכָאנ

 ןוא עמריֿפ ַא יו טרימַאלקָארּפ ןילַא ךיז ייז ןבָאה ,ןכַאמ וצ ןבעל

 .יז ןָא ןריטסיזקע לָאז ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידִיי זַא ,ןזָאלרעד טינ

 -ַאעט עכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעמ ןבָאה ןרָאי עקידרעטעפש יד ןיא ןעוו

 עשידִיי סָאד ןעמונעגרעביא ןרָאטקעריד ןוא רעמענרעטנוא-רעט
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 טטאהאהטאטעא עא א ר עיעטעעיייי == יד יאיר רבתי

 -עג יד עמריֿפ רעד ןוֿפ ןֿפוא םושב ייז ןבָאה ,ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט
 טָאה "עמריֿפ} יד ןעײרֿפַאב טנָאקעג טינ ךיז "גרעבנַײֿפ רעדירב
 יז ףיא ןעגניװצוצֿפױרַא ךיז ױזַא יװ ןעלטימ ײלרעלַא ןענוֿפעג
 רעווש וצ ןעוועג טינ ייז רַאֿפ זיא לטימ ןייק .סרעטלַאוורַאֿפ-רעטָאעט
 ךיז טָאה ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט רעשידִיי רעד .ןיירמוא וצ רעדָא

 ,רעדנעל ערעדנַא ןוֿפ רעליּפשױש ףיױא ןטלַאהעג קידנעטש טעמּכ
 -סיוא ןייק זַא ,טעשַארטסעג ןבָאה ,ײ"גרעבניײֿפ רעדירבעג יד ,ייז ןוא
 ,ןרָאיטקַא רענָאדנָאל סלַא ,ייז זיב ןליפש ןענָאק טינ טעװ רעדנעל
 ןעק טלָאװעג טינ רעשזדענעמ ןייק טָאה... .טרישזַאגנַא טינ ןענַיז

 .טלעטשעגנָא ייז טָאהימ ןוא ,ףמַאק םענעֿפָא ןַא ןיא ןײגסױרַא יז
 טוװרּפעג רעבָא טָאה רע .סַאנסױא ןייק ןעוועג טינ זיא ןַאמניֿפ

 ןקיששוצ ייז טעוו'מ ןוא ,םייה רעד ןיא ןציז ןלָאז ייז זַא ,ייז ַײב ןלעפ
 סע רע טָאה ,רעדורב ןרעטלע םעד ,ןסירעה ַײב .סעשזַאג ערעייז

 ןעקשֶאי ַײב טינ רעבָא ,טלעוּפעג טכַײל רעייז

 -עג טָאה רע .ןבעל ןיא רָאיטקַא םעד טליּפשעג ןיוש טָאה עקשָאי

 ךעטנעקרענָא רעד ןיא טצוּפעגסיוא ךיז טָאה רע .רוגיֿפ ענייֿפ ַא טַאה

 ןוא ענירעלעפ ַא ,רעדניליצ ַא -- לָאמַא ןוֿפ טכַארט רעשירָאיטקַא

 ַאזרעּפ קידנעטשלוֿפ טָאה רע .ץַאל ןיא םולב ַא טימ וליֿפַא ,ןקעטש ַא

 רעשידיי רעד ,ײרָאטקע םעה; ףירגַאב ןעמונעגנָא םעד טריציֿפינ

 זיא רע .ײןקָאלֿפ ַא רָאיטקַא ןַא; -- רעטושּפ ךס ַא זיא קורדסיוא

 ַאּפַאּפ ןעוו רַאֿפרעד .רעטַאעט ןליּפש וצ טכער ןַײז ףיוא ןענַאטשַאב

 רע טָאה ,גרעבניײֿפ עקשָאי טלעטשעגרָאֿפ זדנוא רַאֿפ טָאה ןַאמניײֿפ

 ַא זַא ,טסּוװעג טָאה רע .ײגרעבניײֿפ רעדירבעג יד; טלטיטַאב םיא

 רעכלעוו ,ןסירעה וצ טלַאהעג ןקיש ךָאנ רע ףרַאד ,ןעקשָאי ץוח

 : ."םייה רעד ןיא טציז

 רעטעּפש ןרָאי יו לַאֿפ ַא ןגעוו רעטַײװ טלייצרעד רעלדַא יליצ

 דוד ןקידנרילָארטסַאג ןטימ ןָאדנָאל ןיא טליּפשעג טָאה עקשָאי ןעוו

 טָאה ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , ןיא "קיזמ לאירוא,, לָאר יד רעלסעק

 ,גנוגערֿפױא ַאזַא וצ ןרעלסעק טריֿפרעד לָאר יד ןליּפש ןַײז טימ .פ

 יד ןסיבעג ,טודרוס ןַײז ןוֿפ סעּפַאלק יד ןסייר ןעמונעג טָאה רע זַא
 -ַּפָארַא ךיז גנַאהרָאֿפ רעד טָאה םיוק ןוא ,טולב זיב ןטסױֿפ ענעגייא
 .םיוק םיא טָאה'מ ןוא ,ןגָאלש םיא ןֿפרָאװעג ךיז רע טָאה ,טזָאלעג

 טעוו'מ זַא ,טרעכיזרַאֿפ םיא טָאה'מ יו םעדכָאנ טשיע ןטלַאהעגּפָא

 ןעגנערב עסעיּפ רעבלעז רעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעטייווצ רעד וצ םיא

 טכַארבעג עקַאט טָאה'מ ןוא ,לָאר יד ןליּפש וצ רָאיטקַא ןרעדנַא ןַא

 ױזַא רעטעּפש םעד :;גרעבדלָאג םעס ןטנַאקַאבמוא-טלָאמעד םעד

 ,גרובנעדלָאג לעוימעס ןטמירַאב
 .ע .ש

 .326 .ו ,1942 ,ןָאדנָאל ,/ ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , -- רעיימ סיררָאמ

 ,1967200 .וז ,1959 ,קרָאי וינ ,/ טלייצרעד רעלדַא יליצ ,

 סירעה ,גנרעגבנייפ

 ַײב ,ןלױּפ ,טנגעג רעקלַאװּוס ,טניוורעש טַאטשיײנ ןיא ןריובעג

 ןיא .ןזח רעלענָאיסעֿפָארּפ-טשינ ַא -- רעטָאֿפ .ןןרעטלע עמערָא

 ןיא טצעזַאב ךיז ,דנַאלגנע ןייק טרירגימע רָאי 14 ןוֿפ רעטלע

 ןייק םעד ןיא קידנעעזנַײא טינ רעבָא ,רעטעֿפ ַא ַײב רעטסעשטנַאמ

 "יינש ַא ןרָאװעג ןוא טעברַא ןַא וצ ךיז ןעמענ וצ ןסָאלשַאב ,תילכּת

 טסוװרעד ךיז רעטעּפש טַײצ עצרוק ַא .ןעלטנַאמ-ןגער ַײב רעד

 ,עגַארש ,שטיװָאבוקַאי רעזייל) ןרָאיטקַא ּוװ ,בולק ןשידִיי ַא ןגעוו

 ,רעטַאעט ןליּפש (א'א סקרַאמ ףלָאדור ,לַאטנעזָאר סקַאמ ,ןַאמשיֿפ

 ןוא ,רָאכ ןיא ןַײרַא ךָאנרעד ,לגניי-קיש ַא ייז ַײב ןעוועג בייהנָא ןיא
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 ןופ ןָאקיססטעל
 טאטע ר אט עוו יא

 ָאד .ןָאדנָאל ןייק ּפָא רע טרָאֿפ ,ךיז טכַאמרַאֿפ בולק רעד יװ םעדכָאנ
 ןַײרַא טערט רע ּוװ ,(טימס --- עיצקעריד) בולק ַא רעדיוו רע טֿפערט
 ,ןליּפש טרָאד ןיוש טבַײלברַאֿפ ןוא ,רעלדַא .ּפ ֿבקעי טימ טליּפש ןוא
 -קעװַא ןרָאיטקַא בור סָאד זיא ,1886 רעבמעצעד ןוֿפ הֿפרש רעד ךָאנ

 ןענַײז ,.8 ייז ןשיוצ ,ענעבילברַאֿפ יד ןוא ,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעג

 רעטַאעט שידַיי טליּפשעג רעדיוו ןבָאה ייז ּוװ ,זדיל ןייק ןרָאֿפעגקעװַא

 ןוא שַאלֿפ ןרָאטקעריד יד ךרוד .ֿפ טרעוו רעטעּפש רָאי 2 .בולק ַא ןיא

 יש
( 

 סופיירד ןאטיפאק
 ריס - - סומיירר ןָאמיּפַאק

 טראטלעדנאמ עואר -- : יורפ ןייז םינאמרעה

 24 יא םסירפ ַא םוֿפעקש
 ןייטשרעלאוו רימ לירָאפרָאק א ןושז

 ןייטשרעלאוו םאדאמ -- ןעיראלק םַארַאט

 רניווטסא ר"מ = - םוֿפײרד סיהטַאּפ

 ןייטשריפאפ ר'מ טרַאקיפ לענָאלָאק
 ןייטשפע ינא סיט = - : םסניר ַא עטעזיל

 לאהטנעזאר ר"מ : -- ירנעה לענאלאק
 , רראֿפסאר

 עפאי רימ ןאמיפאקֿפיש

 גרעבנייפ ר"מ =- = = "זהתרעטסע ראיאמ
 יח'ו'א ןעטסניר ןירעציֿפא ןיטארלאז

 ריבמעוגאנ ןעט 7 ןעד ךאווטימ --: סיטאג ערטסקע
 עטבילעב איר ריֿפ טיפענעב ןערהע רעסיורנ ןייֵא ןעדניפטראטש רריוו

 דנוא ןאמפקאוו ררעה .טראטלערגאמ עזאר רעלטסניק
 םעװ ןערעװ טליפשעג רריװ סע סאוו , ןייטשרעלאוו ררעה

 , םליברנאה דנוא סרעטסאפ ךרור ןעררעוו טגייצעגנא |

 ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי עטשרע יד ןוֿפ שיֿפא

 דנַאלגנע ןיא

 טרָאקנייװ ןיא ,ןָאדנָאל ןיא ןליּפש טכַארבעגקירוצ יקסוװָאכירַאי
 ענעעזעגנָא ןיא ןטערטוצֿפױא טייקכעלגעמ ַא ןיוש טָאה רע ּוװ ,בולק
 טימ ,8ֿ טליּפש ,ךיז טכַאמרַאֿפ בולק רעד ךיוא יו םעדכָאנ .ןלָאר
 ןעמוק סע זיב ,ןטייהנגעלעג ענעדיײשרַאֿפ ַײב סעּפורט ענעדײשרָאֿפ

 טרעבליז ֿבקעי ,ןָאסנַאטַאנ זלרַאשט ןרָאיטקַא יד עקירעמַא ןוֿפ

 -"טרַאדנַאטס , סָאד ןגירק וצ טגנילעג סע ןוא ,ןײטשרעלַאװ םעס ןוא
 .ןעגנולעטשרָאֿפ-גָאטימכָאנ רַאֿפ זיולב רעּבָא ,רעטַאעט

 ןיא ןליּפש וצ רָאנ טינ טייהנגעלעג יד ןָא טלָאמעד ןוֿפ טָאה .8

 רָאנ ,רעליּפשיוש עקידנרילָארטסַאג ןוא עקיטרָא עלַא טימ ןָאדנָאל

 ,עיגלעב ןוא זירַאּפ ,עקירֿפַא-םורד ןיא ךיוא טליּפש רע

 .ןָאדנָאל ןיא ןברָאטשעג זיא .ֿפ

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעיימ סיררָאמ

 עטשרע טליּפשעג טנגגי רעד ןיא טָאה גרעבנײֿפ סיררעה

 קורדסיוא ןוא טנעמַאועּפמעט ןסעזַאב טָאה רע .ןלָאר עשיטַאמַארד
 רע .רוטלוק ערעטיירב טלעֿפעג טָאה םיא ךיוא רעבָא ,עיצָאמע ןוֿפ
 ןעיירש קרַאטש טגעלֿפ רע סָאװ ,רעלעֿפ סעד ןעגנַאגַאב ךיוא טָאה
 ערעטעּפוע יד ןיא .ןַאגרָא-סיטש ןַײז טריֿפעגרעביא לענש טָאה סָאד
 ."ןדִיי ערעטלע ןוֿפ ןלָאר טליפשעג זיולב ןיוש רע טָאה ןרָאי
 .9 .ש

 ,326 .ז ,1942 ,ןָאדנָאל ,' ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , -- רעיימ סיררָאמ
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 רע טַאעט ןשידךיי

 "טלעוו עטרַאנעג יד,

 רעקירָאטסיה ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ רעד
 :טבַײרש רעניוו .מ

 סלַא ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,ןטעלֿפמַאּפ עשירַארעטיל יד וצְי
 ,םיליכשמ יד ןגעק |18151 םרח רעגרעבמעל םעד ףױא רעֿפטנע
 עטשרע יד ,רבחמ ןעמינָאנַא ןַא ןוֿפ ײטלעוו עטרַאנעג יד  ךיוא רעהעג

 -שירַארעטיל עכעלטלעוו עטשרע סָאד ללכב ןוא עסעיפ עכעלטלעוו
 רעד ןיא) רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןיא קרעוו עשירעלטסניק
 עטרַאנעג ַאי ןוֿפ טצריקעג| עוװװעגַא יד .(ךַארּפש רעשידִיי רעַײנ
 םעד םורַא .םרח ןקיזָאד םעד ןגעק טריגַאער טקעריד טָאה | ײטלעוו

 ךוב רעד .עידעמָאק רעד ןוֿפ עגירטניא-טּפיוה יד ךיז טיירד טקַאֿפ
 רָאיֿפניֿפ ןבלעז םעד ןיא ךיוא עקַאט וועקלָאשז ןיא ןענישרעד זיא
 טנורג רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,1820 ןוא 1815 ןשיווצ
 ןגעוו) 1816 םורַא ךעניײשרַאוװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד וצ
 סָאװ ,םעד ןוֿפ רקיע רעד ןעגנירד ןעמ ןָאק רָאי-סגנוניישרעד םעד

 יו םרח ןטנָאמרעד-ןביוא םעד ןגעוו טדערעג טרעוו עסעיפ רעד ןיא |

 טלָאמעד טָאה ךוב ַאזַא ןוֿפ רבחמ סעד .טקַאֿפ ןלעוטקַא ןַא ןגעו
 ךָאנ ָאד ךיז טָאה וצרעד .םידיסח יד דצמ רַאֿפעג-סנבעל טָארדעג

 טינ זיא רעבירעד .םרח יו עמעט עכעלרעֿפעג ַאזַא עוו טלדנַאהעג

 יטנַא ערעדנַא ךס ַא יו טקנתפ יא ךוב רעד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק

 -נייועג ךיז טגעלֿפ ןעמ שטָאכ ,םינָאנַא ןענישרעד ,רעכיב ע:עידיסח

 רעטשרע רעד ןוֿפ .ןרָאטיױא יד ןוֿפ ןעמענ יד ןבעגרעביא ךעלדנימ ךעל

 .רַאילּפמעזקע ןייא ןייק ןעגנַאגרעד טינ זדנא וצ זיא עבַאגסױא

 טציא זיב זדנא זיא 1863 רָאי ןיא עגַאלֿפױא רעד ןוֿפ ךיוא רעבָא

 ןעוועג רעבָא טלָאװיס .רַאילּפמעזקע רעקיצנייא ןייא זיולב טסּוװוַאב

 טַײצ ןַײז וצ זיא ךוב רעד זַא ,ןעגנירד וצ םעד ןוֿפ תועט רעסיורג ַא

 ,עטעיפ רעד ןגעוו טלייצרעד רעגניטע ביוא .טײרּפשרַאֿפ ןעוועג טינ

 ןשטנעמ ךס ַא רעייז ןענַײז, סָאװ ,ךעלכיב יד וצ טרעהעג טָאה יז זַא

 יז ןבָאה תוחּפה-לכל זַא ןײטשרַאֿפ םעד ןוֿפ ןעמ ףרַאד ,ײןלעֿפעג

 .טנעיילעג ײןשטנעמ ךס ַא רעיײזי

 עסיורג ַא טַאהעג טָאה קרעוו סָאד סָאװ ,ףױרעד טקוקעג טינ.

 ַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ גנוַײטשטנַא רעד רַאֿפ גנוטַײטַאב

 -עטכישעג יד ןופ ךיוא ןוא ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא סע זיא ,רוט

 -נעסקַא ןוא רעגניטע טַײז .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ רעבַײרש

 רעשיֿפַארגָאילביב רעד ןיא ךָאנ זױלב טנַאמרעד סע טרעוו דלעפ

 ַא יו עידעמָאק יד טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ֿבקעירב ןוֿפ ץיטַאנ

 "טלעוו רעטרַאנעג; רעד ןוֿפ רֿבחמ רעמינָאנַא רעד .?יפשע-םירוּפ

 ןבעגוצנָא ןאזסֿפלָאװ ןוֿפ עיצידַארט רעד ךָאנ טרפ םעד ןיא טייג

 -רַאֿפ טשרמולכ ףרַאד יז זַא ,עסעיפ יד ןבַײרש ןרַאֿפ דיירסיוא סלַא

 קעווצ ןקיזָאד םעד ףױא .ןליפש-םירוּפ ענטעמַאה עטלַא יד ןטַײב

 ךיז טבייה גנולדנַאה יד זַא ,עקרַאמער יד ןָא טזיױו עסעיפ רעד ןופ

 רעד יב םירופ סױא ךיז טזָאל ןוא הליגמ רעד ךָאנ תינעת רתסא ןָא

 ךיז טזָאל ,ןַײז טינ לָאז דײרסױא רעד קיטשרמולכ יװ הדועס

 ןליפוע םירוּפ יד ןוֿפ ןכליהּפַא עטמיטשַאב זַא ,ןענעקייל טינ טרָאֿפ

 ַײס ןוא סעסעיפ סנָאזסֿפלָאװ ןוא סלכייא ןיא ייס ןַארַאֿפ עקַאט ןענַײז

 ."עוועגַא רעד ןיא

 עבַאגסיוא ןַא ןענוֿפעג וועיק ןיא טָאה רע זַא ,רעביא טיג רעניוו

 | ;1863 ןיא טקורדעג עסעיּפ רעד ןוֿפ

 -עג ןוא טלפירקרַאֿפ קרַאטש ךעלרעּפנײשַאב רעבָא זיא סָאוװ

 ןעֿפיס ,ןצַאז ןוא רעטרעוװו ענלצנייא ןענַײז טלפירקרַאֿפ .טצריק
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 םוצ רעטנענ סָאװ .סענעצס ןוֿפ ןלייט ןוא סענעצס ,ןדָאזיּפע עצנַאג
 קרַאטש סרעדנוזַאב .רעטקידעשעג ַא טסקעט רעד זיא רעמ ץלַא ,ףוס
 רָאֿפ טמוק סע ּוװ ,ענעצס עטצעל יד .טקַא רעטירד רעד ןטילעג טָאה
 רָאנ ,טלקיווטנַא שיגָאלַאיד-שינעצס טינ ללכב טרעוו ,גווזייל יד
 -ש עכעלטע ןוֿפ עקרַאמער ַא ןיא טלייצרעדרעביא ץרוק ןוא בָארג
 זַא ,ךעלגעמ .רָאלק טינ ןענַײז גנולּפירקרַאֿפ רעד ןוֿפ תוביס יד .תור
 רעטשרע רעד ןוֿפ קורדרעביא ןייק טינ זיא 1863 ןוֿפ עבַאגסיױא יד

 רשֿפא טָאה רעבעגסױרַא רעד רעכלעוו ןגעוו עבַאגסיוא רעווָאקלָאשז

 -טנַאה רעטלּפירקרַאֿפ ַא ןוֿפ קורד-יינ ַא רָאנ ,טסּוױװעג טינ ללכב
 ."טרילוקריצ טלָאמעד ךָאנ ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ עיּפָאק רענעבירשעג

 המלש .רד ףיוא "טלעוו עטרַאנעג יד , ןוֿפ סולֿפניא םעד ןגעוו

 :טבַײרש רע סָאװ ,ןגָאז תודע ןָאק ,רעגניטע

 גרעבמעל ןיא ןענעייל וצ ןגָארקעג ךיא בָאה רָאי עכעלטע רַאֿפ;
 סָאד ןוא "טלעוו עטרַאנעג יד ןסייהעג טָאה סנייא :ךעלכיב ייווצ
 -ניבָאר ,, סָאּפעד ןוֿפ גנוטעברַאַאב עשידִיי ַא| *לרעטלַא; ערעדנַא
 רענעצ יד ןוֿפ טֿפלעה רעטייױוצ רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאוו ,"ןָאז
 רָאג וא טצעזעגרעביא ןענַײז ךעלכיב עדייב .|היי ןט19 ןוֿפ ןרָאי

 סָאד .שידִָי ףיױא שטַײד ןוֿפ ןרָאװעג טעברַאעגרעביא | קרַאטש|

 ערעדנַא סָאד ןוא ,"ףיטרַאט רעד; (טשטַײד ףױא טסיה עטשרע

 טכַאמעג טוג טשינ רעדָא ָאי ןענַײז ךעלכיב יד ביוא.. .יןָאזניבָאר;

 טעוו סָאד רָאנ .ןגָאז טשינ םימעט המכ תמחמ ךיא ליװ ,ןרָאוועג

 ןַאלּפ רעד רימ טָאה סנטסקיניױו זַא ,ןעזנייא ןיוש ןיילַא רעכעלטיא

 ךיא ןרָאװ ,קעֿפעג טזומעג ןושל ןשידִיי עטסָארּפ ןיא ןבַײרש ֹוצ

 סעפע ךיוא חוּכ ןַײמ ןיא זיא סע בױא טוװרפעג ףכית ךימ באה

 ."ןבַײרש וצ ןושל םעד ןיא ןוא רעגײטש סעד ןיא

 ;וצרעד טקרעמַאב רעניוו .מ

 "עלעקרעס  סרעגניטע ףיוא עוועגַא רעד ןוֿפ גנוקריוו ידי

 יז ,ךַארּפשע ןוא ליטס ,יבפיוא ,עמעט ףיוא זױלב טינ ךיז טיצַאב

 װא סעזַארֿפ ,ןצַאז ןעמענרעביא םוצ ןזיב ,ןלַאטעד וצ זיב טייגרעד

 רעלטסניק רערעסערג ַא ךרע ןַא ןָא ןעוועג זיא רעגניטע .ךעלטרעוו

 ַאמזוג ןייק ןַײז טינ רעבָא טעוו סע .עוועגַא רעד ןופ רָאטױא רעד יװ

 עוועגַא רעד ןוא ײעלעקרעס; ןשיווצ שינעטלעהרַאֿפ יד זַא ,ןגָאז וצ

 ןיזטכייל ; סנָאזסֿפלָאו ןשיוװצ שינעטלעהרַאֿפ רעד וצ ךעלנע זיא

 זיא *עלעקרעס, זַא ,ה .ד ,"ךענעה 'ר, סלכייא ןוא *יילעמערֿפ דנוא

 -עברַאַאב עלעניגירַא ןוא עשירעלטסניק ךיוה ַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא
 ןעגנוַײלטנַא עטלוב יד ןענעכייצרַאֿפ ךיוא ףרַאד ןעמ .עוועגַא ןוֿפ גנוט

 ןשיטַאמַארד ןַײז רַאֿפ עוועגַא רעד ײב טכַאמעג טָאה רעגניטע סָאװ

 םעד ןיא סרעדנוזַאב ,"עקירעמַא ןוֿפ רעטעֿפ רעד טנעמגַארֿפ
 םעד ןרעדליש םַײב ,ייצֿפױא; ןטשרע םנוֿפ יםוקנַײרַא; טֿפנֿפ

 ,ענעצס ַא ,לדנוז יר דיסח םעד ןוא השנמ תרשמ םעד ןשיוצ טייטש

 ."עוועגַא רעד ןץא רעטרע עקידנכערפשטנַא וצ ךעלנע רעייז זיא סָאװ

 .מ טבַײרש ,עסעיּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד ןבעגרעביא ןכָאני

 :רעניוו

 טריזירעטקַארַאכ רעגניטע יוו ,טינ עוועגַא יד זיא ,ןעעז רימ ױװו

 רָאנ ,"ףיטרַאט, סרעילָאמ ןוֿפ גוצעזרעביא עטעברַאעגרעביא ןַא ,יז

 עטקעריד רעמ .עמעט ײףיטרַאט רעד ףיוא קרעוו קידנעטשבלעז ַא

 ןיזטכייל  סנַאזסֿפלָאװ עגונב ןלעטשטסעֿפ ןעמ ןָאק ןעגנעײלטנַא
 רבחמ רעמינַאנַא רעד זַא ,ץיױו םינמיס עטסנרע ...ײיײלעמערֿפ דנוא

 וא תלהק ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא סניֿפעל טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא

 -רעביא עוועגַא רעד ןיא ןרעוו'ס יו ןֿפוא רעד ַײס טזייוו סָאד ;ילשמ

 רעד ןוֿפ ליטס-ךַארּפש רעד ַײס ןוא "ילשמ  ןוֿפ םיקוסּפ טצעז

 ַא רעמ רשֿפא טזַײװ עוועגַא רעד ןוֿפ ךַארּפש יד .ללּכב עוועגַא
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 -וצעזרעביא סניֿפעל יו רעטקַארַאכ-טקעלַאיד ןשיצילַאג ןכעלטַײד
 ,ךַארּפש סניֿפעל וצ ךעלנע גונעג יז זיא םיטרּפ ךס ַא ןיא רעבָא.. ןעג
 ןביױלרעד ןטנעמָאמ עקיטכיוו רעקיניױו ערעדנַא עכעלטע ןוא סָאד

 רבחמ ועד ןשוועג ןיֿפעל זיא רשֿפא זַא ,הרעשה יד ןלעטשוצקעווַא
 םענעי ןיא ןכוז רבחמ םעד ןעמ ףרַאד סלַאֿפנדעי .עוועגַא רעד ןֿפ
 ןוא טרעהעג טָאה ןיֿפעל עכלעוו וצ עיצילַאג ןיא םיליכשמ זיירק
 .רעריֿפ עטסקידנטייטַאב ענַײז ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע סָאװ

 טײטַאב ןטוג םניא קיטש-ץנעדנעט ַא זיא "טלעוו עטרַאנעג ידי

 רעד ןוֿפ טלַאהניא ןשייידיא םעד ןצַאשּפָא ביוא רעבָא ;טרָאװ סעד ןוֿפ
 ריא ןיא טרעוו סָאװ ,סַארגָארּפ רעוויטיזַאּפ רעד טול זיולב עסעיפ
 .טצענערגַאב ןוא וויַאנ ןעמוקַאב ךיז טלַאהניא רעד טעוו ,טלקיווטנַא

 ךס ַא טַאהעג ךעלנייוועג ןתמא ןיא ןבָאה טַײצ רענעי ןוֿפ םיליכשמ יד

 ןיא טגַאזעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ ,יד רעדייא ןעגנויױשנָא ערעלַאקידַאר

 רעשידִיי רעד ןיא ןעגנוגנידַאב עטסּוװַאב יד רעביא .קרעוו ערעייז

 -עטלַאהעגנייא ךס ַא טימ ןענגונגַאב טזומעג טֿפָא ךיז ייז ןבָאה הֿביֿבס

 ןבירשעג ןענַײז סָאװ ,קרעװ ןיא ךָאנ וצרעד ,ןעגנורעדָאֿפ ערענ

 רעייז .קלָאֿפ םנוֿפ ןטכיש עטסטיירב יד רַאֿפ ,שידִיי |ןיא| ןרָאװעג

 עטרַאנעג יד, ןוֿפ רָאטױא םַײב ןעוועג ךיוא זיא סָאד זַא ,ךעלניײשרַאוו

 לָאז סע יו... .סטגָאזרעד-טינ ךס ַא ךעלטייד ָאד ךיז טליֿפיס .ײטלעוו

 עכעלטֿפַאשלעזעג עוויטיזָאּפ עטסקיטכיוו יד רעבָא טָאה יז טינ

 ןיא טניימעג טרעוו יז יו ױזַא וא טלעטשעג טרעוו סָאװ ,עבַאגֿפױא

 גנורעלקֿפױא ןטײרּפשרַאֿפ וצ עבַאגֿפױא יד ,ײטלעוו עטרַאנעג ידי

 טרירֿפישעד טרעוו יז .טלַאהניא ןטסקיסעמעג גונעג ַא ,גנודליב ןוא

 רעבָא) דומלּת ןוא לביב ,קודקד ,שיערבעה ןענרעל וצ גנודעדָאֿפ סלַא

 ןכַארּפש עשיעּפָאריײא ,ןטֿפַאשנסיוװ-רוטַאנ ,(לופלּפ ןשיטסַאלָאכס ןָא

 ןשינעֿפרעדַאב עשיטקַארּפ יד בילוצ "תומכח ןוא תונושל , .ווײזאא
 -עגֿפױא ןקיטלָאמעד םנוֿפ תוגשה יד טױל :טסייה סָאד ןבעל םונֿפ

 -קעווַא טרעוו לַאעדיא-סגנויצרעד סלַא .סָאבעלַאב ןשירזוס ןטרעלק
 ןוא הרוחס ,הרוּת וצ גוט סָאװ ,"םלשומ ַא; רוחב-ןתח ַא טלעטשעג

 -ֿפישעד טרעוו ןבעל סָאד ןריזיעּפָאריײא וצ עבַאגֿפױא יד .ןכַאז -טלעוו
 רעד .רעגײטש םענוֿפ ײגנוריזיליויצ  עכעלרעסיוא סלַא טריר
 טנוֿפ טלַאטשעג רעד ןיא טרעפרעקרַאֿפ טרעוו לַאעדיא רעלַאיצָאס
 -קַארַאכ טרעוו ײיירערזוס יד; .רחוס ןכייר ןוא ליכשעמ ןשיטַאבעלַאב
 :זיא טניימעג ,"הסנרפ עטסכעלרע ןוא עטסערג סלַא טריזירעט
 -עג לָאז "יירערחוס יד זַא ,טרעדָאֿפעג טרעוויס .עטסקידוֿבּכב יד

 ,ץנערוקנָאק רעשירעסיירּפָארַא ןָא ,קידנעטשנָא ,ךעלרע ןרעוו טריֿפ
 שיטקַאֿפ .רעגיטש ןשיעּפָארײא ןַא ףױא ,ןרעדָאמ ,ײלערוטלוק,
 -מיטשַאב ןוֿפ גנונעֿפָאה עוויַאנ יד קורדסיוא םוצ םעלַא םעד ןיא טמוק
 -ַאבעלַאב עכעלרעגריב עקיטכיר ןרעוו וצ רעגריבניילק ןזַײרק עט

 -םגנויצרעד ןטלעטשעגקעװַא ןרעדָאמ ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ םיט
 ןטריֿפעג ןרעדָאמ ַא ךרוד ןוא גנודליבסױא-ךַאֿפ רעלַאנָאיצַאר ,ןזעוו

 ןליֿפַא ןעניֿפעג ךָאנ ךָאד רימ ןענָאק ןעגנולעטשרָאֿפ עכלעזַא .לדנַאה
 ןוֿפ רבחמ רעד זיא טרּפ םעד ןיא .ײלרעגניֿפשטשניווװ סעלעדנעמ ןיא

 .סעיזוליא עזַאּועזרוב ןוֿפ טשרעהַאב ןצנַאג ןיא "טלעוו עטרַאנעג יד,

 -ָארּפ עוועגַא רעד ןיא טרעוו ןטכיש-סקלָאֿפ ערעטיירב יד עגונב-.
 -עלַאיצַאס רעד ןוֿפ גנוזייל עשיליכשמ עכעלנייועג יד טרידנַאגַאּפ
 יז זַא ,גורעדָאֿפ יד טלעטשעגסױרַא טרעוויס.. הכאלמ ךרוד טינ
 ךעלרע ןלָאז ,הכאלמ רעייז ןענעק ךעלטנירג ןלָאז רעקרעווטנַאה
 -לַאב ענעדיישרַאֿפ יד ןוֿפ ןרעטייוורעד ךיז ןוא ןטעברַא דילַָאס ןוא
 םינ ןעװעג ןױוש שיטקַאֿפ טרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,"תורבח, עשיכָאלעמ

 עכעלרעטלַאלטימ יד ןוֿפ שינעּפעלשכָאנ עטסוּפ ַא יו רעמ ךס ןייק
 עזעלהק יד ןריֿפוצכרוד עבַאגֿפױא יד טַאהעג טֿפָא ץנַאג ןבָאה ןוא ןכעצ
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 ןופ ןָאסיסטעל

 -טֿפַאשלעזעג עוויטיזַאּפ יד.. ןסַאמ עקידנטעברַא יד ַײב ןסערעטניא

 ןענַײז ,עוועגַא רעד ןיא טלעטשעגֿפיױא ןרעוו סָאװ סעבַאגֿפױא עכעל

 ןוא ןויַאנ גונעג טקנופדנַאטש ןכעלרעגריב ןקיטלַָאמעד ןופ וליֿפַא

 -ַארעּפמעט ןרעדנוזַאב ןָא טגײלעגרַאֿפ עקַאט ייז ןרעוו ,ֿבגַא .םערָא

 .ןגָאלַאיד עכעלטע ןיא שיטַאמַארגָארּפ ,שירַאטער ןייר ,טנעמ

 רעד ןיא ןליט עקידנענײנרַאֿפ ענעי טימ רעבָא זיא שרעדנַא

 ,עועגַא ןיא קורדסיױא םוצ ןעמוק סָאװ ,םַארגָארּפ רעשיליכשמ
 עכעלטֿפַאשלעזעג עטמיטשַאב ןגעק סױרַא טערט רָאטױא רעד ּוװ

 אקוד טינ טנעמַארעּפמעט ןוא טֿפַאשנדיײל ךיז טזייוַאב ָאד .ןטקַאֿפ
 ןוא ןטלַאטשעג ,רעדליב ןיא עקַאט רָאנ ,סעדַאריט עשירָאטער ןיא
 ףיוא ןזיוועג טָאה ףמַאק רעד לַײװ ,רַאֿפרעד זיא סָאד .גנולדנַאה ןיא
 רעדייא רעקידנטייטַאב ןוא רעטייוו ךס ַא ןשוועג ןענַײז סָאװ ,ןליצ יד
 ךות ןיא .טלעטשעג קיניזטסּוװַאב ךיז ןבָאה םיליכשמ יד סָאװ ,יד
 רַאֿפ ףמַאק םעד טַײװ יױזַא טינ טעמדיוועג ךוב רעצנַאג רעד זיא
 -םרָאֿפער עכעלטֿפַאשלעזעג עשיליכששמ יד ןוֿפ גנוכעלקריוורַאֿפ רעד
 עששירעגייטש) ןטקַאֿפ עטמיטשַאב ןגעק ףמַאק רעד יװ ,טָאלשרָאֿפ
 זיא סָאד עקַאט ןוא ,ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג םניא (עלערוטלוק ןוא
 .קרעוו םעד ןוֿפ טלַאהניא םניא עטסלוֿפטרעװ סָאד ךיוא

 םעד ןגעק ,ןבעל ןכעלרעטלַאלטימ םעד ןגעק טייג ףמַאק רעד ןוא

 םזידיסח םעד ןגעק ייר רעטשרע רעד ןיא ,רעגייטש ןכעלרעטלַאלטימ

 זיא סָאװ ,ץלַא טרירטנעצנָאק ןטסטכידעגמַא ךיז טָאהיס ןכלעוו ןיא

 יד זיא סָאד .רעטלַאלטימ םענוֿפ ןבילבעג הֿביֿבס רעשידִיי רעד ןיא

 -ןֿפ םזידיסח םעד ןגעק ;עידעמָאק רעד ןוֿפ ץנעדנעט עטסכעלטנגייא

 רעד ןוֿפ טעשחס רעד .גנורעלקֿפױא רעד ןוֿפ טקנוּפדנַאטש םענ

 טימ ;שינעעשעג רעלעוטקַא טלָאמעד ַא טימ ןדנוברַאֿפ זיא עסעיפ

 זיא סָאד רעבָא ,םיליכשמ יד ןעעק םרח רעגרעבמעל ןטסּוװַאב םעד

 ןזעירענלּפירקרַאֿפ ייר עצנַאג ַא ןֿפײרגוצנָא ףיוא דיירסיוא ןַא זיולב

 רעששימַאנָאקע ,תוסנרפ-ןשטנעמ-טֿפול יד בעל ןקיטלָאמעד םעניא

 -ַאַָאלּפסקע עשידיסח ,טייקשעובצ ,תוצראה םע ,תולד רעקיטסייג ןוא

 עיצַאטַאָאלּפסקע עשלהק ,יירעלדניווש עשיריבג ,ןסַאמ יד ןוֿפ עיצַאט

 -כעלנעזרעּפ רעד ןוֿפ גנוקירדרעטנוא עכעלרעטלַאלטימ ,(עסקַאט)

 ךייעש סָאוװ טײקײרֿפמוא ,תונותח עקִיירֿפ ןוא ענעגנוװצעג) טייק

 .(וײזאא תונסחי ,ןעגנויושנָא

 -טיױא םוצ ןעמוק ןעגנוטערטסױרַא עקיזָאד יד יו ןֿפוא םעד ןיא

 -נעט עששיטַארקָאמעד רעמ יד ךיז ןקעלּפטנַא ,עוועגַא רעד ןיא קורד

 .ןגָאלשרָאֿפ עוויטיזָאּפ יד ןיא טלּפענרַאֿפ ןרעוו סָאװ ,ןצנעד

 רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןוֿפ ךּפיהל זַא ,ןָא טזייוו רעניוו }

 זיא סע שטָאכ ,ירוא גנוייזיוה ןוֿפ טלַאטשעג יד עװעגַא ןיא זיא

 טרעדלישעג ךָאד ,רוגיֿפ-תרשמ עשימָאק עלענָאיצידַארט יד טרִיָירַאװ

 "נעצ יד טָאה רע ןוא ,רעטרעלקעגֿפױא ןַא ,טלַאטשעג וויטיזָאּפ ַא יו

 םעד ,דמלמ םענוֿפ טייקשיקעובצ יד ןקעדוצֿפױא עבַאגֿפױא עלַארט

 .|דיסח

 טימ רָאטױא םענוֿפ טײקנדנוברַאֿפ רעד ףיוא זייונָא ןרעדנַא ןַא

 רעצנַאג רעד ןוֿפ ליטס-ךַארּפש םעניא רימ ןעעז ןסַאמ-סקלָאֿפ יד

 יד ןוֿפ ךַארּפע רעד ןיא ןדייר ןרוגיֿפ עלַא סָאוו ,םעד ןיא ,עסעיפ

 ,ןירעד טייו ױזַא טינ ןוא ,הלכשה רעד ןוֿפ רעגָאזטרָאוװו יד ךיוא ,ןסַאמ

 יז {עיִדְִיי רעסָאװ ןירעד יוו ,שידִיי ןדייר ללּכב ןרוגיֿפ עלַא סָאװ

 ,ןדייר

 וו רעמ טינ שידִיי זיא ןָאזסֿפלָאװ ןוא לכייא ןוֿפ סעסעיּפ יד ןיא

 -ידִיי רעד וצ גנויצַאב רעייז רַאֿפ .טקַאֿפ-ליטס רעשיטסילַארוטַאנ ַא

 יד ןוֿפ ןלייט עסיורג סָאװ ,סָאד קידנזײשטנַא טינ זיא ךַארּפש רעש

 עזעטַײד טרָאֿפ סע ןענַײז ,ליוו עמ זַא .שיִדִיי ןבירשעג ןענַײז סעסעיפ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 עוועגַא יד... .שידִיי ןרוגיֿפ עטמיטשַאב ןדייר סע עכלעוו ןיא סעסעיפ

 עלַא סיוכרוד ןדייר סע רעכלעוו ןיא עסעיפ עשידִיי עטשרע יד ןיא

 סא ןקירד סָאװ ,ןטלַאטשעג עוויטיזָאּפ ענעי ךיוא ,ןענױשרַאּפ

 קרַאטש ,םענייר ,ןקיטֿפערק ַא ןיא ,ןעיידיא-רעלקֿפױא סרָאטױא םעד

 םוצ ,ָאד טרעוו ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןוֿפ ךַארּפש יד .שידִיי ןקיסעמסקלָאֿפ

 ,ןעמונעג טסנרע קרעוו ןשירעלטסניק ןכעלטלעוו ַא ןיא ,לָאמ ןטשרע

 רעד ןוֿפ ןרָאװעג טּפעשעג ,קיניזטסּוװַאב ,ןויכב ָאד זיא ךַארּפש יד

 םעד טול ,סעיצַאוורעזער םוש ןָא ,ומה םעניא שינעטכידעג רעֿפיט

 ןוא תלהק טצעזעגרעביא טָאה ןיֿפעל לדנעמ יו רעגייטש ןבלזז

 רעד ןוֿפ רצוא רעצנַאג ַא טריסקיּפרַאֿפ זיא עוועגַא רעד ןיא... .ילשמ

 ןעניֿפעגיס שטָאכ .ךַארּפש רעשידִיי רעקיסעמסקלָאֿפ רעקיטלָאמעד

 רעבָא יז ןענַײז ,שידִיי ןשטַײד ןרעטלע םענוֿפ ןטשער עטצעל ָאד ךיז

 ןוֿפ ךַארּפש יד .שידִיי ןקידחרזמ ןכרוד טרילימיסַא שינַאגרָא ןיוש

 טרָאֿפ ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט19 בײהנָא 1018 םוצ רעהעג עוועגַא

 רָאג רעדָא טײקטרעטלערַאֿפ עקיסיוכרוד ןייק טינ ריא ןיא ךיז טליֿפ

 רעשידִיי רעקיטנייה רעזדנוא טימ יז טכײלגרַאֿפ עמ ןעוו טייקדמערֿפ

 קיטַאמַארג ןוֿפ טרפ ןיא ַײס ןוא קיסקעל ןוֿפ טרּפ ןיא ַײס .ךַארּפש

 רעטנַאסערעטניא ךעלנייוועגרעסיוא ןַא עוועגַא יד זיא קיטסיליטס ןוא

 יד וצ עוועגַא יד רעהעג ךעלכַארּפש ..לָאמקנעד רעשירַארעטיל

 .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןלָאמקנעד עטסכַײר

 רעד ןיא קרעװ עשירעלטסניק עכעלטלעוו עטשרע סָאד ןױש

 -ןגעק ףיט ַא ליטס ַא ןיא ןבירשעג זיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ

 ,רוטַאועטיל רעשיערבעה רעקיטלָאמעד רעד ןוֿפ ליטס םוצ ןכעלצעז

 גנַאל ףיוא ךָאנ זיא ןוא ןעוועג טלָאמעד זיא רוטַארעטיל עשיערבעה יד

 ריא ,עכעלרעַײֿפ-שיטעטַאּפ ַא ,עשיטסיציסַאלקדָאדוועסּפ ַא ןבילבעג

 רעד .טייקכעלקריוו רעד וצ רעדמערֿפ ַא ,רענעביוהעג ַא -- ליטס

 "רעד ןוא שירעגייטש ףרַאש ,רעשיטסילַאעד ַא זיא עוועגַא ןוֿפ ליטס

 ."טייקלַאיוירט רעשיטסילַארוטַאנ וצ זיב וליֿפַא זיױורעטרע טייג

 רעמינָאנַא רעד ןוֿפ רבחמ רעד זיא ןיֿפעל יצ עגַארֿפ רעד ןגעוו

 :ןעזייר ןמלז טלַאה "טלעוו עטרַאנעג יד , עסעיּפ

 -למַאז ןשיגָאלָאילביב םעד ןוֿפ ײןלעצסימ עשירַארעטיל יד ןיא;

 םעד ןוא טַײצ רעד ןגעוו עגַארֿפ יד (קירע סקַאמ) .ע .מ טלעטש ךוב

 ַא טניֿפעג רעבַײרש-ץיטָאנ רעד .טלעו עטרַאנעג יד ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ

 ןוא עסעיפ-סקלָאֿפ רעמינַאנַא רעקיזָאד רעד ןשיווצ גנודניברַאֿפ

 םעד ךרוד ןרָאװעג ןֿפורעגסױא 1815 ראי ןיא זיא סָאװ ,םרח סעד

 ,רעטרע ,טרָאּפָאּפַאר םיליכשמ יד ףיא ןייטשנרַא בר רעגרעבמעל

 ערעדנוזַאב ַא טמוקַאב גנַאהנעמַאזװצ םעד ןיא .רָאטסַאּפ ןוא סעקטָאנ

 -ָאווַיי יד ןיא) ווָאנבוד .ש ןוֿפ טעברַא עכעלטנֿפערַאֿפ יד גנוטיײטַאב

 ."תודיסח ןגעק הלכשה ןוֿפ ףמַאק רעטשרע 5 .ז ,1 רעטעלב

 יד ןוֿפ רבחמ רעד ןַײז ןָאק סע רעוו ,עגַארֿפ רעד ךייש זיא סָאװ

 לזנעמ ןגעוו .ע .מ ןוֿפ הרעשה יד זַא ,טינ ךיא ביילג ,טלעוו עטרַאנעג

 עקינייא טסַאֿפרַאֿפ עקַאט טָאה ןיֿפעל .טנורג ַא ןבָאה ןענָאק לָאז ןיֿפעל

 -- שיטסירטעלעב לעניגירַא טינ סנייא ןייק רעבָא ,שידִיי ןיא קרעוו

 ןיא סָאװ ,שיערבעה ןיא ךיוא .ך"נת ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא ןענַײז עלַא

 רע טָאה ,ליטס םעיינ ַא ןוֿפ רעֿפעש רעד ןעוועג רע זיא ךַארּפש רעד

 ןצנַאג ןטימ טינ ךיז טדניב סע .קיטסירטעלעב ןייק ןבירשעג טינ

 טֿפַאטרבחמ רעד ,להוא-בזעוי ןליטש ןקיזָאד םעד ,ןעניֿפעל ןוֿפ תוהמ

 .טלעוו עטרַאנעג יד יו עידעמַאק ַאזַא ןוֿפ

 יד ןוֿפ טֿפַאשרבחמ סניֿפעל לדנעמ רַאֿפ ןטנעמוגרַא עלַא יד.

 יו ,עטרַױרטסנָאק זיולב ןענַײז ,טגנערב .ע .מ סָאװ ,טלעװ עטרַאנעג

 -רעב רעד ןשיווצ קירב עקידעבעל יד ןעוועג זיא ןיֿפעל זַא ,לשמל

 עשירַארעטיל ןימ ַאזַא וא ,הלכשה רעשיסור א רעשיצילַאג ,רעניל

 .טלעוו עטרַאנעג יד ןַײז ךיוא לָאז תולכשה ַײרד עלַא ןשיווצ קירב
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 זיא עסעיפ יד זַא ,ע .מ טימ ןייז םיכסמ ןעמ ןָאק סנייא רָאנ

 ,קיד ,ועטרע ,טרָאּפַאּפַאר ,ןיֿפעל ןופ םיליכשעמ זַײרק םעד ןוֿפ סיורַא

 ןייא ןייק טנַאקַאב טינ זיא סע סָאװ סָאד .לַאמכָארק ,ןַאזניוועל

 רַאֿפ שודיח ַאזַא טינרָאג זיא ,טלעוו עטרַאנעג יד ןוֿפ רַאילּפמעזקע

 רימ ןבָאה טָא .טרפ םעד ןיא ןשינעטלעהרַאֿפ יד ןעק סע רעוװ םעד

 טָאה סָאוו ,חנעּפ תנֿפצ סעציוורוה לקייח טימ לַאֿפ םענעגייא םעד ךָאד

 סרענעייל יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא גָאװ רעמ ןבָאה טֿפרַאדַאב סיוועג ךָאד

 ךעד ַײס ,רבחמ םעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד ַײס ;סרעטלַאה-םירֿפס ןוא

 -רָאֿפ םעד טיול) רעטסערג רעד ףוסילּכ-ףוס ,ךוב סעד ןוֿפ סענרַאֿפ

 -הלכשה רעשידִיי רעצנַאג רעד ןיא (טַײז לָאצ רעד טױל ,טַאמ

 טינ ריש רָאנ ,םינָאנַא ןַא ןוֿפ לכיב ַא סעּפע םתס טינ ,רוטַארעטיל

 ילשמ עשידִיי סניֿפעל לדנעמ ןטמירַאב סעד ןֿפ ןליֿפַא ןוא .רֿפס ַא

 -פמעזקע עקילעפ רַאּפ ַא רָאנ טיהעגֿפױא סנ יפ לע רָאנ ךָאד ךיז טָאה

 עסיורג ַא טעטכינרַאֿפ ןבָאה םידיסח יד זַא ,ןַײז ךיוא ןָאק סע .ןרַאיל

 רעמינַאנַא רעד ךָאד טבַײרש .עבַאגסיוא רעד ןוֿפ ןרַאילּפמעזקע לָאצ
 085 ל06960 06 56016 608551ס/חװ טֿפירש רעשישטַײד רעד ןוֿפ רבחמ

 ןליֿפַא ןעמענסיוא קדַאטש טעוװ ךוב ןַײז ,רעכיז זיא רע זַא (1916)

 ירַאֿפ וצ ייז ידּכ ןפױקֿפױא ןרַָאילּפמעזקע יד ןקקעוו יז; :םידיסח ַײב

 -עג סָאד ןבָאה יז יװ ױזַא ,("ןעטלַאה עֿפ-ַאד-ָאטיוא ןייא;) ןענערב

 הלכשה, ווָאנבוד עז) "קרעוו עשידיסח-יטנַא ערעדנַא טימ טכַאמ

 רשֿפא זיא סרעקיטַאנַאֿפ עשידיסח יד רַאֿפ ארומ יד .("תודיסח ןגעק

 ,םינָאנַא סױרַא זיא טלעוו עטרַאנעג יד סָאװו ,הביס יד ןעוועג ךיוא

 ןופ טֿפַאשמינָאנַא רעד עגונב טסעֿפ ךױא סע טלעטש ווָאנבוד יו

 -רךעגייטש ַא ןעוועג זיא רבחמ ןוֿפ טּפַאשמינָאנַא םגה) ןירימט הלגמ

 .(טַײצ-הלכשה רעד ןוֿפ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ךַאז

 גנַאהנעמַאזוצ םעד ןרעלקוצֿפױא רעיונעג קיטכיוו זיא םינּפ לכ לע

 ףמַאק ןשירַארעטיל ןטשרע םעד ןוא טלעװ עטרַאנעג יד ןשיווצ

 -בוד ךָאנ ,טריטַאד סָאװ ,עיצילַאג ןיא םידיסח ןוא םיליכשמ ןשיווצ

 טזערע רעניוװ .מ ךרוד יד ןעוו טַײצ ַא ,1816-1819 ןרָאי יד ןוֿפ ,ןורַאנ

 .ײןענַאטשטנַא זיא עסעיפסקלָאֿפ עשידִיי עטשרע עטרעײלשטנַא

 קיטסַאל המלש רעבַײרש רעשיטסיסקרַאמ רעשיליוּפ-שידִיי רעד

 ;טבַײרש

 ןוא גנוגעווַאב -הלכשה רעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סעי

 ךיז ןצונַאב עטֿפָא סָאד שידִיי ףיא רוטַארעטיל-הלכשה רעד רַאֿפ

 רעשיטַאמַארד רעד טימ ,גנורעלקֿפױא ןוא ףמַאק ןוֿפ ןליצ יד רַגֿפ

 -ָאשע-הלכשה רעד ןוֿפ השורי רעד ןיא סָאװ ,גנונייזערעד יד .םערָאֿפ

 ךעלשודיח סיוא טעז ,ןעגנוֿפַאש עששיטַאמַארד בוריס רימ ןעניֿפעג עכ

 ןיק טַײצ רענעי ןיא ךָאנ טָאה הֿביֿבס עשידִיי יד סָאװ ,םעד בילוצ

 -ֿברעמ יד ןוֿפ רערעלקֿפױא יד .טגָאמרַאֿפ טשינ סעיצידַארט-רעמַאעט

 טימ טצונַאב ןרעג ױזַא ךיז ןבָאה (דנַאלשטַײד ,ךַײרקנַארֿפ) רעדנעל

 וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג טָאה עכלעוו ,םערָאֿפ רעשיטַאמַארד רעד

 ,טרָאװ ןקידעבעל ןוֿפ ףליה רעד טימ ןסַאמ ערעסערג ןקריווַאב

 ַא טַאהעג ןבָאה עשרַאמָאב ןוא ָארדיד ,גניסעל ןוא רעטלָאװ לַײװ

 -ןערבסױרַא סָאד ייז רַאֿפ ךעלריטַאנ ןעוועג זיא רעבירעד ןוא ענעצס

 -גָאלַאיד ןיא ןשינעטלעהרַאֿפ עלַאדָאעֿפ יד ןוֿפ קיטירק רעײז ןעג

 טזערע ןֿפַאשעג רעטַאעט םעד טָאה ,טסּוװַאב יוו ,זדנוא ַײב .סערָאֿפ

 ןטעיפ רעבָא .םיליכשמ רוד ןרעטעּפש םעד ןוֿפ רעטנייא ,ןדַאֿפדלַאג

 רעד; ןוֿפ םינָאנַא רעד ַײס ,ןהָאזֿפלָאוװ ַײס ,לכייא ַײס ןבירשעג ןבָאה

 ןבָאה טָאװ ,םיליכשמ עקידרעטעּפש עלַא ַײס ,ײטלעוו רעטרַאנעג

 -טָאג ,דלעֿפנעסקַא ,ןָאסניוועל) ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא ןבירשעג

 יז ,(טנכערעגנַײרַא ןעלעדנעמ ןוא ןדַאֿפדלָאג זיב רעגניטע ,רעבָאל
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 טָאה ,סנטשרע ;עקַייווצ ַא ןַײז ןָאק גנונַײשרעד רעד ןוֿפ גנורעלקרעדי
 אמּתסמ טָאה ,סנטייווצ ;רעטסומ רעקידֿברעמ רעד טקריוועג ַאד

 ןעגנערבוצסיורַא טייקכעלגעמ יד טליּפשעג לָאר עניילק ןייק טשינ
 עצרַאווש יד ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד ײסרָאֿפ-חוכיוא ַא ןיא
 רַאֿפ ךיוא יו ,טייקכעלקריוו רעשידִיי רעד ןוֿפ ןטלַאטשעג עסייוו ןוא
 .-ּפָארַא טָאה עכלעוו ,עריטַאס עכעלמיטנגייא ,ןעגנוֿפַאש-הלכשה יד
 עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא עשירעגייטש ךס ַא ןוֿפ רעיײלש סעד ןסירעג

 | / . ףטײקלּפירקרַאֿפ
 רעַײנ רעד ןיא קרעוו עשירעלטסניק ,עכעלטלעוו יד ןוֿפ ענייא

 רעד ןיוש ."טלעוו עטרַאנעג יד; עמינָאנַא יד זיא ךַארּפש רעשידִיי

 ןוֿפ ןלטיטכָאנ ןיא קיטסירעטקַארַאכ| עמַאלקער ןוא ןעמָאנ םַצע

 שעיטסירעטקַארַאכ ןוא טנַאסערעטניא רָאג זיב ןזיא עידעמָאק רעד

 -ַאעט ןייש-רעדנּױװ ַא "טלעוו עטרַאנעג ידי :רימ ןענעייל |ױזַא| ..

 טקוק ןעמ זַא ,טלעוו רעד ןיא לגיּפש רעטסעב רעד זיא סע .קיטש-רעט

 ךיז טוט סע סָאװ ,ןייר ןוא רָאלק רעייז ןעמ טעז ,ןַײרַא טוג ןענירעד

 טזעינ ךיז רָאט ןעמ זַא ,וֿפרעד טנרעל ןעמ ןוא ,ץרַאה סמענעי ןיק

 רעייז עלעּפע סָאד זיא לָאמַא ןרָאװ ,םינּפ םעד ףיוא ןזָאלרַאֿפ דימח

 רעד ןוֿפ ץנעדנעט יִד .ײסערַאװ רעזייב ַא טציז קיניײװועניא ןוא ןייש

 "המדקה; רעד ןיא טרילומרָאֿפ רָאלק ץנַאג טרעוו עידעמָאק

 םעד ףיוא ןזָאלרַאֿפ טשינ ךיז ןלָאז רימ זדנוא טנרעל לכיב סָאד,// |

 טמענ ןעמ רעדייא לכש טימ ןוװרּפ טוג זומ ןעמ רָאנ ,למינּפ ןעמורֿפ

 ןוֿפ ףוס רעד זַא ,זדנוא סע טנרעל ךיוא .םורֿפ תמא רַאֿפ ןָא סענייא

 טימ זמ טײקשלַאֿפ ןַײז ןוא ,רעטצניֿפ ןוא ץרַאווש זיא רעלדניוװע םעד

 ןוא רסומ סױרג זדתא סע טנרעל ךיױא .עמוקסױרַא טַײצ רעד

 רבחמ רעד ןוא.. .ײןריֿפֿפױא ךיז ףרַאד שטנעמ רעד ױזַא יו המכח

 זַא ןַײז ךעלגעמ ןָאק סע; וצ טיג ײטלעוװו רעטרַאנעג, רעד ןֿפ

 ןענעייל לכיב סָאד ןלעוו ייז ןעוו ןרעזייב ךיז ןלעוװ ןשטנעמ עכנאמ

 .ךיז טניימ רעד ,ךיז טליֿפ סע רעוװו ;רעֿפטנע רעבָא ךיא לעװ יי

 ,לבָאנק ןייק טשינ טסע ןעמ זַא .ןצַארק ךיז לָאז רעד ,טסייב סע ןעמעוו

 ."ןיימ ךיא סָאװ ןױש טײטשרַאֿפ) ץטע ,טשינ ןעמ טקניטש

 :עידעמָאק רעד ןוֿפ טלַאהניא רעד

 ,דניקרעטסעווש ַא ךיז ַײב טיצרעד עילָאדָאּפ ןיא רחוס רעכַײר ַא

 רעטכָאט ַא טָאה ,"עטהירכ ענײֿפ יד, ,ביױו טיױוצ ןַײז .המותי ץא

 רעריא ןַאמ רעד סָאװ ,השורי יד זַא ,קידנלעוו ,טייקסואמ ַא ,הנוגע ןָא

 -ןַײרַא לָאז ,ןוז ןקיצנייא ןַײז ןבעגרעביא האווצ רעד ןיא ךיז טביילק

 ,המֹותי יד ןוא רע זַא ,ץלַא יז טוט ,רעטכָאט רעד וצ ןוא ריא וצ ןלַאֿפ

 ףליה רעד טימ סָאד טוט יז ןעמענ טשינ ךיז ןלָאז ,ךיז ןביל עכלעוו

 -רעלקעגֿפױא סנַאמ םעד ןַײרַא ךיז טשימ סע .דמלמ סניז םעד ןוֿפ

 יז ןוא טײקשלַאֿפ יד טריקסַאמעד רע ןוא רעריֿפ-טֿפעשעג רעט

 רענײֿפ רעד ןוֿפ הנווּכ עטכעלש יד ךיוא יו דמלמ םעד ןוֿפ תועיבצ

 רעד ןיא סָאװ ,זמלמ רעד טריקסַאמעד טרעוװ ייברעד .עטהירב

 רע זיא ,המותי רעד וצ טנכדשעג ךיז טָאה רע ןעוו טַײצ רעבלעז

 רעגֹולק רעד ןעוועג סָאד זיא ןתמא רעד ןיא) טסניד רעד וצ ןכָארקעג

 רַאֿפ טלעטשרַאֿפ ךיז טָאה רעכלעוו ,יָארַאגיֿפ; רעשידִיי רעד ,רעניִד

 .(טסניד רעד

 ןוֿפ טייקכעלנע רעד ףיוא ןזיװצנָא קירביא ,רימ טכוד ,זיא סע

 -ףויטרַאט רעשירעילָאמ רעד וצ עסעיפ רעד ןוֿפ קיטַאמעט רעד

 טגָאמרַאֿפ ןוא גנוײלטנַא ןוֿפ ,גנוריּפָאק ןוֿפ טַײװ רעבָא זיא יז .עמעט

 יױבעג םצע םעד ןיא ַײס ,ןטלַאטשעג יד ןוֿפ גנונעכייצ רעד ןיא ַײס

 רעבָא ןָאק ןעמ .קרעװ קידנעטשבלעז סױכרוד ַא ןוֿפ ןכירטש עלַא

 -טכייל , סנהָאזֿפלָאװ ןוֿפ גנוײלטנַא ןגעוו סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןדייר
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 ןופ ןָאקיססעל -

 רעד ןיא רעקיטולבלוֿפ ןוא רעקרַאטש ךרע ןַא ןָא "טלעוו עטרַאנעג-

 יבגל קיטירק ןוֿפ ןטנעמעלע יד סױרַא טגנערב יז ןעוו ןאד גנונעכייצ:

 ןעוו ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ טײקרעטצניֿפרַאֿפ ןוא טײקנענַאטשעגּפָא רעד

 "ירב ענעברָאדרַאֿפ ,רעגירטַאב ,סעקעובצ ענעדיזשרַאֿפ יד טנכייצ יז

 ןוא למיה םוצ ןגיױא יד טימ ןצָאלג ,למינּפ םורֿפ ַא ןכַאמ סָאװ ,תוא

 עמַאס סָאד .רענעלּפ עשילמיה טשינרָאג ,עשלָאֿפ טימ םורַא ךיז ןגָארט

 עטלּפירקרַאֿפ יד ןגעק ףמַאק רעד עקַאט זיא עסעיּפ רעד ןיא עקיטרעוו

 ןוֿפ ןבעל ןשידִיי ןיא ןעגנונייששרעד .עלערוטלוק ןוא עשירעגייטש
 ,סַארגָארּפ רעוויטיזָאּפ רעד סא טעז רעסַאלב ליֿפ טַײצ רענעי
 -כח ןוא תונושל; ןענרעל סָאד ןקידערפ טימ ךיז טצענערגַאב סָאװ

 +טייקשירחוס עכעלטנרָא יד טמירעג קרַאטש ָאד טרעוו ַײברעד ."תומ

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ףרַאד סַאוו ,ײהסנרּפ עטסכעלרע ןוא עטסערג סלַא;

 -סקלָאֿפ עטסטיירב יד רַאֿפ .ןֿפא םענרעדָאמ ַא ףיוא ןרעוו טריֿפעג

 יד ןרעכעה ,הכאלמ ַא ןענרעלוצסיוא ךיז טרידנעמָאקער טרעוו ןסַאמ

 קידנכערּפשטנַא ,תוכאלמ-ילעב עקיטעט יד ןוֿפ סעיצַאקיֿפילַאווק

 ןוודיטיזַאּפ םעד ַײב ,ָאד .טַײצ רעַײנ רעד ןוֿפ ןשיועֿפרעדַאב יד וצ

 ןֿפערט ָאד .גנוטלַאטשעג עשירעלטסניק יד ןיוש טלעֿפ ,םַארגָארּפ

 .רעדליב ןייק טשינ ןוא דייר עליוה ןיוש רימ

 -נעטשלוֿפ ןעוועג זיא רבחמ רעד זַא ,תודע טגָאז טקַאֿפ רעד םגה

 זיא ,לַאעדיא ןשירערעלקֿפױא ןכעלרעגריב םעד ןוֿפ טשרעהַאב קיד

 ןצנעדנעט עשיטַארקָאמעד טלוב ןקרעמַאב וצ רעװש טשינ ךָאד

 רעד ןוֿפ ןענָאזרעּפ יד ןרעדליש ןוא ןלעטשקעווַא ןוֿפ ןֿפוא טעד ןיא

 רעטרַאנעג רעד ןוֿפ ךַארּפש יד זיא לטיּפָאק רעדנוזַאב ַא-. .עיצקַא

 -ֿפױא רעד טסייהיס ,ײלרוחב סָאד , ,ןטלַאטשעג יױוצ זיולב .ײטלעוו
 ,עטרעלקעגֿפױא יד ןוא ,רחוס ןוֿפ ןוז רענייר-לָאטשירק ,רעטרעלקעג

 -ץלַא ןוא טייקנזעלַאב רעייז תמחמ ,ןדייר ,המותי עטבילרַאֿפ םיא ןיא

 "עטײדרַאֿפ ַא טימ טסייהיס ,ײטנעגילעטניא  סָאוװטע ,טייקשירעסייוו
 ןעיצילַאג ןקיטֿפַאז ַא טימ ןדייר ןדלעה טשער יד .ושל טשירעמ
 ."שידִיי

 :רעניװ .מ טבַײרש עסעיּפ רעד ןוֿפ טײקשילַארטַאעט רעד ןגעוו
 ךיוא רָאנ ,עשיטַאמַארד יד זיולב טשינ ,רוטַארעטיל עשידִיי יד;

 סעיצידַארט יד ןָא טפינקעגנָא ןבײהנָא עריא ןיא טָאה ,עשיַאזָארּפ יד
 זיא סָאד .עמַארד-עילימַאֿפ רעכעלרעגריב רעשיעּפָארײא רעד ןֿפ
 יד עוועגַא רעד ןיא ָאד ןיא קיטרַאנגיא .ךעלריטַאנ צנַאג ןעוועג
 ליטס םעד טימ עמעט ףיטרַאט רעשירעילַאמ רעד ןוֿפ גנודניברַאֿפ
 -עג ןבָאה טרּפ םעד ןיא .עמַארד-ןעילימַאֿפ רעכעלרעגריב רעד ןוֿפ
 עזעיריטַאס יד .ןַאסֿפלָאװ ןוא לכייא ןוֿפ סעסעיפ יד געוו םעד ץיוו
 עמַארד עכעלרעגריב יד טלדנַאוורַאֿפ בייהנָא ןוֿפ דלַאב ָאד ןבָאה תונוכ
 עטכידעג יד סָאװרַאֿפ הביס יד ךיוא זיא סָאד .עידעמָאק רענייר ַא ןיא
 ַאזַא ןיא זיא עמַארד רעכעלרעגריב רעד ןוֿפ טייקשילַאטנעמיטנעס
 -יטרַאנגײא רעד .ןריּפש וצ קיניוו ײטלעוו עטרַאנעג יד; יו עסעיפ
 רעקיטלַאמעד רעד וצ טָאה עוועגַא ןוֿפ םזילַאער רעשירעגייטש רעק
 רשֿפא ןענַײז ןעגנויצַאב .טינ תוכיױש ןייק רוטַארעטיל רעשיסור
 עכעלמיטסקלָאֿפ יד טרעדליש רעליש ןכלעוו טימ ליטס םוצ ןַארַאֿפ
 סעסעיּפ עטמיטשַאב וצ ךיוא ןוא ,ײעביל דנוא עלַאבַאק, ןיא ןריגֿפ
 -רעד עוועגַא ןיא ירוא רעניד-זיוה םענוֿפ טלַאטשעג יד .ובעצָאק ןוֿפ
 .ָארַאגיֿפ סעשרַאמַאב ןֿפוא ןָא סעּפע ףיוא טנַאמ

 עוועגַא רעד ןשיווצ גנַאהנעמַאזצ רעד ןַײז טינ לָאזיס רָאלק יװ
 רימ ןעעז ,עמַארד-ןעילימַאֿפ רעכעלרעגריב רעשיעּפָאריײא רעד ןוא
 -ַאלעצ טעמכ ,עטמיוצעג-טינ ןימ ַאזַא עידעמָאק רעזדנוא ןיא רעבָא
 קידנגונעג טינ ןֿפוא םושב סָאד ןענָאק רימ זַא ,טייקשירעגייטש ענעז
 א רעגיטשש רעקידעבעל .תועפשה ענעי טימ זילב ןרעלקרעד
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 רעט ַאעט ןשידיי

 -עטיל רעלעיציֿפָא רעד ןיא ןענַײז סָאװ ,םרָאֿפ-קורדסיוא רעשינומה
 ביוא זַא ,ץיײלֿפ ןדליוו ַאזַא ַאד טיג ,ןטָאברַאֿפ גנערטש ןעוועג רוטַאר
 -טַאעט-שירַארעטיל ,ערעטלע טימ גנַאהנעמַאזוצ ַא טרּפ םעד ןיא ןכוז

 רנַאשז ןטימ רָאנ ןלעטשֿפױא םיא ןעמ ןָאק ,סעיצידַארט עשילַאר
 .עטרַא לעד ַאידעמָאק רעד ןוֿפ ,עדַאנַאֿפוב רעד ןוֿפ ,קסעלרוב ןוֿפ

 טלטימ וַאֿפ ץלַא רַאֿפ רעכיג רע זיא ,גנַאהנעמַאזוצ ַאזַא ןעמעננָא ביוא
 זיא "טלעוו עטרַאנעג יד .קיּפש-םירוּפ עשידִיי יד ךרוד ןרָאװעג
 ןרעוו וצ טליפשעג ףױא ןרָאוװעג טסַאֿפרַאֿפ טשרמולכ טרָאֿפ ךָאד
 -רעדָאמ וצ יז ,ןליּפש-םירופ יד ןטײברַאֿפ וצ ףיוא ןוא םירוּפ םוא

 | .ןריזינ

 סעּפע רעוװע ךיז טזָאל עסעיפ רעד ןוֿפ ױבֿפױא םעד ץעו ..

 ןטריניור ןוא ןטלפירקרַאֿפ ַא זיולב ריא ןוֿפ ןגָאמרַאֿפ רימ לַײװ ,ןגָאז

 רעד זיא ךעלגנירּפשרוא זַא ,ןענעקרעד זיולב ךיז טזָאליס .טנַאירַאוו

 -ידַארט עשירעילַָאמ-שיסַאלק יד טױל ,רעטסעֿפ ַא ןעוועג ױבֿפױא

 -ֿפנָאק םענוֿפ טקנופ-ךיוה ַא טימ ,בײהנָא ןיא טּפינקרַאֿפ טוג ,סעיצ

 סעגירטניא טימ ךיז טלקיװטנַא גנולדנַאה יד .טימ רעד ןיא טקיל

 גנוזייל יד .ןשינעלעטשרַאֿפ ןוא ןעלטרָאֿפ ,סעגירטניא-ןגעק טימ ןוא

 ענעֿפורעג-ױזַא יד .גנונעקרעד ןוא גנוריקסַאמעד ךרוד רָאֿפ טמוק

 טיהעגּפָא .טריֿפעגכרוד ֿבגא ָאד ןרעװו "ןטייהנייא ַײרד  עשיסַאלק

 גָאלַאיד רעטיובעג-ףרַאש רעד עיציזָאּפמָאק רעד ןוֿפ ןבילבעג זיא

 ,דָאש ַא .(דמלמ םעד ןוא ירוא ןשיווצ ןגָאלַאיד יד ןענַײז ןטסעבמַא)
 רעביא סעקילּפער יד ןשיווצ גנודניברַאֿפ יד זיא זייוורעטרע סָאװ
 .רָאלק ןצנַאג ןיא טינ ןעגנולּפירקרַאֿפ ןוא ןעגנוצריק יד

 -ידיסח רעד ,ףיטרַאט רעד ןיא עסעיפ רעד ןוֿפ רוגיֿפ-טּפיוה יד
 -טַאמעד ןַיז ףיוא עסעיפ יד זיא טציּפשעגוצ .דמלמ רעשיקעובצ רעש
 -דילָאס ןייק טינ זיא טייקשיקעובצ ןַײז ןוֿפ רעטקַארַאכ רעד .גנוריק
 ןיא טָאה רע .ףיטרַאט ןשירעילָאמ םַײב יו ,רענששזַאװ ,רעכעלרעַײֿפ
 ַא.. קילושז ַא ,טולּפ ןששירעגנויליווו ,ןקיניזטכייל ַא ןוֿפ סעּפע ךיז

 עזעירעגייטש ַא ,עטהירב ענייֿפ יד זיא םיא וצ קיטשנגעק ךעלבייוו
 -ַאיצידַארט ַא ךיוא ,ןכירטש עשיקעובצ טימ הּפילק ַא ,ײלייח תשא,
 ןיא . ףיטרַאט סרעילָאמ טַײז עיגרוטַאמַארד רעד ןיא רוגיֿפ עלענ
 וזיטַאמ ףיטרַאט רעד טרעוו עטהירב רעניײֿפ רעד ןוֿפ טלַאטשעג רעד

 סרעילָאמ ןיא סָאו תונסחי רעשלַאֿפ ןוֿפ ויטָאמ ןטימ טריניבמָאק
 רעד ןיא זיא וויטָאמ רעקיזָאד רעד .ײרעקילעדַא סלַא רעגריב,
 ןוא לכײא טימ ךײלגרַאֿפ ןיא ךיוא) סעַײנ קידנעטשבלעז ַא עוועגַא
 ,סוחי ןשידִיי ןוֿפ טָאּפשּפָא רעשיטַארקַאמעד רעד -- (ָאזסֿפלָאװ
 -נעזרעּפ רעד ןוֿפ עדריוו יד ןוא טרעוו םעד ןענָאטַאב ךעלרעגריב ַא
 .סַאטשּפָא ריא ןוֿפ טייקיגנעהּפָאמוא טייקכעל

 יױוצ םעירטעמיס ןרעטקַארַאכ עוויטַאגענ יױוצ עקיזָאד יד ןגעק
 רעטרעלקעגֿפױא רעד -- דמלמ םעד ןגעק .עוויטיזָאּפ ערעדנַא
 -רעלקעגֿפױא ריא -- עטהירב רעניײֿפ רעד ןגעק ,רעריֿפ-טֿפעשעג
 ,המותי יד ןוא לרוחב סָאד ,ךעלרָאּפ יױוצ ןעייג רעטַײװ .ןַאמ רעט
 .טסניד יד ןוא ,גנוי-זיוה רעד ,ירוא :עיניל-ןבענ עלעלַארַאּפ סלַא ןוא
 עגירטניא רעד ןיא עיניל-ןבענ ַא סרעניד יד ןליּפש ןזָאל וצ רינַאמ יד
 -לּפָאט ךרוד גנוזייל יד ןקידנערַאֿפ וצ ןוא םיטַאבעלַאב ערעייז ןשיווצ
 רעכעלרעגריב רעד ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג גנַאל ןיוש זיא ,תונותח עט
 ןעועג ךיױא סע זיא עקַאט ױזַא זַא ךעלגעמ .(איא אוויראמ) עמַארד
 ןיא .עבַאגסױא רעוװַאקלָאשז רעטששרע רעטלּפירקרַאֿפ-טינ רעד ןיא
 טסניד רעד ןגעװו טרעוװו 1863 ןוֿפ עבַאגסױא רעגרעבמעל רעד
 גנַאג ןצנַאג םעד טױל .ףױא טינ ןילַא טערט יז .טלייצרעד זיולב
 ןכעלגנירּפששרוא םעניא זַא ,ןענעכער ןעמ ףרַאד גנולדנַאה רעד ןוֿפ
 -קַארַאכ ַאזַא ךרע ןַא ,ןטָארטעגֿפױא ָאי עסעיּפ רעד ןיא יז זיא טסקעט
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 יד ךָאד זיא יז .יעלעקרעס, סרעגניטע ןיא הוח טסניד יד יו רעט

 ,דמלמ םעד ןוא ירוא ןשיווצ טקילֿפנַאק םענוֿפ הֿביס ערַאבלטימוא
 ַא .דיסח םענוֿפ גנוריקסַאמעד רעד וצ טריֿפ סָאװ ,טקילֿפנַאק םענֿפ
 ,עסעיפ רעד ןוֿפ ןלייט עטצעל יד ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא יז זַא ,םינפ
 ,טצריקעג קרַאטש ױזַא עבַאגסיױא רעגרעבמעל רעד ןיא ןענַײז סָאװ

 ,"עזעיג רעזייב רעד ,רעטכַאט סעטהירב רענַײֿפ רעד ןוֿפ רוגיֿפ יד
 ,"טלעוו עטרַאנעג יד;) דיסח םעד ןכש ןשירעלדניווש םעװֿפ ןוא
 ךיוא עסעיפ רעד ןיא ןרעװ (06 .ז ןוא 68 .ז ,עבַאגםױא רעווקסַאמ
 זייב סעקילּפער ענעדײשרַאֿפ ןיא זיולב ןרעוו ייז ,טריֿפעגסױרַא טינ
 ןכעלגנירּפשרוא םעניא ןענַײז ייז יצ ןגָאז וצ רעווש .טריזירעטקַארַאכ
 -רַאװ רעייז רעבָא זיאיס ןטָארטעגֿפױא ָאי עסעיפ רעד ןוֿפ טסקעט
 ןכלעוו ןוֿפ לָאר ערעוויטקַא ןַא טליּפשעג טרָאד ןבָאה יז זַא ,ךעלנייש
 הרעסשה עקיזָאד יד ןטשער עטלּפירקרַאֿפ ןבילבעג זיולב ןענייזיס
 לטעצ-ןעניױשרַאּפ סעניא סָאוו ,טקַאֿפ םעד טימ ןציטשרעטנוא ןעמ ןָאק

 "טסעג ,םינכש ,םיתרשמ ,רֿפוס ןייא  :טנַאמרעד ןרעוו

 ,עועגַא רעד ןיא טרעדלישעג טקעריד טרעוו סָאװ הֿביֿבס יד
 "ַאב ןסַאמ עטיירב יד ןוֿפ ןבעל סענוֿפ .עשיריבג-שיטַאבעלַאב ַא זיא
 טלַאטשעג רעד ךרוד ךליהּפָא ןכַאווש ַא זיולב ןרעה וצ ָאד רימ ןעמוק

 סענוֿפ ןטקַאֿפ יד ךרוד ןוא עסעיּפ רעד ןוֿפ ךַארּפש רעד ךרוד ,סירוא
 ןזייוו רעריֿפטֿפעשעג ןַײז ןוא רחוס רעסיורג רעד סָאװ ,ןבעל-סקלָאֿפ
 םעד ןגעוו סעכעלטַײד רעמ סעּפע .סעקילּפער ערעייז ןיא ןָא יז ףיוא
 קרעוו יד ןיא טשרע טרעדלישעג רימ ןעמוקַאב קלָאֿפ סענוֿפ ןבעל
 זיא גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא בײהנָא לקיטש ַא רעבָא ,סדלעֿפנעסקַא

 .עוועגַא רעד ןיא ןַארַאֿפ טרָאֿפ

 טינ עמעכס ןַײז ןיא זיא עוועגַא רעד ןיא וויטָאמ-עביל רעד.

 ,ללּכב לדיימ ןעמערָא םעד רעדָא המותי רעד ןגעוו עמעט יד .יינ

 טוצ רעהעג ,ןוז ןַײז ךיז טבילרַאֿפ סע רעכלעוו ןיא ,ֿבורק ןכייר סַײב

 ךָאנרעד זיא יז .עמַארד רעכעלרעגריב רעד ןוֿפ דנַאטשַאב םענרעזייא

 ןדלעֿפנעסקַא ,("עלעקרעס}) ןרעגניטע ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא

 ,("ךוטקעד}) ןרעבָאלטָאג (ײבייו ןוא ןַאמ  ,"טלעוו עטרַאנעג יד)

 םעד ךרוד .. ןמכילע םולש וצ ןזיב (ײעיסָאס עמומ,) ןדַאֿפדלָאג

 ןוֿפ טײטַאב ןוא טרעוו םעד ןזַײוַאב וצ םעווקַאב ןעוועג זיא טעשזוס

 רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןגעק ַא -- רעטכעלשעג יד ןשיווצ עביל

 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא .תונותח ענעגנּוװצעג ןוֿפ םערָאֿפ

 רעשידִיי רעד ןיא .ַײנ סיוכרוד ןעוועג טלָאמעד רעבָא סָאד זיא
 "עביל , טרָאװו סָאד וליֿפַא ןעוועג טינ טלָאמעד ךָאנ ךָאד זיא ךַארּפש

 .ײרעטכעלשעג יד ןשיווצ עביל ןוֿפ טײטַאב םעניא

 ךרעב וװעקלָאשז ןיא ןענישרעד טשרע םוצ זיא עסעיּפ יד

 ןוא 1862 ןיא גרעבמעל ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא ,0
 .עווקסָאמ ןיא 1940 ןיא ןענישרעד ףוסל

 | טלעו עטרַאנעג יד

 רַאטװַא נטנַאקַאבמוא נַא נוֿפ עידעמָאק

 .טרעדנוהרָאי ןטצנַײנ םענוֿפ קילדנעצרָאי גנטייווצ םעניא

 נוֿפ נרַאטנעמָאק נוא ריֿפנַײרַא נָא טימ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ,רעניוו .מ

 |,זז 128| ,1940 ,"סעמע רעד; ,עװקסָאמ

 ,ה"י ןט19 ןיא ' רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ, -- רעניװ .מ
 | .דנאב רעטשרע ,1945 ,קרָאי וינ

 ,1950 ,עשרַאװ ,/רעקיסַאלק יד זיב רוטַארעטיל עשידיי יד , --- קיטסַאל המלש
 ,140-146 .וז

 ,סערַײא-סָאנעוב ,/ךַארּפש עשידִיי ןוא רוטַארעטיל עשידִיי , -- ןעזייר ןמלז
 ,2527254 .זז ,5
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 ףלָאדַא ,ןַאמיירפ

 1960 ץרעמ .טשעג -- 1888 ,בעג}

 -געגרַא ,ליווסעזָאמ ןיא 1888 ןריובעג
 עכלעוו ,ןרעטלע עשיתיבה לעב ַײב ,עניט
 ,רעטכעט ריֿפ ,םיא רעסיוא טַאהעג ןבָאה
 ענַײֿפ ַא ןבעגעג רעדניק עלַא ןבָאה ןוא

 ,גנודליב עשיטַאמעטסיס ַא ןוא גנויצרעד
 -וצ ,רע טָאה 576 רָאי ַא ןוֿפ דניק סלַא

 ךיז ,עילימַאֿפ רעצנַאג רעד טימ ןעמַאז

 -ַארַאסעב ,ווענעשעק ןייק טרעקעגקירוצ
 -עג טָאה רעטָאֿפ רעד ןענַאװ ןוֿפ ,עיב
 ,םָארנָאּפ ןקיטרָאד ןכָאנ רעבָא ,טמַאטש

 .עניטנעגרַא ןיא ןעמוקעגקירוצ ייז ןענַײז

 ןגיוצעג טָאה ןָא זייווניילק ןוֿפ זַא ,טבַײרש ךַײרנערהע םייח
 -ןריובעג ןַײז ןיא רע טָאה טייהנגעלעג ַאזַא רעבָא ,עניב רעד וצ ן'ֿפ
 רעד ,רעגָאװש ס'.ֿפ ,סוחי-עילימַאֿפ ןַײז בילוצ טַאהעג טינ דנַאל
 ,עטרעקרַאֿפ סָאד טקנוּפ רעביא טיג ,ןַאמרעבַאה ףסוי רעליּפשיוש
 -ירעווש םוש ןייק טַאהעג טינ טיבעג םעד ףיוא .ֿפ טָאה רָאנ טינ זַא
 ןײלַא טָאה רעכלעוו ,רעטָאֿפ ןַײז רָאנ ,עילימַאֿפ ןַײז ןוֿפ ןטייק
 ןעז טלָאװעג ןרעג םיא טָאה ,רעטַאעט שידִיי טַאהעג ביל קרַאטש
 עשידַיי יד ,סרַאטס עקיטלָאמעד יד רעבָא ,רעליּפשיוש ןשידִיי ַא יו
 ןשידִיי ןוֿפ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,רעליּפשיױש
 ,ןטֿפערק עגנוי ןייק טזָאלעגוצ טינ ןבָאה ,עניטנעגרַא ןיא רעטַאעט
 רעד ףיוא ןוא סערַײא-סָאנעוב ןיא ןליּפש טווּורּפעג טָאה .ֿפ םגה ןוא
 רַאֿפ ןטכיזסיוא ןייק םעד ןיא ןעזעג טינ רעבָא רע טָאה ,ץניוװָארּפ
 ןייק קעװַא רָאי 17 ןוֿפ רעטלע ןיא רעבירעד זיא ןוא ,גנולקיװטנַא
 ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא עּפורט רעשידִיי ַא ןיא ןַײרַא רע זיא ָאד .זירַאּפ
 ןוֿפ .ןלָאר עקיטכיוו ,עסיורג וצ ןעמוקוצוצ ןזיװַאב טַײצ רעצרוק
  ,ןָאקסעלַאגעס וצ עינעמור ןייק ןרָאװעג טרישזַאגנַא רע זיא טרָאד
 רעדיוו זיא ןוא גלָאֿפרעד טימ טליּפשעג רָאי עכעלטע טָאה רע ּוװ
 .עניטנעגרַא ןייק ןרָאֿפעגקירוצ

 עּפורט ענעגייא ןַא טריזינַאגרָא ָאד .8ֿ טָאה ,ןַאמרעבַאה טיול
 טליּפשעג ןוא ליזַארב רעביא ןרָאֿפעגמורַא זיא רע רעכלעוו טימ
 ,טרילבַאטע רע טָאה ךָאנרעד ,םיבושִי עשידִיי עטסנעלק יד ןיא וליֿפַא
 טָאה רעטָאֿפ ןַײז ווו ,עלישט ןיא רעטַאעט שידַיי ַא ,לָאמ ןטשרע םוצ
 ,ןרָאלרַאֿפ ץלַא ןוא עיציטסעווניא עקיטיינ יד טכַאמעג

 -װעשַאמָאט סירָאב ַײב ףיוא טערט ,עקירעמַא ןייק ןַאד טרָאֿפ .ֿפ

 רעשינַאּפש רעטצעזרעביא ןַא ןיא *רעטַאעט לַאנָאשענ; ןיא ןיקס

 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןָאזעס ַא רע טליּפש ךָאנרעד ,*ץַאיַאּפ רעד, עסעיּפ

 ,דנַאלװילק ןיא *רעטַאעט סעשטָאד, ןיא רעטעּפש ,רַאש לשנַא ַײב

 ןטימ ןָא רע טריֿפ גרעברעבליז לעוימעס טימ ןעמַאזוצ ,1922 ןיא
 -נידַאב-עינוי בילוצ יו ,ױזַא רעבָא ,ןָאטסָאב ַײב רעטַאעט-?יסלעשט,

 טרָאד ןוֿפ קעװַא רע טרָאֿפ ,קרָאי-וינ ןיא ןליּפש טינ רע ןָאק ןעגנוג

 -רעיוא םעס ןוֿפ ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא רע ןיהּווװ ,עינרָאֿפילַאק ןייק

 ךָאנרעד ןוא ןָאזעס ַא טליּפש רע ּווװ ,רעטַאעט ןקיטרָאד ןַײז רַאֿפ ךַאב

 ןייק ןרילָארטסַאג טרָאֿפ ןוא ,ןילרעב-ןָאק ֿבקעי ןוא ילַאמ טימ

 .*סוֿפיײרד ןַאטיּפַאק, ןיא ףיוא טערט רע ּוװ ,עקיסקעמ

 ענעדײשרַאֿפ טימ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רע טליּפש ,ןעמוקעגקירוצ

 רעדָא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןרילָארטסַאג עכלעוו ,רעליּפשיוש

 ןעגנולעטשרָאֿפ עשידַארַאּפס ףיוא סעּפורט ףיונוצ ןיילַא טלעטש

 עשידַיי טימ ןָא ךיוא רע טריֿפ ,ןעגנוסיירעביא טימ ,טַײצ עסיוועג ַא
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 ,ַאננַא ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ ,רע עכלעוו ףיוא ןעמַארגָארּפדָאידַאר
 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ סעיצַאזיטַאמַארד ענַײז ףיוא ןריֿפ
 ,ןעגנולייצרעד סנעזייר םהרֿבַא ןוֿפ סרעדנוזַאר

 ןקיטרָא ןַא סעלעשזדנַא סָאל ןיא טעדנירגעג .ֿפ טָאה 1923 ןיא
 -ןרָאיטקַא ןַא ָאד רע טעדנירג רעטעּפש ןוא ,ןיײרַאֿפ-ןרָאיטקַא ןשידַיי

 | | ,בולק

 זיא ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןברָאטשעג . זיא 1960 ץרעמ ןיא
 . .םלוע-תיב דּוװילַאה ןֿפױא ור רעקיביײא ןַײז וצ ןעמוקעג

 ;טבַײרש ךַײרנערהע םייח

 -עגֿפױא טינ רעמ ןױש זיא רע סָאװו ,ףױרעד קידנטכַא טינ,

 רעד זיב רעבָא רע טָאה ,ןלָאר עקיטכיוו ןיא עניב רעד ףיוא ןטָארט

 עשידִיי ,ןגעלָאק ענַײז רַאֿפ טגרָאזעג ןבעל ןַײז ןוֿפ טונימ רעטצעל

 גנודנירג רעד רַאֿפ ךעלטרָאוטנַארַאֿפ ןעוועג זיא ןוא ,רעליּפשיוש

 טָאה רע .סעלעשזדנַא סָאל ןיא בולק ןרָאיטקַא ןשידִַיי םעד וןֿפ

 ןריֿפוצֿפױא עניב ַא טימ רעטנעצ םענעגייא ןַא ןעיוב וצ טֿפָאהעג

 עכעלטע יד רַאֿפ .רַאטרעּפער ןרעסעב סעד ֿפ ןסעיפ ץזוידיי

 -רַאֿפ רעד זיא ,טריטסיזקע בולק ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד סָאװ רָאי

 -ערק םעד וצ .טנעדיזערּפ ןַײז ןעוועג ןַאמײרֿפ ףלָאדַא רענעברָאטש

 -כרוד ןבעגעגנייא ךיז טָאה םיא זַא ,ןרעוו טגָאזעג חמ בולק ןוֿפ טיד

 וצ ןעגנומענרעטנוא ענעגנולעג רעייז ןטֿפערק ענעגייא טימ ןריֿפוצ

 סָאװ ,םלוע ןשידִיי ןסיורג םעד ןוֿפ טײקנזירֿפוצ רעטסערג רעד

 ."בולק ןרָאיטקַא ןשידִיי םעד ןוֿפ םיֿבוט םוי יד לָאמעלַא טכוזַאב

 | ,ןאמרעבאה ףסוי ןוֿפ .ע .מ

 ןעברָאטשעג ,ןַאמײרֿפ ףלָאדַא ,רָאיטקַא רעשידיא רעטנַאקַאב -- ךַײרנערהע םייח

 ,1960 לירּפַא 11 ,.י .נ ,/ ווראֿפ , ,סעלעשודנַא סָאל ןיא

 אננא ,ןַאמיירפ

 | רעגרעבכַאה }

 |1961 ץרעמ 3 .טשעג --- 1885 .בעג}

 ,עיצילַאג ,וָאבָאב ןיא 1885 ןריובעג

 ַא ַײב שידִיי טנרעלעג .ןרעטלע עמורֿפ יב
 וצ יז טרָאֿפ רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא .יבר
 ןיא ,טרָאד ןוֿפ ןוא ,ןָאדנָאל ןיא רעטעֿפ ַא
 ןייק ייז טרירגימע החּפשמ ריא טימ ,0
 ַא ןיא ןָא ךיז יז טסילש טרָאד .ליזַארב

 -ַארָאּפס ןביג עכלעוו ,"רעבָאהביל, עּפורג
 עד ָאיר ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי עשיד

 .ָאריינעשז

 ףלָאדַא רָאיטקַא רעד ןעוו ,1912 ןיא

 ,עניטנעגרַא ןוֿפ עּפורט ַא טימ ןליּפש ןעמוקעגניהַא זיא ןַאמײרֿפ
 -עגנַײרַא יז טָאה ןוא *רעבָאהביל, יד טימ ןליּפש יז ןעזעג רע טָאה
 ריא טימ רע טָאה 1913 ןיא .עּפורט רעלענָאיסעֿפָארּפ ןַײז ןיא ןגיוצ
 טכַאמ טרָאד ןוֿפ .עניטנעגרַא ןייק עּפורט ןַײז טימ יז טמענ ןוא הנותח
 .ןַאמ ריא סָאװ ,ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טימ יז

 זיא ןוא ,ןלָאר עשיטַאמַארד טימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה ַאולּפמַא ס'פ
 1 .ןלָאר-רעטקַארַאכ וצ רעבירַא רעטעּפש

 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןברָאטשעג .8ֿ זיא 1961 ץרעמ 3 םעד
 .עינרָאֿפילַאק

 .ןַאמרעבַאה ףסוי רעגָאװש ריא ןוֿפ .ע .ש
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 רעט ַאעט ןשידיי

 .י ,דירפ

 עסעיּפ ןַײז ןענישרעד גרוברעטעּפ ןיא זיא |1889) ט'מרת ןיא
 סעניטרַאק 6 ןיא ןעטקַא 5 ןיא עידעגַארט ַא ,"ןעקילג עשעדיא יד;
 ןייא ןיא ןעֿפָארטעג ךיז טָאה סָאװ עטכישעג ַא ,רעדילגניז 23 טימ

 ,דירֿפ .י ןוֿפ טסַאֿפרעֿפ ,אטיל ןיא טדָאטש רעשידיא

 ןוא שידַיי ןיא םיריש טימ ,ןעמַארג ןיא ןבירשעג זיא עסעיּפ יד

 י | ,המדקה סלַא שיערבעה

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש |יקצינווַאר .ח .י) ןיצק יבר

 ,קרעוו ַאזַא טבַײרש עמ ױזַא יו ןסיו וצ קשח טָאה ריא בוא,

 ריא .ייּפש-ייק ,גנירג רָאג זיא'ס .דוס סעד ןגָאזסױא ךַײא ךיא לעװ

 עיזעָאּפ ַאזַא ןיא רקיע רעטכער רעד זַא ,ללּכ ןייא ןבָאה רָאנ טֿפרַאד

 ןיוש זיא עקירעביא סָאד .טיג טָאג יו רעטַײװ .ןעמַארג יד רָאנ זיא

 זיא סָאד ,ריא טעז ?ןעמַארג ןעמ טמענ ּוװ .לֿפט ַא ,ךַאזייב ַא ןצנַאגניא

 ,הצע עגולק ַא ןבעג ןענָאק רָאנ ךיז ףרַאד עמ ,הגאד עניילק ַא ןיוש

 בָאה ךיא , ןבַײרש טֿפרַאד ריא ,לשמל .קיטיינ זיא'ס ּווװ לשטיינק ַא

 ןקידנע ךיז לָאז הרוש ערעדנַא יד זַא ןױש ריא טעז ,"טכַארטעג

 ךיא, תורצוי יד רעביא טרעק ,טשינ אֹלַא .*טכַאמשרַאֿפ , יצ *טכַאל

 רעדָא ,"בָארקש, יצ "בָארד, םַארג ַא וצ טכַאמ ןוא "בָאה טכַארטעג

 טָא.. "חור, יצ "ךיֿפ, םַארג ַא וצ טסַאּפ ןוא "ךיא טכַארטעג בָאה;

 ןעמַארג ַא טזָאלעגסױרַא טָאה ןוא רבחמ רעזדנוא טסייו ףושיכ םעד

 רעד רַאֿפ טָאה רע סָאװ ,עיזעָאּפ ייפש-ייק ַא ,טעברַא לקיטע

 .עידעגַארט -- ןבעגעג ןעמָאנ ַא טלעװו

 רעד טימ סע ןטסעמ ןוא לכיב םעד וצ ןייגוצ ןלעוו טעוו ריא זַא

 טעוו ריא זַא ,עידעגַארט עתמא ןַא רַאֿפ טלעטשעג זיא סָאװ ,סָאמ

 רָאנ ,סעלקוק ענעריּפַאּפ ןוֿפ טשינ ,ןרעטקַארַאכ ,ןפיט ןכוז ָאד ןלעװ

 ַײר סָאװ ,ןרעדנַא ןטימ סנייא ךיז ןעלגנַאר ,ןרָאב סָאװ ,ןזלעה ןוֿפ

 ײשרַאֿפ ,המחלמ עטסקיניױועניא ןייא יז ןריֿפ ןצרַאה ןיא ףיט יז

 ,גָאלָאנָאמ רעדעי ,טירטֿפױא רעדעי סָאװ ,עידעגַארט ַא ,ליֿפעג ענעד

 -עביא ןייק טינ רעה סעּפע טזָאל ,סעּפע טגָאז וליֿפַא טרָאװ סעדעי

 ףרַאד סע יו טסַאפעגוצ טרָא ןַײז ףיא סעלַא רָאו ,תושרד עקיו

 ןיא ןכוז ןעמענ טלָאז ריא יו טקנופ םינּפ ַא ןבָאה ריא טעוו ,ןייז וצ

 יד ,ץוט ןֿפױא קרַאמ ןיא ייז טֿפױקרַאֿפ עמ סָאװ ,ךעלעקניטרַאק יד

 רעטרעוו עכעלטע טימ רָאנ ךיא לעװ רעביועד ... ײרעלָאמ ןוֿפ טסנוק

 יקצינווַאר || עידעגַארט רעקיזָאד רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד ןבעגרעביא

 ,השעמ יד ןצנַאגניא שיגַארט זיא'ס.. |ןטלַאהניא םעד רעביא טיג

 לֿפָאטרַאק זיא ייז ףיוא סָאוװ ,ןשטנעמ זַא ...קירעיורט רעייז ןוא רעײיז

 ןשטנעמ ,ּפערט יד קירוצ ןיוש טכירק לכש רעײז סָאװ ,ּפעק טינ

 ַא יז ןגעקַא זיא ,ןיירג 7 טימ חנ טבַײרש סָאװ ,רעד וליֿפַא סָאװ

 רעדעֿפ רעד וצ טױה רעלעה רעד ןוֿפ ךיז ייז ןעמענ ,ןדמל רעצנַאג

 ,םלוע ןטושּפ םעד סע ןעגנַאלרעד ןוא ךעלכיב ןָא ןקשטַאּפ ןוא ראג

 ןרעלקוצרעביא טינ ךעבענ טסייוו סָאװ

 ידו ןוא ךָא זיא ,!יוא !יוא ,יוא

 "!ייסאר ןיא ןבָאה רימ *רעסַאֿפרַאֿפ, ערַאֿפ סָאװ
 ,167 .ז ,1929 ,ענליװ ," .טיל .שידִיי .סקעל, -- ןעזייר ןמלז
 ,1889 ,ווצִיק ,"קעהטָאילביביסקלָאֿפ לשידוי ,, -- |יקצינוואר .ח י) ןיצק יבר

 ,300-7 .זז

 רעטַאעט .רעװָאנַאדומ

 ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה רעטַאעט רעוװָאנַארומ ןוֿפ ץַאלּפ רעד,

 טָאה רעכלעוו ,יקרַאּפ רעווָאנַארומי םענעֿפורעג-ױזַא ןֿפױא ,עשרַאוװ
 קרַאּפ רעווָאנַארומ ןוֿפ ףעש .*סַאד ינדָארַאני ןקילָאמַא םוצ טרעהעג
 .רעיאמ ןָאֿפ רעטסיײמייצילָאּפרעבָא רעוועשרַאוו רעד ןעוועג ןיא
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 שיט אא = שר = יא יה טששילשיטישישטה == חד את ת- 6 ===

 -יײרשש רעד ןוֿפ ןַאמ רעטשרע רעד;לַאזנעזָאר ריד ןבָאה 1905 ןיא

 ןעגנודעג ןייטשלעדע 'ה רעטָאֿפ ריא ןוא ,ַאקצולירּפ ַאנילוַאּפ ןירעב

 זיא סע .רעטַאעט ַא טלעטשעגֿפױא טרָאד ןוא רָאי ַא ףיוא ץַאלּפ םעד

 -קעריד רעד רעטנוא עּפורט-רעטַאעט עשידִיי ַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא
 עכלעוו ,עפורט יד .ַאקסווַאלסָארענ אידַאנ ןוא רעלדַא םעס ןוֿפ עיצ
 -עדָאֿפ יד ןּוא קַאמשעג םוצ ןסַאּפוצ טנָאקעג טשינ םיּטַא ךיז טָאה
 -ייוװצ יד ךיוא .ןטלַאהעג טשינ גנַאל רעבָא ךיז טָאה ,ןומה ןוֿפ ןעגנור
 טרָאד ךיז טָאה ןָאזשיֿפ םהרֿבַא ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא ,עפורט עט
 ןשידִיי ןטייווצ ןיא רעבירַא זיא ןוא ןטלַאהרעד טנָאקעג טשינ גנַאל

 ,רעטַאעט (-ירעוויהיד ןעדראשז'

 "םיײמייצילָאּפרעבָא רעד ןוא קידייל ןבילבעג זיא רעטַאעט סָאד -

 ןוֿפ לרוג ןטימ ןריסערעטניארַאֿפ וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןיילַא רעפ

 טעד ןכוזֿפױא ןלָאז ייז זַא ,רעמענרעטנוא יד ןטָארעג טָאה רע .ינב

 ,ץעענַאּפמָאק .ג .א רעליפשיווש ןוא רָאטקעריד-רעטַאעט ןשידִיי
 -צילָאּפ ןעוועג טרָאד זיא רע תעב ,ענליוו ןוֿפ טנעקעג טָאה רע ןכלעוו

 ןייק ןרָאֿפעגקעװַא ןענַײז ןייטשלעדע ןוא לַאזנעזָאר .רד .רעטסיימ

 םיא טימ ןבָאה ,טליּפשעג טלָאמעד טָאה ץעענַאּפמָאק ּוװ ,לעװַאש

 ןעמוקעג ץעענַאּפמָאק זיא 1906 ביהנָא ןוא ,טקַארטנַאק ַא ןסָאלשעג

 טימ עיצקעריד ןַײז רעטנוא רעטַאעט סָאד טנֿפעעג ןוא עשרַאוו ןיא

 סקעט ַאניז ,בילטָאג ַארַאלק ,ץעענַאּפמָאק האל :לבמַאסנַא ןדנגלָאֿפ

 ףלָאדור ,ץעענַאּפמָאק .ג .א ,ץרַאוװש עיֿפָאס ,(לעּפַאר -- רעטעּפע)

 -ָאר סירָאב ,ןַאמרעג עשימ ,ןיווע ששזרָאשז ,אקסעדנַארב ,יקסווַאלסַאז

 טריֿפעגֿפױא ןעמ טָאה ןטַײצ עטשרע יד .לעּפַאר .ל ןוא לַאטנעז

 ,עב עינ' ןוא 'קירדנעמש' סנדַאֿפדלָאג ,ןעמַאד עטעקָאק' סרימש

 סבירקס ,ןַײז ןעמ לָאז שטנעמ ַא' סרָאש -- רעטעַײפש ןוא ,'עמ עינ

 סיקסוועשַאמָאט ןוא 'תורצ סעמַאמ ,עטַאט' סליבעג ,יַאקווָאדישזי

 | ."דִיי עלעטניּפ;

 ץעענַאּפמָאק רָאטקעריד רעד טגעלֿפ גנולעטשרָאֿפ רעדעי רַאֿפ

 ןגעו םלוע םוצ עדער ַא ןטלַאה ןוא גנַאהרָאֿפ ןרַאֿפ ןעמוקסױרַא

 טימ ןעמונעגֿפױא סעדער יד טָאה םלוע רעד .ירעטַאעט ןוֿפ טיײטַאבי

 עיטַאּפמיס יד ןענּוװעג לענש רע טָאה םעדכרוד ןוא סעיצַאווַא עסיורג

 .םלוע-רעטַאט ןוֿפ

 ינדָארַאנ' ןטימ טקַארטנָאק רעד טקידנעעג ךיז טָאה 1906 ףוס

 "ומ' סָאד ןבעגעגרעביא טָאה רעטסײמײצילַאּפרעבָא רעד ןוא ,!םָאד

 -עגכרוד ףיורעד טָאה רעכלעוו ,ןצעענַאּפמָאק וצ ירעטַאעט רעווָאנַאר

 .רעטַאעט ןוֿפ עיצַאזינַאגרָאער עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא ןַא טריֿפ

 קרַאמ -- עמַארד רעד רַאֿפ ןרעסישזער ייױוצ טרישזַאגנַא טָאה רע

 עקידרעירֿפ יד .ןָאסרעעמ קרַאמ -- עטערעּפָא רעד רַאֿפ ןוא ןײטשנרַא
 דינָאעל :רעליפשיש יד טימ ןרָאװעג טרעסערגרַאֿפ זיא עפורט
 ,ןיורב ,ןַאמסייוו-ַאנילָאמרעי ,ןַאמסייוו .ה ,ָאזַאלעשז רעזייל ,ווָאלָאקָאט

 ףלָאדַא ,(ָאקסעלַאכימ לאכימ רעקידרעטעּפש רעד) טַאלבסיײיװ ,קיזוג

 זיא רַאוטרעּפער רעד ךיוא .א'א דרַאבצרַאווש ווַאטסוג ,ןַאמרעב

 ןיא טעברַא יד זיא רָאי עכעלטע .רָאװעג טרעדנעעג קידנעטשלוֿפ
 ןוֿפ ןסקַאוװעג זיא טעטירַאלוּפָאּפ יד .לַאמרָאנ ןעגנַאגעג רעטַאעפ
 דָאלָאק ַא ןעוועג זיא גלָאֿפרעד רעלעיסנַאניֿפ רעד ןוא גָאט וצ גָאט

 .רעלַאס
 רעד טקידנעעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,רָאי ןדעי ןוֿפ בייהנָא םוצ

 םיא טָאה'מ ןוא ,'סָאד ינדָארַאנ' ןטימ ןצעענַאּפמָאק ןוֿפ טקַארטנַאק
 רעטסײמיײצילָאּפרעבָא ןוֿפ עירַאלעצנַאק יד זיא ,ןעײנַאב טֿפרַאדעג
 ןטסילַאטיּפַאק ןוֿפ טַאלשרָאֿפ רעטרעדנוה טימ ןרָאװעג ןֿפרַאװַאב
 עדייבעג יד עדנערַא ןיא ןעמענ טלָאוװעג ןבָאה עכלעוו ,טײלכַאֿפ ןוא
 ערעכעה יד ףױא טקוקעג טשינ רעבָא ,'רעטַאעט רעווָאנַארומי ןוֿפ
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 ַײב ןבילבעג ץלַא ןינב רעד זיא ,טגײלעגרָאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,ןזיירפ

 .ןצעענַאּפמָאק

 -ַאעט ירעווָאנַארומ' ןוֿפ רעטערב יד ףיוא ןענעז טַײצ רעד ךרוד
 ,'עּפורט-ןייבשריה' יד יו ,סעּפורט ערעדנַא ךיוא ןטָארטעגֿפױא רעמ
 ן'א ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,רָאכ םענֿפ .יעפורט עטקינײרַאֿפי יד
 ןרָאװעג טנַאקַאב קרַאטש רעטעּפש ןענייז ירעטַאעט רעווָאנַארומ!
 ֿבקעי ,ןַאמיילב ,ןַאמרעדָאֿפ ַאננַא ,ןײטשדלַאג ַאניז :רעליפעיוש סלַא
 לעוימעס רעליּפששיוש רעשידִיי רעטמירַאב רעטעפש רעד ןוא ןַאמרעל
 -סָאלש קחצי ןעוװעג ןענַײז רעטַאעט ןיא ןטנעגיריד .גרובנעדלָאג
 .רעלדנַאס ץרפ ןוא קָאמוק ,גרעבכָאה יכדרמ ,גרעב

 -לעמ עטֿפָא ןעמוקַאב וצ ןבױהעגנָא ץעענַאּפונַאק טָאה 1912 ןיא
 -מוא זיא רעטַאעט םענוֿפ ץַאלּפ רעד זַא ,םוירעטסינימ ןוֿפ ןעגנוד
 ןיא רעבירעד טגנַאלרַאֿפ ןעמ ןוא ,לעדַאטיצ ןרָאֿפ קיטיױנ טגנידַאב
 ךיז ןבָאה סע .ץַאלּפ םעד ןעיײרֿפַאב לָאז רע זַא ,ירעטצנעֿפ עכיוהי יד
 ,עגנוקרעמַאב עקידרדסּכ טימ סעיסימָאק עטֿפָא ןזייוַאב ןביױהעגנָא
 ערַאטינַאס עקיטיינ יד וצ טסַאּפעגוצ טשינ זיא רעטַאעט סָאד זַא
 ןבָאה סעיזנעטערּפ עטשרמולכ יד ןוא תונעט עטֿפָא יד .ןעגנוגנידַאנ
 זיא 1912 ףוס ןוא ןעמרָאֿפ ערעֿפרַאש ץלַא ןעמונעגנָא רעטייוו סָאװ
 ןצנַאגניא סע זיא םעדכָאנ ץרוק .רָאװעג טכַאמרַאֿפ רעטַאעט סָאז
 .ןרָאװעג טמיױרעגּפָא
 ,"גנוטַײצ-רעטַאעט , ,עשרַאװ ןיא ןרעטַאעט עשידִיי ןוֿפ עטכישעג - {}

 ,1928 ,2 ,1 ,ץשרַאװ

 רעטַאעט ָאקסוועלורק

 ןעיסקַאז ןוֿפ טַײװ טשינ ,עשרַאוװ ןיא ,סַאג ַאקסוועלורק ףיוא,
 -רעמוז שיליוּפ ַא ןעוועג טרעדנוהרָאי םעד ןוֿפ בײהנָא ןיא זיא ,ןטרָאג
 -ערג ַא וצ טרעהעג טָאה רעטַאעט סָאד .ייווָאנ רעטַאעטי ניא רעטַאעט
 ןיא .עפורט-סרַאֿפ עשיליוּפ ַא ןליּפש טרָאד טגעלֿפ רעמזז ןוא ןֿפ
 ןַײז טלָאזעג טָאה רעטַאעט סָאד ןעוו ,ןָאזעס-רעמוז ןכָאנ ,8
 ןענַײז עניב יד ַײס ןוא ןינב רעד ַײס לַײװ ,רעטניװ ןרַאֿפ ןסָאלשעג
 זיא ,טַײצ-רעטניוו ןעגנולעטשרָאֿפ רַאֿפ טסַאפעגוצ ןעועג טשינ
 וצ דלעֿפסיױו השמ רעמענרעטנוא-רעטַאעט ןשידִיי םעד ןעגנולעג
 טרָאד לָאז ןעמ זַא ,רעטַאעט ןוֿפ ןירעמענרעטנוא רעד ַײב ןלעפ
 'שטַײד' היד ,שידִיי ןליּפש וצ ןבילרעד רעטניו ןוֿפ ךשמ ןיא
 .רעטַאעט

 -?עוו ,רעלדַא םעס רעליּפשיווע םעד טכַארבעג טָאה דלעֿפסיײװ
 קרַאמ ,רעלדַא םעס :עּפורט עקידנגלָאֿפ טריזינַאגרָא טָאה רעכ
 ,ןַאמרעב ףלָאדַא ,לָאטנעזָאר סירָאב ,ָאזַאלעשז רעזייל ,ןאסרעעונ
 ,ימע -ןב רעליפשיוש רעטמירַאב רעד רעטעּפש) ןירישטש ֿבקעי
 ,ַאקסוַאלסָארענ ַאידַאנ ,ַאמלעטיט .ח .מ ,דרַאבצרַאוװע ווַאטסוג
 .א'א דרַאבצרַאווש ױרֿפ ,(ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןוֿפ ןירעגעווע) ץרַאווש

 -ולעטשרָאֿפ-רעטניו רַאֿפ לָאז םעד ןוא עניב יד ןטיירגוצ ןכָאנ
 רעד' סנידרָאג ֿבקעי טימ ןרָאװעג טנֿפעעג רעטַאעט סָאד זיא ,ןעג
 סרענײטַאל ןרָאװעג טליּפשעג ןענַײז רעטעפש ,'שטנעמ רעדליװ
 טרעוו ָאזַאלעשז עכלעוו ןיא יאירול רעדירבי סנידרָאג ןוא יעלעמילבי
 ןעידִיי םַײב ןרָאװעג טנַאקַאב זיא רעטַאעט סָאד .רעלוּפָאּפ רעייז
 .ַאקסוועלורק ףיוא רעטַאעט סָאד , ןעֹמָאנ ןרעטנוא םלוע-רעטַאעט
 ןענַײז ןטֿפעשעג יד .םישדח עקינייא רָאנ טריטסיזקע רעבָא טָאה סע
 ןעוועג טששינ זיא עיצקעריד יד .ענעביוהעג ןייק טשינרָאג ןעוועג
 רעטַאעט ןששידִיי ןרעדנַא ןוֿפ ץנערוקנָאק יד ןטלַאהוצסױא חכג
 .טַײצ רעבלעז רעד וצ טליּפשעג טָאה סָאװ ,('רעוויהיד ןעדרַאשזיו
 ללּכב ןֹוא ןסעיּפ ןריֿפֿפיױא םַײב תואצוה טגרַאקעג טָאה עיצקעריד יד
 רַאטרעּפער םוצ טצונַאב טָאה'מ זַא ,םלוע םעד טצעשעגנירג ווַא
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 ןופ ןָאטיסטעל

 קידנעטש ןענַײז סָאװ ,סרעטַאעט-סגנוריגער יד ןוֿפ סעיצַארָאקעד יד

 סעיצַארָאקעד עדמערֿפ ןצונַאב סָאד .רעטַאעט ןוֿפ זתושר ןיא ןעוועג

 ('עלעמילבי וצ ןעמרַאק' ןוֿפ יו רַאוטרעּפער ןשידִיי שיֿפיצעּפס םוצ

 ןרָאיטקַא יד ןעוו ןוא ,ןזָאירוק ןצ טריֿפרעד לָאמנייא יו רעמ טָאה

 -עד ןבעג ףרַאזימ זַא ,רָאטקעריד םעד טכָאמעג סַאזקרעמֿפיוא ןבָאהװ

 ןכַאמ קזוח-ױזַא טשינ ןָאק'מ ןוא רַאוטרעּפער םוצ עקיסַאּפ סעיצַארָאק

 רָאטקעריד רעטרילימיסַא-בלַאה רעד טָאה ,רעכוזַאב-רעטַאעט ץֿפ

 יד') ךעלעדִיי יד .טשינרָאג ַײס יו ַײס ןעײטשרַאֿפ ייזי :טרעֿפטנעעג

 טסעינ רעבָא זיא םלוע רעד .ףעמוק ַײס יװ ַײס ןלעװ (סעקדיועז

 א עּפורט רעד ןשיווצ םיכוסכס ןכָארבעגסױא ןטניַיז'ס .ןשמוקעג

 ,אפוג עפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןשיווצ ןוא רָאטקעריד םעד

 ןוא ןסָאלשעג םישדח עכעלטע ךָאנ ,ךיז טָאה רעטַאעט סָאד ןוא

 'סרַאפ רעשיליּפ ַא יוװ ןרינָאיצקנוֿפ ךָאנרעד ןביוהעגנָא רעדיוו

 | ."רעטַאעט

 ,"גנוטַײצ-רעטַאעט , ,עשרַאװ ןיא ןרעטַאעט עשידִיי ןוֿפ עטכישעג -- =

 .5 'ג ,1928 ,עשרַאװ

 םעס ,יקצענַארב

 | שטיווָאבוקַאי }

 -ָאֿפ ,ןליױּפ ,שזדָאל ןיא 1894 ןריובעג

 ַא ןיא רעטמַאַאב רערעכעה ַא -- רעט
 ,קירבַאֿפ-ליטסקעט

 -רעד סָאװ ,עיפַארגָאיבָאטיױא ןַײז ןיא

 .טינ ןענַײז ןרעטלע ענַײז זַא ,ךיוא טנָאמ
 ,ב טבַײרש ,עמורֿפ ןייק ןעוועג

 ןיא טקישעג ךימ ןעמ טָאה דניק סלַאג
 טכוזַאב רעטעּפש ,עלוש-סגנוטיירגוצ ַא
 רימ רַאֿפ זיא שידִיי .עלושש-סגנוריגעד ַא
 רעטרעוו עכעלטע ץוח ַא ,זמערֿפ ןעוועג

 טָאה ֿבוט-םוי-ןסַאלק ַא ַײב .ןָאגרַאשז ןסַאג ןכעלטינשכרוד םעד ןֿפ
 ַאקשטיטרַאמ , ווָאלירק ןוֿפ עלהשעמ עטנַאקַאב סָאד טריֿפעגסיוא ןעונ
 ַא טַאהעג ןוא טקילײטַאב ךיז בָאה ךיא רעכלעוו ןיא *ישטָא יא
 סַאלק ןיא ןפורעג ךימ ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ .גלָאֿפרעד ןסיורג
 -עג זיא רעכלעזַא סלַא רימ וצ סערעטניא רעד .?טסיטרַא רעד,

 גנולעטשרָאֿפ רעדעי ַײב ןוא ,ןסַאלק ערעכעה יד ןיא ךיוא ןסקַאװ

 רעביא ךיז ןריזומַא סָאד .ןעמונעג ?ײטנָא ךיא בָאה ,עלוש רעד ץא -

 טקעוורעד ןוא דײרֿפ ליֿפ טֿפַאשרַאֿפ רימ טָאה *סעיצַאערק, ענַײמ

 זיב טרעױדעג טָאה טַײצ עגנַאל ַא .רעטַאעט ןליּפש וצ עיציבמַא
 -ַאעט ןתמא ןַא ןיא ןריטסיטַאטס וצ טייהנגעלעג ַא ןענוֿפעג בָאה ךיא
 רעטַאעט שיליוּפ ַא ןעוועג שזדָאל ןיא זיא טַײצ רענעי וצ .רעט
 ךיז בָאה ךיא ּוװ ,יקסוועלעימ עיצקעריד רעד רעטנוא *ינרַאלוּפָאּפ;
 רַאבַאכ ןֿפנָארב שַאלֿפ ַא א שַאט ןיא לטיה-רעליש ןטימ ,טנווָא ןדעי
 קנַאד ַא .ריט-רעטניה ַא ךרוד טשטילגעגנַײרַא ,טנעיציּפסניא ןרַאֿפ
 -סיטַאטס ןַײמ ןיא טריסנַאװַא ךיא בָאה ,רוגיֿפ רעקנַאלש רעכיוה ןַײמ
 -סיה ןיא ייר רעטשרע רעד ןיא טַאדלָאס סלַא ןענַאטשעג ןוא יירעט
 -ײזערַאֿפ וא רעגערט ,רעניד טליפשעג רעטעּפש .ןסעיּפ עשירָאט
 ןבלעז םעד ןיא טכַארבעג טָאה לַאֿפוצ רעד .עזָארּפ ןיא ןלָאר ענעד
 סלַא רָאכ ןיִא טצונַאב ךימ טָאה ןעמ ּוװ עטערעּפָא ןַא רעטַאעמ
 ןעמוקַאב ךיא בָאה םישדח עכעלטע ךָאנ ןוא ,רעצנעט ןוא רעגניז
 ךָאנ .רעטכעווזיוה ןרַאֿפ גָאט ַא סעקיּפָאק 5 ;עשזַאג עטשרע ןַײמ
 רָאטקעריד-ץניווָארּפ ַא טרישזַאגנַא ךימ טָאה ןענָאזעס עכעלטע
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 רעט ַאעט ןשידיי

 עכעלטע |שילױּפ ףױא)| טליּפשעג בָאה ךיא ןעמעוו ַײב ,רעגָאלג
 | ןטערעּפָא ןיא ַײס ,ןעמַארד ןיא ַײס רָאי

 שזדָאל ןיא ךיז טָאה גירק {-טלעו רעטשרע|} גנַאֿפנָא ןיא
 טָאה ןעמ ּוװ ,רעטַאעט-רוטַאינימ עשיליױפ עטשרע סָאד ןֿפַאשעג
 טָאה עגַאל עלעירעטַאמ יד ,רָאיטקַא רעטשרע סלַא טרישזַאגנַא ךימ
 טַײצ רעד ןיא רנַאשז ןטכייל םעד ַײב ןבַײלב וצ ןעגנּוװצעג ךימ
 םַײב ןרָאװעג ףייר ןוא ןסקַאועגסיױא ןענַײז םירֿבח ערעדנַא ןעוו
 טכיירגרעד ךיא בָאה ,טעברַא רָאי עכעלטע ךָאנ .רעטַאעט ןטסנרע
 ענעגייא ןוֿפ רעגניז לדיל סלַא טיבעג םעד ףױא ןעמָאנ ןסױרג ַא
 -ַאעט עטכייל יד ןוֿפ טענגַאמ-עסַאק ַא ןרָאוועג ןיב ךיא ןוא ןטסקעפ
 ןַײמ ךרוד ןטילעג ליֿפ רעייז ךיא בָאה ,ןזיוּפ ןיא קידנליּפש .סרעט
 טשינ טָאה גלָאֿפרעד רעקידנגײטש ןַײמ .גנמַאטשּפָא רעשידִיי
 -עסיטנַא יד קידנצונסיוא ןוא ,"םירֿבח, עשַיױג ענַײמ ןעור טזָאלעג
 וצ ךימ ןגױװַאב עסערּפ רעד ךרוד ןעמ טָאה ,רוטקוינָאק עשיטימ
 שידִיי ןליּפש וצ ןסָאלשַאב טלָאמעד בָאה ךיא .ןטסָאּפ ןַײמ ןזָאלרַאֿפ

 . ,רעטַאעט

 -עגוצ ךיא ךימ ןבָאה ,רעשזדָאל ,ןרָאיטקַא עשידִיי עטנַאקַאב
 ןיא ןעמוק וצ זיא רעסעב,, טכַארטעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,וצרעד טדער
 -טסַאג טָאה טַײצ רענעי וצ ."רענעשָאלעגסיוא ןַא רעדייא ןערב ןלוֿפ
 ךיז טָאה עכלעוו ,גנָאי ַארַאלק עטסּוװַאב יד שזדָאל ןיא טרילָאר
 ץיווגתי 'ה רעסישזער רעד .רענטרַאּפ ןקיסַאּפ ַא ןיא טקיטיינעג
 ַא טימ שידִיי ןדייר ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןוא ,טרישזַאגנַא ךימ טָאה
 שידִיי ןַײמ ןוֿפ טריזװמַא רעמ ךיז טָאה םלוע רעד .גנוצ רעשַיג
 זיױוקיצנייא ןבױהעגנָא בָאה ךיא .ןיּפש ןַײמ ןוֿפ רעדייא ןדיירי

 ךימ ןעמ טָאה 1926 רָאי ןיא .שיטקַארּפ רָאנ ,שידִיי ןענרעל וצ
 ןליּפע וצ ףױא ,רעטַאעט סיקסנימַאק ,עשרַאו ןיא טרישזַאגנַא
 רעד ןיא ןוא ,שידִיי ןענרעל ּוצ ןעמונרַאֿפ ךיז ךיא בָאה ָאד .ליבַאטס
 לגנִיי ַא יװ טקנּפ דמלמ ַא ַײב טנרעלעג ךיא בָאה טַײצ רעײרֿפ
 ןיזש ךיא בָאה ,טעברַא עו"סנעטניא םישדח ַײרד ךָאנ .רדח ןיא
 ,ןענעייל עליֿפ סָאד .טֿפירש רעשידִי ַא ןוֿפ ןלָאר ענַײמ טנרעלעג
 ץנעטסיזקע ןַײמ טקיטסעֿפרַאֿפ רימ טָאה שידִיי ןדייר ןוא ןבַײרש
 -נָאל ןיא טרישזַאגנַא ךיא ןיב 1927 רָאי ןיא .רעטַאעט ןשידִי םַײב
 ,רעטַאעט-הכולמ רעגיר ןיא -- 1928 רָאי ןיא .זירַאּפ ךָאנרעד ,ןָאד

 ןיא .ענליוו |ןיא ליּפש ןוא| ןליוּפ ןיא קירוצ ךיא םוק 1930 רָאי ןיא
 עגנוי יד טימ ךיז ןעקַאב ןוא עשרַאוו ןיא רעדיוו ךיא ןיב 1931 רָאי
 טימ סױרַא ןרָאֿפ וא הנותח ןבָאה רימ .ןרעּפלַאה הניד עסירעטקַא
 ןרילָארטסַאג רעטעּפש .ץניוָארּפ רעד ףױא עפורט ענעגייא ןא
 ןיא טריזעזַאגנַא 1934 רָאי ןיא .ןליוּפ ןוֿפ טעטש עסיורג יד ןיא רימ
 ,"רעטַאעט ןשידִיי רענווָאק

 סעּפורט ענעגייא טימ ןוא עשרַאװ ןיא .ב טליּפש רָאי עכעלטע
 ןַײז טימ רע טמוק 1938 רעבמעטּפעס ןיא זיב ,ץניוװָארּפ רעד רעביא
 1938 רעבָאטקָא 26 םעד ףיוא ןטערט ייז ּוװ ,עקירעמַא ןיא ױרֿפ
 ענעֿפָא טימ, עסעיּפ סועלדיֿפ יטָאל ןיא *רעטַאעט וינעווע דנַאקעס;
 לָאז ןבעל, עטערעּפָא סלעגיס םַאיליװ ןיא ךָאנרעד ןוא ?ןגיוא

 -סיוא ןבילוצ ,רעבָא ,ןלױּפ ןייק ןרָאֿפקירוצ ךיז ןטיירג ןוא *עקירעמַא

 ןיא ןיוש ייז ןבַײלברַאֿפ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ךָארב
 -ַאב ןוא עניב יד טזָאלרַאֿפ ,טַײצ עצרוק ַא ךָאנ טליּפש .ב .עקירעמַא

 -קירַאּפ טימ ּפָא ךיז טיג רע ּוװ ,טָאטש-ץניװָארּפ ַא ןיא ךיז טצעז -
 ,ײרעכַאמ

 ןעמונעגֿפױא םרַאװ וצ טינ טָאה עקירעמַא ןיא עסערּפ עׂשידִיי יד
 :ןַאהַאק .בא טבַײרש ױזַא .ן'.ב

 ןיא ןסיוו ןעוויא טזָאל רעכלעוו ,רעטעברַא םעד ןוֿפ עלָאר יד,
 ,יקצענָארב םעס טליּפש ,ּפָאש ןיא רָאֿפ טמוק סע סָאװ ,םוירָאטַאנַאס
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 סָאד ןגָאז ןעמ זמ ,ץלַא ןוֿפ רעִירֿפ .עשרַאװ ןוֿפ טסַאג ַא ךיא

 ןַאהַאק יו} ןעזנייא ןיילַא ןָאק רעזעל רעד יו ,עלָאר יד :עדנגלָאֿפ
 ןוֿפ "גיא ענעֿפָא עסעיפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד ןוֿפ רעביא טיג
 ,עגירטניא רעשיטַאמַארדָאלעמ רעד ןוֿפ לייט ַא זיא ,|רעלדיֿפ יטָאל
 ,עלָאר עטסנרע ןַא ןַײז טֿפרַאדעג טָאה ,ָאזלַא .לייט רעטסנרע ןַא ןוא
 ןייז לָאז (רעטקַארַאכ) טינש רעד יבא ,עטסוּפ ַא יצ ,ענעטָארעג ַא יצ
 סלַא טליּפשע יקצענָארב םעס .שרעדנַא ץנַאג ַאד זיא ,ונ .רעטסנרע ןַא
 ךס ַא טָאה רע .עסעיּפ רעד טול סע זיא ױזַא ,ועקימָאק-קסעלרוב ַא
 ַא סלַא רַאֿפ רע טמוק טַײצ עצנַאג יד ןוא ,עניב רעד ףיוא ןָאט וצ
 ךיז ןעמ ןָאק דנוש רעקיטש רעקירדינ ןייק .דנַאל-ןצַאיַאּפ ןוֿפ ץַאיַאּפ
 טרָאס ַאזַא ךָאנ זיא רעטַאעט ןשידִיי ןיא זדנוא ַײב .ןלעטשרָאֿפ טינ
 טכַאד ,ןעוועג טינ ןרענײטַאל ןוא ץיוורוה ןוֿפ ןרָאי יד טניז עלָאר
 רקיע רעד .ץזָאלניירַא טינ ָאד ךיז רימ ןלעוװ ןטייהלצנייא ןיא .ךיז
 ןתועט}| קיעטסימ ַא ָאד זיא עלָאר עצנַאג יד :ןדנגלָאֿפ ןיא טײטשַאב
 עסעיּפ רעד ןוֿפ גנַאג םעד טימ ךורפשרעדיוו רעקידנעיירש ַא ןוא
 ."רעטַאעט ןוֿפ ףירגַאב טרָאס ןדעי טימ וליֿפַא ןוא

 | :טבַיײרש ךַאברעױא םירֿפא
 ןטסערע םוצ ,ןטָארטעגֿפױא ךיוא זיא טנווָא םענעגייא םעד..,

 טכוזעג תוחוכ עלַא טימ טָאה רע .יקצענָארב םעס רָאיטקַא רעד ,לָאמ
 -ָארב .רעטכידעג רעמ עסעיפ רעד ןוֿפ טעטירַאגלּוװ יד ןכַאמ וצ
 ןעלסקַא יד ןבייה טימ זדנוא ןשַארעביא .רעקימָאק-ףוב ַא זיא יקצענ
 ןוא יסיא, ןייק ןגיא יד ןעװעריקרַאֿפ רעדָא ןרעטש ןרעביא זיב
 טוט זזתא ַײב רָאיטקַא רעטסכעלנייױועג רעד .ווִיַאנ זיא "יסירטס
 | ."ןיקצענַארב ןוֿפ רעגרע טינ תוחפה לכל סע

 :םיובנעשריק ֿבקעי זיא טגיינעג רעמ

 ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,טסעג-רעליּפשיווע עטנענימָארּפ יד ןשיווצ;
 -ַָארב לעומעס ןוא ןרעּפלַאה הניד ןעמענרַאֿפ ,קרָאירינ ןיא טציא
 רעד ןוֿפ עצינעמילּפ ַא זיא ןרעּפלַאה הניד .ץַאלּפ ןדובּכב ַא יקצענ
 -לעוו ,יקצענָארב לעומעס .יקסנימַאק לחר-רּתסא רענעברָאטשרַאֿפ
 ערעירַאק עשירעליּפשיוש ןייז ןעגנַאֿפעגנָא טָאה ,ןַאמ ריא זיא רעכ
 טַײצ ערעגנעל ַא זיא רע .רעטַאעט ןשילױפ ןיא טסיטעלּפוק סלַא
 -עּפוע זיא ןוא ,רעטַאעט-טסנוקניילק ןשיליוּפ ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג
 לעומעס ןוא ןרעּפלַאה הניד .רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןעמוקעגוצ רעט
 ןוא רעדנעל ערעדנַא ןוא ןליוּפ ןרעביא ןרָאֿפעגמורַא ןענַײז יקצענָארב
 ָאד ןטערט טסעג יױוצ יד .גלָאֿפרעד ןשירעלטסניק ןסיורג טַאהעג
 ןסַאלק עלַא ןלעטשנדירֿפוצ טעוװ סָאװ ,דליב-סנבעל ַא ןיא ףױא
 ,"ןדִיי

 ;טבַײרש ןילדע םַאיליװ

 זיא רע זַא ,ןגָאז זיולב ןעמ ןָאק יקצענָארב םעס ךייש זיא סָאװ;
 .סָאװ ,עלָאר יד .ןימ ןשיליוועדָאװ ןוֿפ רעקימָאק רעשיליוּפ רעטוג ַא
 -ךיטַאנ ןייק טינ ,עטרעטַאמעג ַא זיא ,עסעיּפ רעד ןיא טליּפש רע
 "ועטכעלעג לסיב שביה ַא סױרַא טֿפור רעליּפשיווע רעד שטָאכ ,עכעל
 ."ךַארפשסיוא רעשיווטיל ןוא גנוטלַאה רעטַאוװעמת ןַײז טימ

 קידנשידַיירַאֿפ ,טריטּפָאדַא רקיע רעד ןוא ,טסַאֿפרַאֿפ טָאה .ב

 ןרעּפלַאה הניד טימ ןריֿפֿפױא טגעלֿפ רע עכלעוו ,ןסעיּפ ךס ַא ,ייז

 רענעגייא ןַא טימ טריֿפעגנָא טָאה רע תעב ןלָאר-טּפױה יד ןיא

 "עקלעדָאמ יד, ,"השורי עסיורג יד; ,*יֿפיֿפ לעזַאומדַאמ, יװ ,עּפורט
 סוָאש דרַאנרעב ןוֿפ עיצַאטערּפרעטניא עײרֿפ עשילַאקיזומ ַא|

 .איא ,"דניז ןוֿפ לעווש ןֿפױא,, ,| *ןָאילַאמגיּפ,
 9 .ש
 גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,רעטַאעט שידִיי טוג ןליּפש ןוא ןענרעל ךיז ךס ַא -- |ןהכ ןושמש} .כ .ש
 ר 5 ,1923 ילוי 25 ,ץנליװ ,"גָאט רעד ,
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 ,1932 ילוי 15 ,שילַאק ,' ןעבעל רעשילַאק , ,ןרעּפלַאה הניד --- יאמ

 ,1932 ילוי 22 ,שילַאק ,' ךָאװ רעשילַאק , ,רעקיטירק רעד -- טסברעה

 ,1932 ילוי 29 ,שילַאק ,' ןעבעל רעשילאק , ,טדער רקש רעד ןעװ -- יאמ

 ,1933 ילוי 7 ,ענליװ ,"טַײצ יד , ,"ענָאּפַאק לא , -- {ןיוועל) ןיל .ח
 ,עגוװוָאק ,"פמיטש עשידיא יד , ,טנװָאןרע סנרעפלַאה הניד ,יֿפיֿפ , -- .ז .י

 ,1934 .רבעֿפ 6

 ענעֿפָא טימ , עסעיּפ רעד ןיא יקצענָארב םעס ןוא ןרעּפלַאה הניד -- ןילדע םַאיליװ

 ,1938 .טקָא 28 ,.י .ג ,/ גָאט רעד , ,רעטַאעט וינעוע דנָאקעס ןיא ? ןגיוא

 ,עקירעמַא ןיא טירטסױרַא ןעטשרע רהיא ןיא ןרעּפלַאה הניד --- ןַאהַאק בא
 ,1938 ,טקָא 28 ,.י .נ ," ווראֿפ

 ,"ש'זאמ , ,רעטַאעט לאנאשענ ןיא / רּתסא ןוא דוד , -- {ךַאברעיױא} .א .א
 ,1938 .טקָא 8

 קיזייא ,קָאמולק

 ,דנַאלסוריסַײװ .בוג רעקסנימ ,ווָאנַאדיַאק ןיא 8 ןריובעג

 טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג רָאי 14 ךרעב ןוֿפ רעטלע ןיא

 ,לושכיוה ַא ַא טכַאמעגכרוד קיטַײצכַײלג ןוא רעּפעש ןיא טעברַאעג

 רעד ,ןקייטּפַא ןיא טעברַאעג טַײצ עצרוק ַא ,טװעצַאמרַאֿפ ַא ןרָאװעג

 -לעז ַא סלַא טריציטקַארּפ ןוא רָאטקָאדןָאצ סלַא טרידוטשסיוא ךָאנ

 | ,קרָאי-וינ ןיא רעכ

 עײרֿפ , ןיא סרעטקַאניײא ןוא סעמעָאּפ 1907 ןיא ןקורד ןביוהעגנָא

 סָאד ןסירעגרעביא 1918 זיב 1912 ןוֿפ ןוא ,"עמיטש רעטעברַא
 ןענַײז עכלעוו ,ןעגנולייצרעד טימ רעדיוװ טײנַאב רע סָאװ ,ןבַײרש

 | .םרָאֿפכוב ןיא קרָאי-וינ ןיא סױרַא 1921 ןיא

 :ןענַײז סרעטקַאניײא עטקורדעג ס'.ק

 יק"ק .א ן}}
 ךיז ןרעטנענרעד ייז

 ן1907 .צעד 28 ,.י .ג ,"עמיטש רעטײברַא עַײרֿפ ,}

 .ק"ק .א ן2}
 (רעטקַא ןייא) סעמַאמ ייווצ
 ן1908 רַאונַאי 18 ,11 ,טראד)

 .ק"ק .א 1
 דנעבא ןייא ןיא

 ן1908 רַאונַאי 25 ,טרָאד)

 יק"ק .א |4}

 (ןעבעל-רעטייברַא ןוֿפפ עכעלקילג יד
 {1908 רַאורבעֿפ 29 ,טראדז|

 יק"ק .א ןֿפ}

 רעגנוה ןוֿפ טכַאנ ַא

 ן1908 ץרעמ 14 ,7 ,טראד|

 .ק"ק .א {61}
 טגעיזעב

 (טקַא ןייא ןיא ַאמַארד ַא)
 ן1910 ץרעמ 26 ,19 ,טראדו

 .קאמולק .ַא ןז|}

 (רעטקַאנייא) ןענַאטשרעֿפ טינ

 ן1918 רעבמעטּפעס 21 ,14 ,7 ,טראד)
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 .ןופ ןָאסיסלעל

 קאמולק קיזייא |8}
 זיירק ןעטֿפושכ' רעֿפ ןיא
 (רעטקַא ןייא)
 ן1919 טסוגיױא 30 ,223 ,16 ,9 ,טראדו

 קאמולק קיזיא {פ}
 ןטקַא ןייא ןיא) (עידעמָאק) רעטסיימ יד
 {1920 ַײמ 8 ,1 ,טרָאד|

 קאמולק קיזייא 1
 (טנעמגַארֿפ ַא) תיליל
 ן1920 ילוי 17 ,טראד}

 קאמולק .א 1111

 קלָאֿפ ראָאּפ ַא

 (רעטקַא ןייא)

 ן1922 רעבמעצעד 31 .י .נ ,"סטרעוװרָאֿפ ,}

 ,669*668 .וז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליוו ," .טיל .שידִיי .סקעל , -- ןעזייר ןמלז

 האל ,ןעוָאר

 ךָאנ ,עינעמור .,ַאליאַארב ןיא ןריובעג
 טָאה יז ּוװ ,ןיוו ןיא ןעמוקעג דניק סלַא

 -עלטסניק ןוא ענײמעגלַא ריא ןעמוקַאב

 ,גנויצרעד עשיר
 טימ טליּפשעג רָאי 16 ןוֿפ רעטלע ןיא

 ףעזָאי טימ ךָאנרעד ,לַאטנענָאז ףלָאדַא
 רעטעּפש ןוא יירטביילב םַאדַאמ טימ ,ץנייק
 ,טרַאהנײר סקַאמ טימ

 סירָאמ טָאה 1924:25 ןָאזעס םוצ
 "יא עּפורט ןַײז טימ יינרוט ןכָאנ ,ץרַאװש

 זיא יז ּוװ עקירעמַא ןיא טכַארבעג יז ,ןיוו ןוא זירַאּפ ,ןָאדנָאל רעב

 רעד ןיא "האל, סלַא *רעטַאעט-טסנוק ןשידִיי, ןיא ןטָארטעגֿפױא
 ,"קוביד רעד; סיקסינַא ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעטײנַאב

 "רעטעלב רעשירַארעטילא רעװעשרַאװ רעד ןיא ץיטָאנ ַא ןיא
 | | ;טגָאזעג טרעוו

 -טסנוק שידִיי| רעטַאעט םעד ןיא ךיז טָאה ןָאזעס-רעטַאעט רעד,

 רעד, םיקסנַא .ש טימ רעבמעטּפעס ביײהנָא ןביוהעגנָא |רעטַאעט

 עטסּוװַאב יד ןעװעג זיא םלוע סםעד רַאֿפ זירפרויס ַא ."קובד

 ןטָארטעגֿפױא זיא סָאװ ,ןעזָאר האל ןיטסיטרַא עשטַײד-שידִיי

 ,"האל , ןוֿפ לָאר רעד ןיא

 ןרעטַאעט עשטַײד יד ןיא טליּפשעג רעהזיב טָאה ןעזָאר האל

 טגעלפ דניק סלַא ךָאנ .רעטַאעט-גרוב רעניוו ןטמירַאב םעד ןיא ןוא

 -נָא ךיא טָאה .סעיצַאמַאלקעד טימ ןטרעצנָאק ףיא ןטערטֿפױא יז

 זיא סָאװ ,טרעצנָאק ַא ףױא רָאי 15 ןוֿפ דניק סלַא ןעמונעג לייט
 רעטנַאקַאב רעד .דלעֿפנעזָאר סירָאמ דוֿבּכל ןרָאװעג ןבעגעג לָאמַא
 ריא ןגעוו ךיז טָאה רעק דערֿפלַא רעקיטירק-רעטַאעט רעשטַײד

 -סערג רעקיטסלָאמַאד רעד ןוא גנורעטסַײגַאב סיורג טימ ןֿפורעגּפָא

 ,ץנייק ףעזָאי ,רעטַאעט ןכעלרעזייק רעניװ ןוֿפ רעליּפשיױש רעט
 ,"רעטַאעט ןיא ןעמונעגוצ יז טָאה

 קנַאדעג ןֿפױא ןעמוקעג זיא רע ױזַא יו טרעדליש ץרַאװש סירָאמ
 :?רעטַאעט טסנוק' ןשידליא ןרַאֿפ ןרישזַאגנַא וצ יז
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 רעט ַאעט ןשידיי

 עטמירַאב יד ןעוועג ךיוא זיא |ןיוו ןיא| שיט רעזדנוא ַײב..;

 ןֿפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעזָאר האל ןירעליּפשיוש עשטַײד-שידִיי

 בילוצ טֿפױקעג ךיז יז טָאה ןעמָאנ ןסױרג ריא ."*יסיָאמ ױרֿפ, יד

 זַא ,טגָאזעג ריא ףױױא טָאה טרַאהניײיר .עמיטוע עכעלרעדנּווו ריא

 .עמיטש ריא יו ןייש ױזַא טינ ןעגנילק סַאדרטָאנ ןוֿפ רעקעלג יד

 .עטַײד ףיוא לביב רעד ןוֿפ טנעײלעגרָאֿפ טֿפָא רעייז ןיוו ןיא טָאה יז

 סלוע רעד .םיחבשש עטסערג יד טימ ןעגנוזַאב יז ןבָאה רעקיטירק יד

 .טרעטעגרַאֿפ שממ יז טָאה

 ,ןסעיּפ ןוֿפ סענעצס רָאּפ ַא טליפשעגרָאֿפ רימ רַאפ טָאה יז ןעוו

 ןיק ַײב ךָאנ ךיא בָאה לוק ַאזַא .ןרָאװעג טֿפושּכרַאֿפ ךיא ןיב

 בָאה ךיא .רעטסעקרָא רעשינַאֿפמיס רעתמא ןַא ;טרעהעג טינ ןשטנעמ

 רָאּפ ַא ןיא לָאז יז זַא ,"קוביד , ןיא *ןהאל , ןוֿפ לָאר יד ןבעגעג ריא

 |רָאדיזיא| ןעוו .סענעצס רָאּפ ַא ןליפשרָאֿפ רימ רַאֿפ םורַא געט

 סיוא טיירש יז ןעוו ענעצס יד ּפָא טליּפש יז יו טרעהעג טָאה רישעק

 ןדנוברַאֿפ ךיז רָאה ךיא .ןײגסױרַא טינ לעװ ךיא;, -- "קוביד , סְלַא

 דלַאװג, :דליוו ןרָאװעג רע זיא ,"קיבייא ףיא ןטרעשַאב ןַײמ טימ

 (עטנעמ רעקידעבעל ןייק טינ ךָאד זיא'ס -- ןגירשעג רע טָאה --

 ַא ןבעגעג ךאלמ סעד בָאה ךיא ,טוג ןוא ץרוק ."!ךאלמ ַא זיא'ס

 סעד טימ קרָאי-דינ ןיא ןָאזעס םעד ןבײהנָא לעװ ךיא .טקַארטנָאק

 | "האל , סלֵא ןעזָאר האל טימ "קוביד

 -ַאמַארד יד .ןליּפש ריא טימ םשור ַא טכַאמעג טָאה ןעזָאר האל...

 זַא ,טֿפַארק רעשימַאניד ַאזַא טימ טליפשעג יז טָאה סענעצס עשיט

 םלוע רעד .ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענַײז עניב רעד ףױא ןרָאיטקַא יד

 -ייֵלָק ַא זיא יז .ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןטימ רעמ רעבָא ךיז טנכער

 טליּפשעג "קוביד , םעד ןבָאה ריִמ.. ןייש ןוֿפ טַײװ םינּפ ַא ,עקנינ

 "..ןכָאו רָאּפ ַא זיולב

 | ;טבַײרש ןַאהַאק .ֿבַא

 "קוביד, סיקסנַא ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ יד טניוועגייב בָאה ךיא;

 ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןעזָאר האל טימ רעטַאעט טסנוק סצרַאווש ןיא

 רעטשרעטנוא רעד ןוֿפ ןעגנַאֿפנָא ןַאק'מ .הלּכ רעכעלקילגמוא רעד

 -עגסיוא ןַא זיא ןעזָאר ןיליירֿפ זַא ,זיא הרשש עטסשרעטנוא יד ןוא ,הרוש

 רעכַײװ רעד ךיז טליֿפ ךַארּפשסיוא ריא ןיא .ןירעליפשיוש עטנכייצ

 סָאד .שישטַײד סָאװטע טנעצקַא ריא טָאה ךיוא ."דמל , רעשטַײד

 ןליפש ריא ןיא .שידִיי עתמא זיא שידִיי ריא .טינ רעבָא ריא טרעטש

 י ךיז טָאה עכלעוו ,עסירעטקַא ןַא זיא סָאד זַא ,ךַײלג ךיז טקרעמ

 טימ טליפש יז .עניב רעשיעּפָארײא רעד ףױא טעוועדָאהעגסיוא

 -עלטסניק טימ ,ןח ןשירעלטסניק טימ ,טנעמַארעּפמעט טימ ;ליֿפעג

 ןיא ןעז וצ ריא סערעטניא סירג טימ ןטרַאװ רימ .טייקטינעג עשיר

 -עג רעטנוא ןעלדנַאה וצ ןוא ןזײר וצ רעמ ןבָאה טעװ יז ּוװ ןסעיּפ

 ריא .טפַאש עסעיפ סיקסנַא סָאװ יד יו ןדנעטשמוא ערעכעלנייוו

 ןָאקימ זַא ,ןכערּפשרַאֿפ ַא טלַאהטנַא עמַארד רעזיד ןיא רעבָא טסנוק

 ."ןעגנוטסייל עטנַאסערעטניא ףיוא ןטכיר ךיז

 -סיוא טימ ןליּפש ס'.ר ןגעוו קיטירק ןַײז ןָא טבייה דלַאוכוב .נ

 ריא ןגעוו גנוניימ ןייק ןגָאז טינ םיא ךיז טליוו סע זַא ,ךיז ןקיױד
 ןוא רעטצניֿפ "קוביד, רעד יװ זיא "האל; ןוֿפ לָאר יד לַײװ ,ןליּפש

 ןיא ןירעליּפשיוש עַײנ יד ןזיײװַאב רַאֿפ ןצרַאוװש רַאֿפ טֿפרַאװ רע
 ןיא ןַײרַא ךיז רע טזָאל ךָאנרעד ,עלָאר רעטקובידרַאֿפ רעד
 סיוא טרָאֿפ ךיז רע טקירד רעטַײװ רעבָא ,תוריקח עשיטסיסקרַאמ
 :.ר ןגעוו

 רעד ןבעג ןוא ןריקיזיר וצ יאדּכ ,ךיז טכַאד ,זיא ןגעווטסעדנוֿפ
 עריא ןוֿפ ובשח ןֿפױא ,טידערק ףיוא גנונעקרענָא ןעזָאר ןילײרֿפ
 עקילדנטרעצ ,עשידָאלעמ ,ענייע ַא טָאה יז .ןעוטֿפױא עקיטֿפנוקוצ
 -עגנייא ריא טימ קורדנייא ןַא טכַאמ עיצַאלוקיטסעשז ריא .עמיטש
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 לָאמ עכעלטע .טײקשילַארטַאעט רעלוֿפטקעֿפע רעבָא רענעטלַאה

 -סױרַא טָאה סָאוװ ,טיקטכע יד ןָאטעג ץילב ַא ןעזָאר רעד ַײב טָאה

 ןעוועג רעבָא סע זיא לָאמ ןדעי .סונעג ןוֿפ רעטיצ-דיירפ ַא ןֿפורעג -
 טימ ענעצס רעד ןיא .רעטצניֿפ רעד ןיא קסַאילב רעלַאטנעמָאמ א
 ןָאט וא םיטש ריא ןיא ךיז טָאה ,הנותח רעד רַאֿפ ,ןעבָאב רעז
 הצילמ-קוביד יד רעבָא ,גנובעלרעביא עשיטַאמַארד ןוא רעצ טליֿפעג

 שידִיי ןטוג ןייק.. ןירעליּפשיוש רעד טרעטשעג טרָאד ךיוא טָאה
 דמל םעד.. עשטַײד ַא זיא ךַארּפשסױא ריא ..טינ ןעזָאר יד ןעק
 .עסירטקַא רעשידִיי ַא רַאֿפ הלעמ ןייק טינ.. ךייו סױרַא יז טדער

 ,ךַארּפש רעדמערֿפ ַא טימ רעדנּווו ןָאטֿפױא רעבָא ןענַאק רעליּפשיוש
 ןטוג ַא ןדייר טַײצ רעד טימ טעװ ןעזָאר יד זַא ,ךעלגעמ ץנַאג זיא

 ,"שידִיי

 יֿפֿפיױא יד ןיא *רעטַאעט-טסנוק, ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ר

 רעד רעטעּפ, ,ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *סָאװ ןסייוו םידש, ןוֿפ ןעגנור
 "ןאלק ןוֿפ *?לקריצ-דיירק רעד; ןוא יקסווָאקשערעמ .ד ןוֿפ *רעסיורג
 | .ןסעיּפ ערעדנַא ןוא דנוב

 :ץרַאװש סירָאמ טבַײרש ."לקריצ-דיירק, ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 ,עלָאר טפיוה יד טליפשעג ןעזָאר האל טָאה עסעיפ רעד ןיא;
 טָאה ָאד .ןירעלטסניק עטכע ןַא יו טליּפשעג ןוא ןעזעגסיוא טָאה יז
 וצ טסַאפעגוצ ןעזסיוא ןשילָאגנָאמ ריא טימ רוגיֿפ עניילק ריא

 ,"לָאר רעד
 ;לַאטשירק ןָאעל טבַײרש לביב יד ןענעייל ס'.ר ןגעוו

 ןלײטרוארָאֿפ יד ןעװ .ךעלדעש דימת ןענַײז ןלײטרוארַאֿפ..,;
 ןענַײז ייז ןעוו יו טנוזעגמוא ױזַא טקנופ ייז וענַײז ,ןטוג םוצ ןעניײז
 ןוא רעד זַא ,סױרַאֿפ ןיא טיירגעגוצ טרעוו ריא ןעוו ןטכעלש םוצ
 טימרעד ןעמ טקידעש ,לַאינעג זיא ,סיורג זיא טסיטרַא רעַײנ רעד
 טדער עמ ןעוו יװ רעקיצניװ טינ ןגױא ערעַײא ןיא טסיטרַא םעד
 .טײקיזָאלטנעלַאט ַא זיא רע זַא ,סױרָאֿפ ןיא ןַײרַא ךַײא

 טנוָא תבש ןטצעל ןבָאה סָאוװ ,יד ןוֿפ ךס ַא זַא ,רעכיז זיא'ס
 ,ךיא יװ ,ןבָאה ,לביב רעד ןוֿפ ןענעײלרָאֿפ ןעזָאר האל טרעהעג
 ,טדערעג ךס ַא ָאד טָאה עמ.. לײטרוארַאֿפ סעד טָא ןופ ןטילעג
 -עייל-לביב עטסכעלרעדנּוװ יד ןוֿפ ענייא זיא ןירעליּפשיווש יד זַא
 סָאװ ,סעּפע ןרעה וצ טיירגעגוצ ןעוועג ןעמ זיא ,עּפָאריײא ןיא טנירענ
 ןיב ךיא .קידנּפַאכרַאֿפ ןוא סיורג זיא סָאװ ,סעּפע ,ךעלרעדנּווװ זיא
 ,יד רָאנ ,טשױטנַא ךימ טָאה ןעזָאר האל טינ .רעטשוטנַא ןַא קעווא
 -עגרעסיוא וצ טיירגעגוצ ךימ ןוא טדערעגנַײרַא רימ ןיא ןבָאה סָאװ-

 ןַא זיא יז ןשױטנַא טינ ןָאק ןעזָאר האל .ןעגנוטרַאוורעד עכעלנייוו
 וצ יו סייו יז סָאװ ,עמיטש רעטריוויטלוק ןיײֿפ ַא טימ עקטסיטרַא
 טינ זיא סָאד ןענעײלרַאֿפ ןיא רעטסיימ ַא קֿפס ןָא זיא יז .ןכיורבעג
 ןעוועג טינ זיא לביב יד ןענעײלרַאֿפ ריא ןיא רעבָא ,טייקיניילק ןייק
 ןיא ןָאט גָארט ַא ךַײא לָאז סָאװ ,סָאטַאּפ רעסייה ,רעסיורג רענעי
 ."םינוילע תומלוע יד

 ַא "עסערפ עַײרֿפ עַײנ; רעד ןיא טרעדליש ןַאמסָארג ןַאֿפעטס
 ;| 1929 ָארִיַאק ןיא ןַארַאטסער ןשטַײד ַא ןיא ריא טימ שינעגעגַאב

 -יורג ןיוש ,עצרַאווש טימ עמַאד עקנַאלש ,עניילק רעייז ַא זיא סע;
 ןכױה םעד רעטנוא .טנירש א טימ טמעקעג ,רָאה ענעֿפרָאוועגכרוד
 דַאּפַאי לסיב ַא ,עקידרעַײֿפ-ץרַאוװש עקיצנַאלג-טיפַארג ייווצ ןרעטש
 ערוכש עקיזָאד יד טָא ךיא ןעק ןענַאװ ןוֿפ .ןגױא עטלעטשעג-שינ
 עברַאה לסיב ַא עקיזָאד סָאד ךיא ןעק ןענַאװ ןוֿפ ?טיוא-ןליוק
 יד טנירפש טָא רעבָא ,טכַארט-רָאה ענדײשַאב עקיזָאד יד ,טכיזעג
 -ניק ערעגָאמ ריא רימ טגנַאלרעד ןוא רימ וצ וצ ןיוש עמַאד עניילק
 ,ןיינ, ,"?ןטּפיגע ןיא טציא ריא טניווװ, ."ןעזָאר ָאיל , :טנַאה-רעד
 ."קידנעטש ףיוא ,ןיינ, ,*?טַײצ עצרוק ַא ףיוא, ."םילשורי ןיא
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 טליפשעג ןוא קרָאירינ ןיא טכַארברַאֿפ רָאי עכעלטע טָאה יז
 סָאו ,טסינויצ ַא טימ טַאהעג זונותח יז טָאה טרָאד .רעטַאעט טרָאד
 םילזעורי ןיא טניווו

 טלַאה -- טעטש ייוצ רָאנ ןַארַאֿפ ללּכב ןענַײז'ס !טשינ לָאמנייק
 רעדָא ,םילששורי רעדָא קרָאירינ ,ןבעל ןָאק ןעמ עכלעוו ןיא -- ַאיל
 תודדובחה עקילייה יד רעדָא קרָאידינ ןוֿפ למוט רערעדנוזַאב רעד
 ןיב ךיא !םילשורי .טשינ ,ןיינ, ."?ןיוו ןוא ?ןילרעב ןוא, .םילשורי ןוֿפ
 רעגנַאל ַא ךָאנ רעדיוו לָאמ עטשרע סָאד .עּפָארײא ןיא טציא ןעוועג
 ןעוועג ןיב'כ .רימ רַאֿפ טשינרָאג רעמ ןױש זיא סָאד רעבָא ,טַײצ
 טרעוו סָאװ וצ ,דמערֿפ ץנַאג רימ רַאֿפ ןרָאוװעג זיא סָאד .רעטַאעט ןיא
 טָאה סָאװ -- ,רדסּכ טגערֿפעג ךיז ךיא בָאה -- ?טכַאמעג ץלַא סָאד
 בָאה ךיא .?ןיז ַא רַאֿפ טַארַאּפַאררעטַאעט רעסיורג רעקיזָאד רעד
 עטנַאקַאב ַא) ךילֿפעה יד בָאה ךיא ןשטנעמ עקינייא טרעדנּוװַאב

 רעבָא .טרעהעג רעדיוו ץרַאה קידנּפַאלק ַא טימ (ןיטסיטרַא עשטַײד

 ךיא זַא ,טסוװועג יונעג ,רעטַאטט ןיא ןסעזעג ןיב ךיא תעב ,בָאה ךיא
 .םילועורי ןיא ןבַײלב לעוו ךיא זַא וא םילשורי ןייק קירוצ זומ

 "םייהַא; טֿפַאשקנעב ַא ןלַאֿפַאב ךימ זיא "רעטַאעט ןשטַײד , ןיא..;
 ."םילששורי ןייק

 םעד טלָאהרעדיװ טָאה ןעזָאר ָאיל יו ןבַײרשַאב טשינ ןָאק ךיא..
 -צולפ טָאה סָאװ ,םענעסעגרַאֿפ םוקלוֿפ סעּפע יו טרַאהנייר ןעמָאנ
 -נעגנַאגרַאֿפ רענעבָארגַאב רָאי ךס ַא ןוֿפ טרעטַאלפעגסױרַא גניל
 " ."םיא ןוֿפ ךיא ןיב טַײװ יוװ ,טָאג .?טרַאהנייר , :טייה

 טעװ יז ןעוו זַא ,ןליוו ןוא גנונעֿפָאה ריא טקירדעגסיוא טָאה .ר
 ןקילײטַאב ךיז יז טעוװ ,ךַארּפש עשיערבעה יד ןשרעהַאב טוג ןיוש
 ,לביב רעד ןוֿפ טנעײלעגרָאֿפ ךיא בָאה רעֶירֿפ; :ןלַאװיטסעֿפ-חסּפ ןיא
 ןוא רעדיילק-טנווָא ןיא לַאז-טרעצנָאק ןיא ןעמוקעג ןענַײז ןשטנעמ
 ןענַײז טציא .בײהנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ך"נת םעד טרעהעג ןַאד
 ,"ןבילבעג זיא לביב יד ןוא קעװַא רעדיילק-טנווָא יד

 ;טבַײרש ךיירנערהע םייח

 ,ךַײרטסע ןיא ,דנַאלשטַײד ןיא טסּוװַאב ןעוועג זיא ןעזָאר האל,
 דנַאלשטַײד ןוֿפ סעינַאלָאק ןוא רעדנעל עקידנכערּפש-שטַײד עלַא ןיא
 ןרַאֿפ קרָאי-ינ ןייק טכַארבעגרעבירַא ר"יא טָאה ץרַאווש סירָאמ ןעוו
 -שירטעמיס ַא שטָאכ ,עקירדינ ַא ןעוועג זיא יז .רעטַאעט-טסנוק
 טָאה יז .ךיוה יד סוֿפ ףניֿפ םױק טרָאֿפ רעבָא ,עסירטקַא עטיובעג
 יז זיא לוֿפטנעלַאט ןוא ,טנעמַארעּפמעט טימ חי ַא ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ
 עריא ןוֿפ רעגניֿפ-ץיּפוע יד זיב עריא ןקָאל עצרַאווש יד ןוֿפ ןעוועג
 ןוא ,עקיסקיוועג-ץרוק ַא ןעוועג טרָאפ זיא יז רעבָא .סיֿפ עקניניילק
 ,ןרָאיטקַא עטיובעג ץרוק ןוֿפ טינ טלַאה עקירעמַא ןיא עניב יד
 .רעקימָאק ןענַײז ײז ןדַײס

 רעד ,, סדנובואלק ןיא טכַאמעג ָאד טירטֿפױא ןטשרע ריא טָאה יז
 |"קוביד , ןיא טריטויבעד טָאה יז ,טינ טמיטש'ס| ,"לקריצ-דיירק
 ,קיטכיזרָאֿפ ןוא ןטלַאהעגנייא רעבָא ,טביולעג יז טָאה קיטירק יד ןוא
 יז טָאה םלוע רעד .ענעסקַאוועג- ןיילק ַא ןעוועג טרָאֿפ זיא יז לַײװ
 ױזַא ןעוועג זיא יז .סעיצַאוורעזער טימ רעבָא ,םרַאװ ןעמונעגֿפױא
 .םקּווו ריא וצ ןֿפלָאהעג ליֿפ טינ טָאה עניב יד ןוא ,דניק ַא יװ ךיוו
 טָאה'מ סָאוװ ,טײקטלַאק' רעד ןוֿפ ןטילעג קרַאטש טָאה יז זַא ,קיטנעק

 ךיא .עטרעטיברַאֿפ ַא ןרָאֿפעג קירוצ זיא יז ןוא ,ןזיוועגסױרַא ָאד ריא

 טינ ריא ןוֿפ רעֿפטנע ןייק רָאנ ,ןבירשעג לָאמ רָאּפ ַא ריא בָאה

 ."ןטעגרַאֿפ ריא ןיא לָאזימ זַא ,טלָאוועג קיטנעק טָאה יז .ןעמוקַאב
 :ךיירנערהע םייח טלייצרעד לרוג ןקידרעטַײװ ריא ןגעוו ןוא

 .רימ .לארׂשי ץרא טכוזַאב ךיא בָאה 1932 ןוֿפ רעמוז םעד ןיא;,
 |ןיא) ייד טֿפַאטלעזעג עניילק ַא ןסעזעג ןענַײז

 { רימ טָאה יי ןוֿפ רענייא ןעוו ,טֿפול רעַײרפ

 רעד ףיוא יײֿפַאק ַא
 ןוא ןָאטעג עכרוטש ַא
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 . ,םילשורי ןוֿפ קעווַא רעמ טשינ לָאמנייק טעוו יז ..

 ןופ ןָאסיססעל

 ?סַאג טַײז רערעדנַא רעד ףױא ױרֿפ ענעי טעז ריא, ןֿפורעגּפָא ךיז

 עסירטקַא ענעזעוועג יד ךָאד זיא סָאד -- זיא סָאד רעוו טסייוו ריא

 -כָאנ ריא ןיב ןוא טרָא ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא ךיז בָאה ךיא .?ןעזָאר האל

 "!ךיירנערהע ,ךיא ןיב סָאד !ןעזָאר סימ !ןעזָאר סימ, .ןֿפָאלעג

 ךיא זַא ,טעפמיא ַאזַא טימ ןֿפַאלעג זיא יז .ןֿפױל ןעמונעג טושּפ טָאה יז

 ןַײמ ןעירשעג רעדיוו בָאה ךיא ,ֿפױלכָאנ טנָאקעג טשינ ריא בָאה
 -עגּפָא ךיז בָאה ךיא .טלעטשעגּפָא טינ ךיז טָאה יז רעבָא ,ןעמָאנ
 -נַאגרַאֿפ ריא ןוֿפ טֿפױלטנַא יז זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא רימ .טלעטש
 טינ ןעמעוו טימ ןָאט וצ ןבָאה טלָאװעג טשינ רעמ טָאה יז .טייהנעג
 .לָאמַא ןוֿפ זיא טינ סָאװ טימ ןוא זיא

 טָאה -- רינעשזניא ןַא טימ טַאהעג הנותח לארׂשי ןיא טָאה יז

 עלַא ןוֿפ ןגיױצעגקירוצ טבעל יז ןוא -- ןבעגעגרעביא רימ ןעמ

 גנוקַױרַאב |ריא || טָאה יז זַא ,ןֿפָאה ליוו ךיא .ןטייקיטעט עכעלטנפע
 ,"ןענוֿפעג

 ,ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ .ע .ש ןוא גרעבסַארטש השמ ןוֿפ .ע .מ

 ,1924 ,23 'ג ,עשרַאװ ,"ט"לבטיל , ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט שידִיי -- (-}
 ,י .1 ,/ טײהַײרֿפ , ,ץרַאװש סירָאמ ןוא 'קובד רעד, ,ןעזָאר האל -- דלַאװכוב

 ,1924 .טּפעס 5
 טסנוק סעצרַאװש ןיא ןעזָאר האל ןירעליּפשיוש רעניװ יד -- ןַאהַאק .בא

 ,4 ,טּפעס 9 .י .1 ," ,װראֿפ , ,רעטַאעט
 6 ,.י .1 ,,ש"אֿפ , ,לביב יד ןענעייל ס'נעזָאר האל ןגעװ -- לאטשירק ןָאעל

 ,1925 ץרעמ
 ,ןיטסיטרַא עשטַײד-שידיא עטנַאקַאב יד ,ןעזָאר איל טימ שינעגעגַאב א - {)

 ,1929 לירּפַא 28 ,עשרַאװ ,/טנייה,
 8 ,ץרעמ 25 .י .ג ,/ ,װרָאֿפ , ,"טלייצרעד ץרַאװש סירָאמ; --- ץרַאװש סירָאמ

 ,1942 לירּפַא

 י 1 7 !וראֿפ, ,ןעװעג יז ןענַײז סרָאטס רעטַאעט ףניֿפ -- ךיירנערהע םייח
 ,1967 ַײמ 4

1: 

 אטרעג .,ןעזָאר

 ,ךַײרטסע ,ןיוו ןיא 1912 ןריובעג
 ןיא .החּפשמ-רעלטסניק ַא ןוֿפ טמַאטש

 רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא רָאי 6 ןופ רעטלע
 ןיא .ןירעצנעט עגנִיי סלַא ערעּפָא רעניוו
 -עניב ריא ןבױהעגנָא רָאי 14 ןוֿפ רעטלעו

 ןרָאֿפעגקעװַא רעטעּפש רָאי ַא .ערעירַאק
 ןטָארטעגֿפױא טרָאד ןוא דנַאלשטַײד ןייק
 ןוֿפ ןסעיּפ יד ןיא ןלָאר ענעדײשרַאֿפ ןיא
 רָאי 17 וצ .רעליש ןוא עטעג ,ריּפסקעש
 סדניקעדעוו ןיא לָאר-טּפױה יד טליּפשעג

 ,"ַאנַאהָאי עקילייה יד, סואש ןיא ןוא ?גנילירֿפ ןוֿפ גנוכַאװרעד;

 ,"עניב-סקלָאֿפפ רעסיורג רענילרעב ןיא ןַײרַא יז טערט ךָאנרעד
 רעטנורעד ,ןלָאר ענעעזעגנָא טליּפשעג רָאי 3 ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה יז ּווװ
 ןיא םולח, סריּפסקעש ןיא ,"טיוט סנָאטנַאד, סרענכיב ןיא ?ליסול;

 ןָאֿפ טוארב יד; עסעיּפ רעד ןיא סרעדנוזַאב ןוא *טכַאנ-רעמוז ַא
 ,ןילרעב ןיא טַײצ ערעגנעל ַא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,"ַאקצָארָאט

 ןייק דנַאלשטַײד ןוֿפ קעװַא םזירעלטיה ןוֿפ גײטשֿפױא םעד ךָאנ
 רַאֿפ ןוא ץרַאװש סירָאמ ןוֿפ ןלָארטסַאג יד טכוזַאב טָאה יז ּוװ ,ןיוו
 -סיוא ךיז טָאה יז .שידִיי ףיוא ןליּפש וצ ןליוו ריא טקירדעגסיוא םיא
 ,שידִיי ןבַײרש ןוא ןענעייל טנרעלעג

 ןייק ןרָאװעג טכַארבעג ,ץרַאװש סירָאמ ךרוד ,יז זיא 1937 ןיא
 ריאמ-החמׂש ןוֿפ יורפ יד; סלַא ןטָארטעגֿפױא זיא יז ּוװ ,עקירעמַא
 "-טסנוק ןשידִיי; ןיא "יזנּכשא רעדירבק סרעגניז ןיא ?יזנכשא
 | .*רעטַאעט
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 רע טַאע ט ןטשידיי

 ןעוועג זיא יז ּוװ ,דּוװילָאה ןייק ןרָאֿפעגּפָא .ר זיא ףיורעד ץרוק -
 ערעירַאק רעקידרעטַײװ ריא .עירטסודניא-םליֿפ רעד טימ ןדנוברַאֿפ
 ,טנַאקַאבמוא --

 ןירעליּפשיוש רעד ןוֿפ עניזוק ַא זיא יז זַא ,ןגָאז טגעלֿפ .ר
 -טסנוק ןשידִיי; ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה עכלעוו ,ןעזָאר האל

 ,*רעטַאעט
 ,רערהעל ןמלז ןוא גרעבסַארטש השמ ןוֿפ .ע .מ
 ,1937 ,32 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל,, ,ןעזָאר ַאטרעג -- {--}

 קילעז ,רעװעשטידרַאב

 1937 .צעד 20 .טשעג -- 1898 .בעג}

 -ַארַאסעב ,ץלעב ןיא 1898 ןריובעג
 .הבישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג .עיב

 ,רחוס-טֿפַאנ ַא ןעוועג זיא רעטָאֿפ ס'.ב
 זיא ןוא עלעגעוו ןגייא ןַא טגָאמרַאֿפ טָאה

 ןפוקרַאֿפ טָאטש רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא
 רעטסירֿפ רעד ןוֿפ ,ןדָיי רעצלעב יד טֿפַאנ
 עכעלמיטסקלָאֿפ טרעהעג .ב טָאה טנגוי

 ןוא רעײגרָאֿפ ןַײז ןוֿפ םינוגינ טימ רעדיל

 ךיוא ןוא רענרעל (יתבש) היעשי ריעדןב -
 עשידִיי ןוא עשיסור ,עשינַאװָאדלָאמ

 ייז ןצ ןסַאּפוצ ןוא רעדיל ןבַײרש ןביוהעגנָא גנוי .רעדיל-סקלָאֿפ
 רעדיל ענַײז ןקורדּפָא טוּורּפעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .םינוגינ

 וצ טשינ ןוא עשידנעלניא וצ טינ טקישעג טשינ לָאמנייק ייז ןוא
 ךרוד ,יירערעל ןוֿפ ךיז רע טָאה טרענרעד .ןעגנוטַיײצ עשידנעלסיוא
 עיצידנָאק ַא ףיוא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןוא טָאטש ןיא סעיצקעל-טַאווירּפ
 ןעוו רעבָא ,רערעל רעשִיערבעה ַא ןעוועג זיא רע .ףרָאד ןטנָאנ ַא ןיא
 ,ןרעטלע ערעייז ןוֿפ ןסיוו ןָא ,רע טָאה ,םידימלּת ןעמוקַאב טָאה רע

 ,שידִיי טנרעלעג ךיוא ייז

 ;ױזַא םיא טרעדליש ץרַאװש ןַאילוי
 -עבעל ,ןעלקניוו עטליוהעגסיא ייוצ טימ ןרעטש רעכיוה ַא;

 ןרָאי ענַײז עלַא ןח טימ לוֿפ רעקיסקיוועגניילק ַא ,ןגױא עקיד
 ןַיז ןוֿפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .רערעל סלַא רעֿפרעד יד ןיא טלענקעג
 -ַאב ןיילַא סע טגעלֿפ ןוא לטנטרעג ַא טֿפױקעג ךיז רע טָאה ןבעל
 טליפשעעג םיא טימ ךיא בָאה ןרָאי רע-30 יד ןופ ביהנָא .ןןטעברַא
 רעד יב זיירק ןשעיטַאמַארד םעד ןיא סרעטקַאנייא סמכילע-םולש
 ענַײז ןעגניז זדתא רע טגעלֿפ טלָאמעד ."עגיל-רוטלוק, רעסַאי
 ,ןטנווָא-ייט עשירַארעטיל ,ןגולֿפסיױא יד ףיוא :טכער טימ ןנא ,רעדיל
 -ןעמַאװצ עשירֿבח ףיוא ןוא ןזערּפמיא עשירעלטסניק-שירַארעטיל
 ."רערעהוצ יד ןעגניזטימ רעדיל עקיצרַאה ענַײז ןגעלֿפ ןֿפערט

 רעסַאי ןיא ןגעלעג ןיוש זיא .ב ןעוו זַא ,רעביא טיג ץרַאװש
 ,ףוס ןַײז םינּפ ַא קידנליֿפרעד ןוא ,רעקנַארק ַא לָאטיּפש ןשידִיי
 ןֿפורנַײרַא לָאז יז זַא ,רעלקומש הרש ןירערעל יד ןטעבעג רע טָאה

 ,ב םיא טָאה טוט ןַײז רַאֿפ געט ַײרד ןוא ,רעלקָאשט רעקיזומ םער
 -רַאֿפ לָאז רע זַא ,רעדיל ענַײז ןעגנוזעג םיא רַאֿפ ןוא ןעמונעגֿפױא
 ןטָאנ יד טימ ןטסקעט יד זַא ,םינּפ ַא רעבָא .םינוגינ יד ןבַײרש
 -וגינ טימ רעדיל, ךוב ס'.ב ןיא לַײװ ,ןרָאװעג טיהעגּפָא טינ ןענַײז
 ,ֿפָארּפ רעבעגסױרַא רעד טבַײרש ,טיוט ןַײז ךָאנ סױרַא זיא סָאװ ,"םינ
 יד ןבַײרשוצֿפױא ןעוועג זיא עטסרעווש סָאד; זַא ,לַאגעס לשרעה
 . ןרָאװעג טרעֿפטנעעגרעביא זדנוא ןענַײז םינוגינ יד םערָאװ ,ןטָאנ
 םעד קנַאד ַא רקיע רעד ןרָאװעג ךעלגעמ זיא טעברַא יד .הּפ"לעב
 ןיא טציא טבעל רעכלעוו ,רָאטַאטיצער רעד) ןיוועל ובייל טנַײרֿפ
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 סרעװעשטידרַאב םעד ןענַײז ליומ וצ ליומ ןוֿפ... ."(דנַאברַאֿפנטַאר
 טשינ רע טָאה ןבעל ןַײז יב .ןעגנַאגעגרעביא םינוגינ טימ רעדיל
 רעד טימ טיירדעג ןבָאה סרעקעמשנייֿפ .ןקורד וצ ייז ןעוועג הכוז
 -עגרָאֿפ םיא 1927 רעבמעצעד ביײהנָא טָאה לַאגעס .ּפָארּפ ןעוו ..,זָאנ
 ןעוועג םיכסמ דלַאב רע טָאה ,רעדיל עלעכיב ַא ןקורדוצּפָא ןגָאלש

 ךיא .ךיז טרעגרערַאֿפ טײקֿפַאלש ןַײמ..; :םיא וצ ןבירשעג ןוא
 ,ךַײא יורטעג ךיא ,ןלייה ךיז טַײצ ערעגנעל ַא ףיוא סַאי ןייק ןרָאֿפ זומ
 ןֿפױא ךעלדיל ענַײמ טימ ןַײז לּפטמ ךיז טעװ ריא סייוו ךיא לַײװ
 ַא סעּפע טמוק'ס ביוא... .ןײלַא ךיא יו רעגרע טשינ ,ןֿפוא ןטסעב
 ,ךעלמיטסקלָאֿפ רעבָא ,קַאמשעג טימ ןַײז לָאז ,גנונעכייצ ַא ,עליה

 ,עמַאלקער טשינ :טרָאװרָאֿפ סָאד ןכיילגסעד ...ביל בָאה ךיא יו

 ,"תוחבשתו םיריש ןייק טשינ
 קילעז ןוֿפ רעבעגסױרַא םעד -- לַאגעס שרעה .ֿפָארּפ םעד קנַאד ַא

 ןרָאװעג ךעלגעמ זיא ,ןטָאנ טימ רעדיל עלעכיב סרעװעשטידרַאב

 ןעמ זַא ,השורי עשירַארעטיל ןַײז ןרעוו טיהעגֿפױא לָאז סע ןרָאװעג

 ץוחמ רעדנעל ערעדנַא ןיא ףיוא ןטײרּפשרַאֿפ ןוא ןקורדרעביא יז לָאז

 ."עינעמור

 .יסַאי ןיא 1927 רעבמשצעד 20 םעד ןברָאטשעג זיא .ב
 :ץרַאװש .י טבַײרש רעטכיד סלַא .ב ןגעוו
 רעד טָאה רעשזרַאבז לוולעװ טעָאּפ רעד רעײגרָאֿפ עַײז יו

 ,רעועשטידרַאב קילעז ,גױא עױלב יד טימ רעטכיד רעקיטומטוג
 ,ךעלסעג ןוא ןסַאג עקידלטעטש ןוא עשיטָאטש רעביא טרעדנַאוועג
 ,םילעוּפ טימ ןטַאטשרַאוו יד ןיא טֿפַאשמערָא רעשידִיי רעד ןשיווצ
 ערעזדנוא ןוֿפ לרעּפ יד טימ טנעקַאב ייז טָאה קילעז .ךעלגניינרעל
 טקידנערַאֿפ וא םכילע-םולש ,ץרפ ,עלעדנעמ רעקיסַאלק עסיורג
 -לעב ןוֿפ ןבעל ןרעווש סעד ןגעוו דיל ןגייא ןַא טימ לָאמ סעדעי
 קילעז ןעוועג ןענַײז ײרעמַארג עשינחדב ןייק םּתס טשינ .הכאלמ
 טבעלעג טָאה ייז ןיא ,ךעלדיל עכעלמיטסקלָאפ סרעוועשטידרַאב
 טסעטָארּפ רעד ,ןרעוו טרעדנעעג ףרַאד טלעוו יד זַא ,ןיײזטסּוװַאב רעד
 .ןעטנעמ-סקלָאֿפ יבגל תולווע ןוא גנוקירדרעטנוא ןגעק

 ,טריגַאּפָארּפ גנורעטסייגַאב טימ טָאה רע סָאװ ,דיל-סקלָאֿפ סָאד
 .קיװמ ןוא טרָאװ ןיא ךרדה תַציֿפק ןוֿפ דוס םעד טנרעלעג םיא טָאה

 רעדיל עטמעטַאב ןח-סקלָאֿפ טימ ענַײז ןבָאה ןוגינ ןוֿפ שובל ןיא רָאנ
 טרעוו רע .ןשטנעמ-סקלָאֿפ ןטכיש עטיירב וצ געוװ םעד ןענוֿפעג
 ךעלטעטש ןוא טעטש ןוֿפ ךעלגניינרעל ןוא םילעופ .רעלוּפָאּפ ךיג
 ?רוג רעד.. ."קילייה; זיא ,קילעז טגָאז סע סָאװ סָאד זַא ,סיײיװ

 רַאג לָאז רעטכיד ןגנוי סענוֿפ ןֿפַאש םעעוֿפ זַא ,טלָאװעג טָאה
 ןסייו רימ .בירשעג קינייװ טינ טָאה רע שטָאכ ,ןבַײלברעביא קיניײװ
 -מייה ןַײז ןיא ןבילבעג ןענַײז עכלעוו ,םיבתכ יד ןוֿפ לרוג עעװ טשינ

 טָאה רעװעשטידרַאב קילעז זַא ,טסּוװַאב רעבָא זיאיס .ץלעב טָאטש

 ."?ןטעברַא עשיגָאגַאדעּפ ןוא ןסעיּפ-רעדניק ןבירשעג ךיוא

 -ףוס יד ןיא יו רעביא טיג "עינעמור; ךוב ןַײז ןיא לקיב המלש

 טָאה .ב ןעװ טַײצ רעבלעז רעד ןיא ,19237 רעבמעצעד ןוֿפ געט

 ,טײקנַארק רעשירעדרעמ ַא טימ ףמַאק ןַײז ןרילרַאֿפ םַײב ןטלַאהעג

 "עג טשערַאקוב ןיא רעוט-רוטלוק ןוא רעבַײרש-שידִיי יד ןבָאה

 ֿבקעי לַארטַאעט ןּוא רעטכיד ןרַאֿפ טעקנַאב-דיישּפָא ןַא טעװַארט

 ַא ףיוא ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא טלָאמעד זיא רעכלעוו ,גרעבנרעטש

 ןענַײז טעקנַאב םעד וצ .ענוװָאק ןיא טעברַא-רעטַאעט רערעסערג

 ןוֿפ סעּפורג-רוטלוק ןוא םידיחי ןופ ווירב-סגנוסירגַאב ןעמוקעגנָא

 -עגֿפױא טָאה עלַא יו רעמ רעבָא ,ןצניװָארּפ עשינעמור ריֿפ עלַא

 רעװעשטידרַאב עכלעוו ,גנוסירגַאב יד םלוע ןוֿפ טימעג סָאד טלסיירט

 ןַײז רַאֿפ געט ייווצ ,לטעב-לָאטיּפש רעסַאי ןוֿפ טקישעגוצ טָאה

 ליֿפױזַא ןשיווצ, זַא ,סיוא .ב ךיז טקירד ווירב םעד ןיא .ןברַאטש
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 -ירָאיגנַאל רעַײא רַאֿפ גנונעקרענָא סיוא ןקירד סָאװ ,דייר עשירֿבח

 טנעיילעג ךיוא ןלָאז ,עינעמור ןיא דרע-לדיימ רעזדנוא ףיוא ימ רעק

 ךיז טלעטש לקיב ."ןחדב רעבַארַאסעב םענוֿפ רעטרעוו רָאּפ ַא ןרעוו

 ;טבַײרש ןוא ,קורדסיוא ןטצעל םעד ןגעוו ּפָא

 רשֿפא זיא רעדיל סרעוועשטידרַאב ןיא עשינחדב עקיצנייא סָאד,

 ןוא רעדיל יד וצ קיזומ ןיילַא ןֿפַאש ןוֿפ רעינַאמ רעשינחדב ןַײז

 סרעוועשטידרַאב זיא םעד ןוֿפ ץוחמ .ןעגניזצריֿפ ךעלטנֿפע ןיילַא ייז

 -רסומ ןוא גנוטלַאהרעטנוא רעשינחדב ןוֿפ יירֿפ ךעלטלַאהניא דיל

 זיא סָאװ ,דיל ַא דיל סרעוועשטידרַאב זיא ךעלטלַאהניא .יײרעגָאז

 ןעוו ןטלעז דיל סָאד זיא םערָאֿפ יפ לע ןוא ,ןיילַא ךיז רַאֿפ ליצ ַא

 ןוֿפ סױרַא דימּת טעמּכ טלַאוװק סע רָאנ ,טכַארטעגוצ ןעירעסַאֿפרַאֿפ

 ,ךַארּפשע רעשיקלָאֿפ ןוא טימעג ןשיקלָאֿפ ןוֿפ סמענורב יד

 םענוֿפ ןח םעד זיױלב טשינ טָאה דיל סרעוועששטידרַאב קילעז

 םוצ רעסַאװ ןּפָארט ןייא יוו םיא ףיוא ךעלנע זיא סע רָאנ ,דילסקלָאֿפ

 םױק טעוװ ,רעטכיד םענוֿפ ןעמָאנ םעד קעווַא ןעמ טמענ ,ןרעדנַא

 ןבלעז םעד .רעדיל-סקלָאֿפ טשינ ןענַײז סָאד זַא ,ןלַאֿפניא ןצימע-

 םעד ַײב ןכַאמ ןעמ ןָאק טַאטלוװער ןבלעז סעד טימ טנעמירעּפסקע

 ַײב ןוא יקסוַאשרַאו קרַאמ רעטכיד-סקלָאֿפ ערעזדנוא ןוֿפ ןטסערג

 טעָאּפ -סקלָאֿפ ןשידִיי-שיצילַאג םעד ןוֿפ רעדיל ענעטָארעג-רעמ יד

 ."גיטריבעג יכדרמ שודק סעד

 ןיא טָאה ןיקוויר שרעה רעטכיד רעד זַא ,ןָא ךיוא טזייוו לקיב
 -טידרַאב סָאװרַאפ הביס/, יד זַא ,טשטייטעגסיוא .ב ףיוא דּפסה ןַײז

 גנַאל ןיוש טָאה גנוטכיד עשידִיי יד ןעוו טַײצ ַא ןיא קידנבעל ,רעוועש

 (טָאה) ןוא עכָאּפע-ןרודַאבורט יד ךיז (רעטניה) רעטנוא טזָאלעג

 -ַארטלוא םוצ זיב ךרדה:-תציֿפק ןקידלדניװשיּפָאק םעד טכַאמעגכרוד

 -טַײצ ןשירַארעטיל ןיא טרעקנַארַאֿפ ןבילבעג ךָאד זיא ,םזינרעדָאמ

 חסונ םעד ןיא טגָאזעג טלָאװ ךיא) רעגניז רעדָארב יד ןוֿפ טינשּפָא

 -רַאב קילעז סָאװ טימרעד (.ב .ש -- .קיטריבעג ןוא יקסוװַאשרַאװ ןוֿפ

 -יטנעדיא זיב שטנעמ-סקלָאֿפ רעטכע; ןַא ןעוועג זיא רעוועשטיד

 ."רעבַארַאסעב סולּפ עסַאמ רעד טימ עיצַאקיֿפ

 | ;טבַײרש לקיב

 -רעטנוא םוצ זיא רעוװװעעשטידרַאב קילעז רעבַארַאסעב רעד..,

 ןעועג טשרעֿפ ןושמוש רעטכידיקלָאֿפ רעניוװָאקוב סםענוֿפ דייש

 ייֿפנָא ןַא ,טסישידִיי רעקידרעײֿפ ַא ,שטנעמ רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא

 רעד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ַא ןוא עגיל-רוטלוק רעצלעב רעד ןוֿפ רער

 -רַאבג ילעז .הליהק רעצלעב רעד ןיא גנוטכיר רעששיטסיגיל-רוטלוק

 ןוא ןלַאיצַאס ןרַאפ תוירחא ןַא ךיז ןיא טליֿפעג טָאה רעוששטיד

 ןייז סָאװ ,עינעמור-סיורג ןיא םוטנדִיי םענוֿפ ןעזסיוא ןלערוטלוק

 טָאה רע .ריא ןוֿפ לייט ַא ןעוועג טלָאמעד זיא עיבַארַאסעב םייה

 -זיא , עשַיידיא םוש ןייק טַאהעג ןעניזניא טשינ דיל ןַיז ןיא עקַאט

 עלוֿפ זיולב ,גנַאזעג ןעיקלָאֿפ זיולב ןעוועג ןסיוא זיא רע ."ןעמ

 טגניז סע יו ןעגניז וצ ןוא םינָאנַא-סקלָאֿפ ןטימ עיצַאקיֿפיטנעדיא

 ןרעוװעשטידרַאב ַײב ךיז טרעה ןגעוװטסעדנוֿפ ...לגױֿפ-סקלָאֿפ רעד
 ,ךױא רעמערק סענוֿפ טגניז רע .עיטַאּפמיס עשיעדיא ןַײז סױרַא
 םוצ ןוא רעדיינש םוצ טרעהעג טֿפַאשביל עשיעדיא ןַײז רעבָא
 ןבעל ןשידִיי ןיא "הכולמ-הכאלמ, יד ןענַײז יז םערָאװ ,רַאילָאטס
 ןוא טרידרָאקער זיא רעוועשטידרַאב קילעז ןוֿפ דיל עקיזָאד סָאד|
 -ָאנַא ,טרידרָאקער ךיוא זיא'ס .סונַאב ןעב ןוֿפ ןעגנוזעג טֿפָא טרעוו
 רעזדנוא ןוֿפ לַאעדיא רעד ןענַײז ייז .ןיקסרַאליב רָאדיס ןוֿפ ,םינ
 .טייקוויטקודָארּפ רעכעלטֿפַאשטריװ
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 ןופ ןָאקיסץעל

 ןוא טייקויטקַא רעשיטסירוטלוק-שידִיי ןַײזב ילוצ זַא ,ןַײז ןָאק

 ןָאט "ןשירעֿפמעקנסַאלק, ןטנַאמרעד סָאװ רָאנ ,םעד בילוצ ךױא

 ערעדנַא ןיא ךָאנ רשֿפא ןוא ,"הכולמ-הכאלמ, יװ ְךיִל ַאזַא ןיא

 -רַאב ןוֿפ טעגַאלֿפױא ייווצ יד ןיא ןַײרַא טשינ ןענַײז סָאװ ,רעדיל

 ךיא ןוא םידיּפסמ יד ןבָאה ,גנולמַאז דיל עקיצנייא סרעוועשטיד

 .הכאלמ לעב ַא ןוֿפ ןוז ַא רַאֿפ טרימַאלקָארּפ םיא ערעדנַא

 ןקורדוצּפָא טגרָאזעג טשינ ןיילַא טָאה רעוועשטידרַאב קילעז..

 .ב .א זדנוא טלייצרעד סע יוװ ,עטסיימ יד עקַאט ןענַײז ,רעדיל ענַײז

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ |"היבאראסיב תמדא לע; ךובלמַאז ןיא| הֿפי

 ןטֿפעה ענעבירשרַאֿפ םינוגינ טימ ןוא רעדיל טימ רעקילדנעצ

 -ףיטשע ַא םענַײז ַײב ןבילברַאֿפ טױט סרעוװעשטידרַאב ךָאנ ןענייז

 / רעד יצ טסּוװַאב טשינ זיא סע ןוא ,ץלעב ןיא רעדיינש ַא ,רעדורב

 הלהב ןוא ןברוח ןוֿפ ןרָאי יד ןיא רע טָאה יצ ןוא ךָאנ טבעל רעדורב

 יד טָאה רעדיל ןַײנ זױלב .ןטפירקסונַאמ יד ןטיהוצֿפױא ןזיווַאב

 געמ ןעמ .גנוטכינרַאֿפ ןוֿפ טעװעטַארעגּפָא ןרעוועשטידרַאב וצ עביל

 זיא לַאגעס שרעה רערעל-עיזַאנמיג רעציווָאנרעשט רעד זַא ,ןגָאז

 רע ןעוו ,גנונַא-סיורַאֿפ רעזעירעטסימ ַא סעּפע ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעג

 ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג ןלַאֿפַאב זיא רעוועשטידרַאב רעדייא ץרוק ךיז טָאה

 -סױרַא ןטָאבעגנָא םיא ןוא םיא וצ טדנעוועג ,טייקנַארק רעכעלטיוט

 רעדיל ןַײנ טקישעגוצ טָאה רעוװעשטידרַאב .רעדיל ךוב ַא ןבעגוצ

 "רומאל רַאמירּפה לא ראדנַאשזה רבדױ, ,עטנעצ סָאד ,דיל ןייא|
 טלָאוו'ס ןוא טזָאלעגכרוד ןעוועג טינ רוזנעצ עקיטלָאמעד יד טלָאװ

 ךיז טָאה ןבעגסױרַא סָאד .ןעלעכיב עצנַאג סָאד הנכס ןיא טלעטשעג

 עקיזָאד יד זיא טוט סרעוועשטידרַאב ךָאנ רָאי ַא טשרע ןוא ןגױצרַאֿפ

 ייֿפַאר ןוא םרַאװ ַא טימ ןענישרעד .גנולמַאז עקיצנייא ןוא עטשרע

 קילעז וצ עביל יד ..לַאגעס שרעה ןוֿפ המדקה רענעבירשעג טרינ

 גנולמַאז רענייא רעד טימ טָאה דיל ןַײז וצ ןוא ןרעוועשטידרַאב

 -םורד רעד זיב שזַא טכיירגרעד טָאה ןוא םי םעד טנַאּפשעגרעבירַא

 טָאה ָאעדיװעטנַאמ ןיא.. טרָאד .יַאווגורוא הנידמ רעשינַאקירעמַא

 | .זז 32 ,19381 טקורדעגרעביא רעקנעשנייוו קיציא רעביירש רעד...

 רעוועשטידרַאב קילעז ..."םינוגינ טימ רעדיל , סרעוועשטידרַאב קילעז

 רעסיוועג ַא ןיא ןוא םזילַאעדיא-רוטלוק רעשידִיי קיטש ַא ןעוועג זיא

 -ידִיי רעטכידעג ןוֿפ דנַאל ַא ןיא רוטלוק-שידִיי קיטש ַא ךיוא סָאמ

 ."תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ עינעמור ןיא -- טֿפַאשניװו רעש

 ,רעלּפסיר ריאמ ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ ,*גײטשֿפױא; ךובלמַאז ןיא

 -401 .זז) ןוא .ב ןוֿפ רעדיל 4 טקורדעגרעביא ןענַײז (2137217 .זז)

 ךיז טקידנערַאֿפ עכלעוו ,גנוצַאשּפָא ןַא טימ עיֿפַארגָאיב עצרוק ַא (0

 .:רעטרעוו יד טימ

 טָאה רע ןרָאי יד טצריקרַאֿפ טיא ןבָאה ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד;

 ,רעדיל ענַײז ןענַײז ןבילבעג .רָאי 39 יװ טכיירגרעד טשינ רעמ

 זיא רע .דנַאלסױא ןיא ןוא דנַאל ןיא זדנוא ַײב ןעגנוזעג ןרעוו סָאװ

 -סקלָאֿפ םעד ןרָאוװעג ןענַײז רעדיל ענַײז .רעטכיד-סקלָאֿפ ַא ןעוועג

 ."ןינק

 רעטשרע ,1956 ,קרָאיײוינ ,/רוטַארעטיל רעשידיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןַאקיסקעל,
 | ,243 .ז ,דנַאב

 ,3197334 .וז ,1961 ,סערַײא-סָאנעוב ,/עינעמור ,.--- לקיב המלש

 ,400-401 ,213-217 .וז ,1964 ,טשערַאקוב ," גײטשֿפױא ,

 ,עשרַאװ ," עמיטש-סקלָאֿפ , ,רעװעשטידרַאב קילעז רודַאבורט רעד -- ץרַאװש .י
 ,1966 יני 1
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 רעצ ַאעט ןשידיי

 עלעווייפ ,ןַאמדירפ

 |1903 .טשעג -- 185... .בעג}

 יד בייהנָא ןיא ,ךעלנײשרַאװ ,ןריובעג

 ןוֿפ רענייא .עינעמור ןיא ,ןרָאי רעקיצֿפוֿפ
 רעד תעב ןרָאיטקַא ןשידַיי עטשרע יד
 ןוא ןדַאפדלָאג םהרֿבַא ןשיװצ ץנערוקנָאק
 | ,ץיוורוה *,ֿפָארּפ ,

 ;ןירָאג .ב טבַײרש םעד ןגעוו
 -רוה| רע טָאה ץניווָארּפ רעד ףיוא;

 ןוא ,רענדַארג טימ ןֿפָארטעג ךיז ןץיוו
 -ךלָאג וצ האנׂש ַא טימ ןעגנורדעגכרוד : =

 -עגקעווַא ןוא עינַאּפמָאק ןייא ןסָאלשעג ןעמַאװצ ייז ןבָאה ,ןדַאֿפ
 .קלב םיא טימ ןענרעל וצ טשערַאקוב ןייק קירוצ ךיז טזָאל

 רענדַארג ןוֿפ ןעמָאנ ןטלּפָאט םעד ןגָארטעג טציא טָאה עּפורט יד

 ץַאלּפ ַא ןעמונרַאֿפ ךיוא ָאד טָאה רעטצעל רעד ןוא ,שטיוורוה ןוא

 עלעווײֿפ ןעמוקעג ךיוא זיא יז טימ ןעמַאװצ ,רעליּפשיוש סלַא

 ,"ןַאמדירֿפ

 .ֿפ טימ ןליּפש ןבילבעג טַײצ ערעגנעל ַא זיא ץיוורוה ,"ֿפָארּפ,

 8 טָאה ,קעװַא טרָאד ןוֿפ זיא ץיוורוה יו םעדכָאנ רעבָא ,עינעמור ןיא

 ןוֿפ בייהנָא ןיא םיא רימ ןעניֿפעג ױזַא ןוא ,ןרעדנַאװ ןעמונעג ךיוא

 ןוא ,ןבולק עקיטרָאד יד ןיא ןָאדנָאל ןיא ןליּפש ןרָאי רעקיצכַא יד

 ,דלָאגנייש ַאבַא ,רעלדַא .ּפ ֿבקעי טימ ןעמַאזוצ ,רע טליּפש 1886 ףוס

 ּוו ,בולק סעצנירּפ ןיא איא סרענדַארג יד ,ןיצּפיל ינעק ,דלעה ַאננַא

 1887 ןיא טָאה ,הֿפרש ַא ןוֿפ יירשעגסיוא םעד בילוצ ,המוהמ יד

 עשידִיי יד זַא ,םעד וצ ןוא ןשטנעמ 17 ןוֿפ םוקמוא םוצ טריֿפרעד

 .ןרירגימע ןוא ןליּפש קידרעטַײװ רעייז ןלעטשּפָא ןזומ ןלָאז ןרָאיטקַא

 רעלעירעטַאמ רעד טימ ,איא ןיצּפיל ,ןרעלדַא טימ ןעמַאזוצ זיא ,פ

 ,רעלדַא .רד ללוכה בר רעד ןֿפַאשעג יז רַאֿפ טָאה סע סָאװ ,ףליה

 ןביוהעגנָא 1887 חסּפ ךָאנ ןבָאה ייז ּוו ,עגַאקיש ןייק ןרָאֿפעגּפָא

 | .רעטַאעט-*טירטס ןָאסידעמ /, ןיא ןליּפש

 רעביא סעּפורט ענעדײשרַאֿפ ןיא טליּפשעג ךָאנרעד טָאה .פ

 .קרָאיײ-וינ ןיא ןברָאטשעג 1902 ןיא זיא ןוא עקירעמַא

 זיא ןוא רעקימָאק-רעטקַארַאכ סלַא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה פ

 "נָאלברַאֿפ יד, ןיא 'םלוג יתבש' סלַא טמירַאב ןעוועג סרעדנוזַאב

 .רעניײטַאל ףעזָאי ןוֿפ ?"תומשנ עטעשזד
 ,דנַאב רעטייווצ ,242 ,197 .וז ,דנאב רעטשרע ," טַאעט ,דיא .שעג , --- ןירָאג .ב

 | ,51 ,49 ,וו

 ,1925 לירּפַא 7 .י .ג ," טײהרַאװ עַײנ איד , ,"ןעבעל ןַײמ , --- רעלדַא .ּפ ֿבקעי

 סירָאב ,לַאטנעזַאר

 |1938 ַײמ 4 .טשעג -- 1 .טקָא 25 .בעג|}

 -עק ןיא 1881 רעבָאטקָא 25 ןריובעג

 םירחוס -- ןרעטלע .עיבַארַאסעב ,ווענעש

 רעד ןיא ןוא ,רדח ןיא טנרעלעג .לעמ ןוֿפ

 ןטעברַא ןטָארטעגנַײרַא טנגוי רעטסירֿפ

 טעברַא 1899 טניז ּוװ ,שזדָאל ןייק קעװַא

 ,טֿפעשעג-רוטקַאֿפונַאמ ַא ןיא רעטַײװ רע

 עשטַײד עקיטרָא סָאד טֿפָא קידנכוזַאב

 ַא סױרַא םיא ַײב טֿפור סָאװ ,רעטַאעט

 .עניב רעד וצ קשח ןקידלַאװג

 -גרעוו ןוא ןלָאר עניילק ןיא ןיקסנימַאק ַײב סױרַא .ר טערט 4
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 .ךַאנרעד ,טֿפעשעג-רוטקַאֿפונַאמ .ַא ןיא

 ןבלעז ןיא ךָאנ ,רָאיטקַא ןַא ןרעו וצ רע טסילשַאב ,טקיטומעג קיד
 ַא ןיא ןטערטוצנַײרַא סולשַאב ןטימ םייהַא קירוצ רע טרָאֿפ רָאי
 ןיא ןַײרַא רע טערט ,ןרעטלע יד רַאֿפ ארומ בילוצ רעבָא ,עּפורט
 ןבענ ,שַארַאלַאק ןיא ןליּפש ןָא טבייה יז ןעוו טשרע עּפורט סײסבַאס
 - סנעדַאֿפדלָאג ןיא *עשטמהרֿבַא; סלַא רע טריטויבעד ָאד .ווענעשעק

 טערט ןוא יײסבַאס ַײב רע טליּפש טַײצ עסיוועג ַא .*ענכַאי עבָאב;
 ,עּפורט סנָאזשיֿפ ןיא ןַײרַא ךָאנרעד

 1906 ןיא ןוא עקירעמַא ןייק ןרעטלע ענַײז ןרירגימע לַײװרעד

 ןעגנורעטש בילוצ רעבָא ,רָאי 2 ָאד טליּפש רע .ייז וצ רע טרָאֿפ
 ןוא ןָאדנָאל ןייק ןענַאמנײֿפ טימ רע טרָאֿפ עינוי-ןרָאיטקַא רעד ןוֿפ
 .ןענָאזעס 2 טרָאד טליּפש

 ןוא ןגרעבדנַאז וצ שזדָאל ןייק טרישזַאגנַא רע טרעוו 1910 ןיא
 קירוצ .ר טרָאֿפ ךָאנרעד .גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טימ רָאי 2 טליּפש
 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא 1917 זיב 1913 ןוֿפ טליּפש רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק
 ןיא 1918-21 ,"רעטעט טסנוק רעשידִיי; רעקרָאי וינ ןיא רָאי ַא
 1929 זיב טלָאמעד ןוֿפ ןוא ,רעטַאעט-"לַאנָאשענ, סיקסוװעשַאמָאט
 ןיא 1929-30 ןָאזעס ,"רעטַאעט וינעווע דנָאקעס סרעלסעק, ןיא
 וינעווע דנָאקעס, ןיא רעדיוװ ךָאנרעד ,*רעטַאעט קילבָאּפ, סליבעג
 טײקנַארק ןַײז תמחמ ןלָאר ערענעלק טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,*רעטַאעט

 ,זילַארַאּפ ןזַײװליײט ןוא

 .ןעמליֿפ ןיא טליּפשעג לָאמ עקינייא ךיוא טָאה .ר

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1928 ַײמ 4 םעד

 :טגָאזעג טרעוו *לַאנרושז ןעגרָאמ , ןיא גָאלָארקענ ַא ןיא

 -עמַאס יד ןוֿפ רענייא סלַא ןעמָאנ ַא ןברָאוװרעד ךיז טָאה רע
 ןבעגעגּפָא ךױא ךיז טָאה רע.. .רעליּפשיױשש-רעטקַארַאכ עטסעב
 זיא... .טליּפשעג ןרעוו סָאװ ,ןטערעּפָא יד רַאֿפ סקיריל ןבַײרש טימ
 ןרָאי ענעי ןיא זיא רע .רָאיטקַא רעגנוי סלַא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 עליֿפ ןוא *ייווצ לַאקָאל , ןָאינוי ןרָאיטקַא רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג
 -מעמ וויטוקעזקע ןוא רערושזערט ַא סלַא עלעטש יד ןעמוורַאֿפ ןרָאי
 לָאקַאל טימ טקינײארַאֿפ רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,ןָאינוי רעד ןוֿפ רעב
 -עמַא ןיא ןָאיני-רעליּפשיװע עקיצנייא יד טציא זיא עכלעוו ,סנייא

 .?עדַאנַאק ןוא עקיר

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז ןמלז

 ןיא ךיוא ןוא דָאירעּפ-ילב ןַיז ןיא ןלַאטנעזָאר ןעזעג בָאה ךיא;

 ,ןקידרעַייֿפ ַא יו ןעזעג םיא בָאה ךיא .ןליּפש ןַײז ןוֿפ ןרָאי עטצעל יד

 ךָאנרעד ןוא רעקימָאק-טַאֿפ ןקידרעבליזקעווק ,ןלוֿפטנעמַארעּפמעט

 ןעמ סָאוװ סָאד ןוֿפ פיט ןטכַארטעגכרוד ףיט ַא ןיא רעטעפש ןרָאי ךסַא

 טָאה לַאטנעזָאר ."לָאר רעטקַארַאכ, ןושל-רעטַאעט ןֿפױא ןָא טֿפור

 עט:ערע סָאד .טנעלַאט ןכעלניױועגרעסיוא ןַא ןזזױועגסױרַא עדייב ןיא

 "ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא; עטערעּפָא רעד ןיא (שזדָאל ןיא ןעוועג זיא

 -ןינ ןיא ,רעטעפשש ןרָאי ךס ַא ,ערעדנַא סָאד ןוא *עלערעב, סלַא

 סעשטיװַארעשָא .מ ןיא *רעטַאעט וינעווע דנָאקעס; ןיא ,קרָאי

 ,"רָאדָאיֿפ שטיווערַאצ, עסעיּפ

 ןצ ןעמוקעגסיוא ןקלַאטנעזַאר ןיא ןלָאר יױוצ עקיזָאד יד ןשיווצ

 ,ןסרַאֿפ ,ןטערעּפָא עשידִי ענעדייזערַאֿפ ןיא ןלָאר רעטרעדנוה ןליּפש

 ףױא טלעטשעג עכנַאמ ,סעמַארדָאלעמ ןוא סעמַארד ,סעידעמָאק

 עטרינַאלּפסיוא ןוא עטכַארטעגכרוד רעטנוא ערעדנַא ,*פַאל-ּפַאכ,

 סעטָאכ לָאר רעדעי ןיא ןזיווַאב רע טַאהלָאמ סעדעי רעבָא ,ןרעסישזער

 ןעירעֿפעש ַא טימ ןקנַאשַאב ןעוועג זיא רע לַײװ ,ֿפַאש וצ סעּפע

 -רַאֿפ טָאה רע עכלעוו ,ןלָאר יד טליײטעגוצ טָאה רע סָאװ ,טנעלַאט

 ,2עניב רעד ףיא טרעפרעק

 .} .מ

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש
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 המלש ,רעריינש

 |1926 .צעד 28 ,טשעג -- 1897 .גיוא 30 .בעג}

 ייניד ןיא 1897 טסוגיוא 20 ןריובעג
 ןיא טנרעלעג רָאי 11 זיב .עילָאדָאּפ ,ץיוו

 -ַאק ןיא עיזַאנמיג ןיא ךָאנרעד ,םירדח
 סרעטומ ןַײז טניווועג טָאה'ס ּוװ ,ץענעמ
 םהרֿבַא 'ר דיגנ ןוא ןדמל רעד ,רעטָאֿפ

 ,םייהנרַא
 ןוא דנַאלשטַײד ךרוד ,1913 ףוס

 ּוװ ,עדַאנַאק ןייק טרעדנַאוװעגסיױא ,ץַײװש
 1921 ןיא .לַאערטנָאמ ןיא ךיז טצעזַאב רע

 ןוא *ןסנַאוינ; ןיא רעדיל טימ טריטויבעד
 ןעלקיטרַא ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל טימ טקילײטַאב ךיז טלָאמעי טניז

 ןוא עדַאנַאק ןיא עקידָאירעּפ רעשידַיי רעד ןיא ןעגנוצעזרעביא ןוא
 -עגסױרַא ווָאקינלָאקש .א ןוא לַאגיס .י .י טימ ןעמַאזוצ .עקירעמַא
 ןטֿפעה יד ,ָאטנָארָאט ןיא רעטעּפש ןוא לַאערטנָאמ ןיא רעִירֿפ ,ןבעג
 -קַאדער יד ןעמונעגרעביא ןיילַא רָאֿפּפָא סלַאגיס ךָאנ ןוא ,"דרעיור;

 עלערוטלוק-שידַיי ַא ןֿפַאש וצ עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג זיא .ש .עיצ

 -טנָאמ ןיא טציטשעג ןוא ןדנירג ןֿפלָאהעג טָאה ,עדַאנַאק ןיא הֿביֿבס
 -ָאילביבסקלָאֿפ יד ןוא ןלוש עכעלטלעוו-שידִיי עקיטרָאד יד לַאער

 1924 רעמוז .רערעל-שידַיי עטשרע יד ןוֿפ טרָאד ןעוועג ןוא קעט
 ןקסע ןוא רערעל סלַא וויטקַא זיא רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב ךיז
 ,טוטיטסניא-סקלָאֿפ םכילע-םולש ןיא

 ןוא עקירעמַא רעביא רוט ןרעגנעל ַא ףיוא טזָאלעג ךיז -- 7
 רערעל ןעוועג זיא רע ּוװ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טצעזַאב ףוסל ךיז
 רעלימ .ש ןוא טַאלבנעזיור ,ה טימ ןעמַאזוצ ,ןוא ,לוש רעשידִיי ַא ןיא

 ,*קיֿפיסַאּפ, לַאנרושז םעד ןבעגעגסױרַא

 ןעגנולייצרעד עשיטסימ 5 ןוֿפ לקיצ ַא ןבעגעגסױרַא טָאה .ש
 ןוֿפ שינביולרעד רעד טימ ,שיגעװרָאנ ןוֿפ טצעזרעביא ןוא ?םימלצ;
 ןוא (1926 ,עשרַאו) "דרע רעד ןוֿפ הכרב יד; סנוסמאה טונק ,רבחמ
 -טנֿפערַאֿפ ךיוא טָאה רע ,(1927 קרָאי-וינ) *טַײצ רעד ןוֿפ רעדניקע
 ,("תונתמ, זיֿפ ,קרָאי-וינ) ."ןעיײרעליּפשג ךוב ַא טכעל

 יװ ,ןסעיּפ-ֿבוט-םוי-רעדניק ייר ַא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאװ .ש
 -וֿבש ףיוא סנירג, ןוא ,*עיציטעּפער; ,"תונמ-חלש, ,"טלעג-הכונחק

 ,ןלוש עשידִיי יד ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןענַײז סָאװ ,תוע

 -עשזדנַא סָאל ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1926 רעבמעצעד 28 םעד
 .עינרָאֿפילַאק ,סעל

 :"טלעג הכונח, רעטקַאנייא ןגעוו טבַיײרש םיובנייטש .י --

 רעדניק :ןֿפרעד רַאֿפעגמוא |טלַאהניא רעד| טײטשַאביס...,
 -קעווַא סע לָאז עמ זַא ,רָאֿפ דניק ַא טגָאלש ,טלעג-הכונח ךָאד ןגירק
 טסילשַאב'מ זיב ,ָאי ערעדנַא ,טינ ןליװ לייט .רעקיירטש יד ןבעג
 טלעג ןקישקעווַא .ןקישקעווַא ןוא טלעג ןֿפַאש ,ליּפש ַא ןריֿפוצֿפױא
 ןעמענ רעדניק ןעוו טרֿפב ךַאז ענַײֿפ ַא רעיז זיא רעקיירטש רַאֿפ
 ןינע המ -- רעבָא ןֿפַאש וצ טלעג סָאד ידּכ ןריֿפכרוד סעּפע ךיז
 רעד ףיוא ןַארַאֿפ געט גרַאק ,סָאװ ?הכונח ֿבוט-םוי לצא רעקיירטש

 ?ייז רַאֿפ ןֿפַאש סעּפע רעדניק ערעזדנוא ןענָאק הכונח זיולב ?טלעוו
 ןבעגקעווַא ןֿפרַאד ןוֿפ ןויסנ ַאזַא וצ רעדניק ןלעטש ללּכב סָאװ וצ ןוא
 ליפש ַאזַא טשינ זיא.. ?טלעג -הכונח אקוד רָאנ ,טלעג טָאלג טשינ
 טימ רעטעג עלַא וצ ןעניד וצ קעווצ ןטימ ןרָאװעג ןבירשעגנָא לָאמַא
 סייוו'כ ?ןקורד סָאװ וצ ,ןבירשעגנָא זיא'ס זַא ,גונעג רעבָא ?סָאש ןייא
 ךָאנ טַײצ רעד טימ ןָאק ןסעיּפ עניױזַא ןריֿפֿפױא ןוא ןענעײיל ץֿפ
 טלעג סָאד ןעמעוו וצ רעדניק יד ַײב עיסוקסיד עסייה ַא ןײטשטנַא

5133 

 ןופ ןָאקיססעל

 עמערַאוו יד ןוֿפ ןוא ,עטכער יד וצ יצ ,עקניל יד וצ יצ ,ןבעגוצקעווַא
 ."ןרעוו טלַאק ןעמעלַא לַײװװרעד לָאז סעיסוקסיד

 -ַאנַאק , ןיא לקיטרַא סלַאגיס .י .י ןוֿפ רוציק ַא קידנבעגרעביא

 :"רעטעלב עשירַארעטיל, טנכײצרַאֿפ ,*רעלדָא רעד
 -קיעֿפ ַא טַאהעג טֿפָא טָאה ,רעדיינש ,רע זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ;

 ַא יװ שידִיי טנעקעג טָאה רע ,טרָאװ ןרַאֿפ רעױא םענעֿפילשעג
 ןענַאטשרַאֿפ וויטויטניא ,"טסּווועג , טָאה רע .שטנעמ-רוטלוק רעכַײר
 -שינָאמרַאה עכעלרעניא ,טײקצנַאג יד ןֿפַאשַאב סָאװ ,ןטנעמעלע יד
 -סיליטס ױזַא יוװ טסּוװעג ןוא טנָאקעג רַאֿפרעד ןוא ךַארּפש ןוֿפ טייק
 ,"ריא ףיוא ןטעברַא וצ שיט'

 ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ש
 רעדיינש המלש |1|

 תועוֿבש ףיוא סנירג
 (ליּפש תועוֿבש ַא)

 | 1928 יַאמ .י .נ ,"לַאנרושז רעדניק;|}
 ,1929 ינוי 14 ,סערַײא סָאנעוב ,"גנוטַײצ עשידיא יד, ןוא}
 ן'זז 20 ,ענליוו ,*לושסקלָאֿפ עשידִיי עַײנ, ג"ֿפ} |1ב}
 רעדיינש המלש |2|}

 טלעג הכונח

 (ליּפש הכונח ַא)

 ן1928 --- .ווָאנ .י ,נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 ן.זז 24 ,1931 ,ענליוו ,*לושסקלָאֿפ עשידִיי עַײנע עפ} ןכאו

 רעדינש המלש {|1
 תונמ-חלש
 (ליּפש-םירוּפ ַא)
 ןטראד)

 רעדינש המלש |4|

 עיציטעּפער
 (ליּפש חסּפ)
 ן1928 ץרעמ .י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 ,רעדיינש םהרֿבא רעדורב ןַײז ןוֿפ .} .ש

 ,836'834 .ז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ,ענליװ ," ,טיל .דִיָיי .סקעל, -- ןעזייר .?
 ,1929 רַאונַאי ,.י .נ ,/ םוקֿפיוא , ,רערעל א ןוֿפ ןעגנוקרעמַאב -- םיובנייטש .י
 ,1936 ,9 '1 ,עשרַאװ ,ט'לבטיל , ןיא גָאלָארקעג
 ,1936 ,13 /ג ,טרָאד ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ ןוֿפ {---}

 ףעזַאי ,ןַאמרעש
 |1949 ילוי 9 .טשעג -- 1878 .בעג}

 -לע ,עינעמור ,יסַאי ןיא 1878 ןריובעג

 .רָאֿפנײא ןַא ןוֿפ רעמיטנגייא -- ןרעט

 ,ןרָאיטקַא עשידַיי טניווועג ןבָאה'ס ּוװ ,זיוה

 ךָאנ ,םיא ףיוא טָאה ןליּפש-רעטַאעט רעייז

 -לַע ןיא .טקריוועג רעייז ,דניק ןיילק סלַא

 ןַײז וצ ןרָאֿפעגוצ רע זיא רָאי 12 ןוֿפ רעט

 טליּפשעג טָאה סע וו ,דַאלרעב ןיא רעדורב
 עיצקעריד רעד רעטנוא עּפורט עשידִיי ַא

 עכלעוו ,םולבנעזָאר ןוא רעלטיירט ןוֿפ

 סיוא עגושמ , עסעיּפ ַא טריֿפעגֿפױא טָאה
 ַאזיל ןוא (לעבָאל -- רעטעּפש) רעלטיירט עניוװלַאמ טימ "עביל

 ןעוועג טינ ךיוא ןענַײז עכלעוו ,(טרעבליז -- רעטעּפש) םולבנעזָאר

 -עגנַײרַא טרָאד ןוא ,סענָאדַאמירּפ יד סלַא ,םיא ןוֿפ רעטלע ךס ןייק

 -ָאיבָאטיױא ןַײז ןיא .ש טלייצרעד טירטֿפיױא ןַײז ןגעוו ןוא ,ןטָארט

 :עיֿפַארג
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 רעט ַאצט ןשיריי

 רַאֿפ טליפשעג טָאה ,רעטכָאט רעד ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ,רעלטיירט,
 ןטימ ןַאמ רעד) ןוז ריא רַאֿפ טכַאמעג ןעמ טָאה ךימ ןוא ןַאמ ריא
 טליּפשעג עלָאר יד בָאה ךיא .(רעדניק ייױוצ יו ןעזעגסיוא ןבָאה ןוז
 ענייש ןוא שוק ַא ..טימ רימ ןעמ טָאה טלָאצַאב ןוא לָאמ 10 ךרע ןַא

 -נסיווועד (ָאקסעלַאגעס -- רעטעּפש) יקסווָאלַאגעס .ןטנעמילּפמָאק
 ןעמוקעג זיא ,סעסקוס ךַאמ ןוא דַאלרעב ןיא ליּפש ךיא זַא ,ךיז קיד

 ןעמ טָאה יסַאי ןיא ָאד .יסַאי ןייק קירוצ טעבנגעגקעווַא ךימ ןוא
 יףרַאש ץירָאמ, עלָאר ַא טנרעלעג ךימ טָאה ןעמ ,ןעמונעג רימ וצ ךיז

 ןעמ .דניק סױא ,לוש סױא ,רדח סױא ןיוש .ײרעלסע ַאסיט ןיא
 ןבָאה -- עלָאר יד ןוא .רעטַאעט ןוֿפ רָאנ רימ וצ טדערעג ןיוש טָאה
 ףַײלברַאֿפ ןַאד ,ןליּפש טוג לעוו ךיא ביוא -- טגָאזעג רימ ןרָאיטקַא יד

 ךיא .ןֿפָאלשעג טשינ טכענ עצנַאג ןיב ךיא .רָאיטקַא רעשידִיי ַא ךיא

 (ץַאז) ןאמנייֿפ יליל ןוא ןאמרעש ףעזָאי

 ,גנולעטשרָאֿפ רעד וצ זיב ןטונימ יד טלייצעג ןוא טרַאוועג רָאנ בָאה

 ;ןעמוקעג זיא טכַאנ יד ,ךעלדנע .טֿפנוקוצ עכעלקילג ןַײמ ןעז לָאז ךיא

 רעד וצ רימ וצ טמוק ,ןליפש ףױרַא ןיב ךיא רעדייא ,ענעצס ןייא יב

 טּפפטש ןעמ ןא שטעפ ירוצ רימ טגנַאלרעד ןוא רָאטקעריד רעה

 ,טנירועצ קרַאטש ךיז בָאה ךיא .עניב רעד ףױא ףױרַא דלַאב ךימ

 טפרַאזַאב ךיא בָאה ,טליּפשעג בָאה ךיא סָאװ ,עלָאר רעד ַײב רעבָא

 קידנעמוקּפָארַא .ךעלריטַאנ רעיז ןעוועג סָאד זיא םורעד ,ןענייו

 ,עלעסָאי ,ָאווַארב, :טגָאזעג רָאטקעריד רעד רימ טָאה ,עניב רעד ןוֿפ

 ךיא גערֿפ .ןשוק ןָא ךימ טבייה ןוא "טליפשעג טוג רעייז טסָאה וד

 ריא טשוק טציא ןוא ןגָאלשעג רעירֿפ ךימ ריא טָאה סָאװרַאֿפ םיא

 "נעניױו ןוא ,ןענייו טסלָאז וד ידּכ ןגָאלשעג ךיד בָאה ךיא .ײ?ךימ

 םענ ךיא .רימ טימ טסבַײלב וד .טליפשעג טוג עלָאר ןַײד וטסָאה קיד

 ןטוג ַא ןכַאמ ריד ןוֿפ לעװ ךיא ןוא דניק ןקייא ןא יװ רימ וצ ךיד

 עמַאמ ןַײמ .דנַאלסור ןיא קעווַא סלָאמַאד זיא עטַאט ןַײמ .ײרָאיטקַא

 סָאד טקנַאדעג טָאג טָאה יז א ,רעדניק עליֿפ טימ ןבילבעג זיא

 -קילג רעד ןעוועג סָאד ןיב ךיא ןוא רוטּפ רעסערֿפ ןייא ןוֿפ טרעוויז

 א יא ."רעכעל
 יד רעטנוא עּפורט רעד טימ ןרעדנַאװמורַא ןבױהעגנָא טָאה .ש

 לע ןיא ןוא ,ןעגנוגנידַאב ערעווש ךעלנייוועגרעסיוא עקיטלָאמעד

 ,"איֿבנה והימרי, יװ ,ןלָאר-רעטָאֿפ טליּפשעג ןיוש רָאי 16 ןוֿפ רעט

 -עבוצסיוא יװ לָאמ ַא גנוטַארַאב ַא ףיוא ."שורושחא , ןיא "יכדרמ,

 טָאה סָאד ןוא ,טצנַאטעצ .ש ךיז טָאה ,עּפורט רעד ןוֿפ עגַאל יד ןרעס

 יַאב טָאה רעכלעוו ,ןַאמכיילב רָאיטקַא ןוֿפ קרעמֿפױא םעד ןגיוצעג

 סָאד .גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ ןצנַאט טעװ .ש זַא ,ןריסנָאנַא וצ ןסָאלש
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 םעד רעסיוא .ןעגנולעטשרָאֿפ יד יו םלוע םעד ןגיוצעגוצ רעמ טָאה
 ןוא תונותח ףיוא ןצנַאט וצ .ש ןטעברַאֿפ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה
 לגילעז , סלַא ףיוא ךָאנרעד טערט .ש .רעצנעט סלַא ןעגנולַײװרַאֿפ

 רע ּוװ ,ץיווָאנרעשט ןייק טרָאֿפ ןוא "עלעמילב , סרעניײטַאל ןיא "ןגנמ

 ."?עקירעמַא ןיא םייח , עסעיּפ רעד ןיא רעבָאהביל סלַא ףיוא טערט
 זיב עיצילַאג ןיא רָאי ַײרד ןוא עניווָאקוב ןיא רע טליּפש רָאי ַײרד

 רעטשרע סלַא ןָאדנָאל ןייק טרישזַאגנַא רעלטיירט ךרוד טרעוו רע
 ןוֿפ 'קחצי תדקע , ןיא "טול , סלַא טרָאד טריטויבעד ןוא רעקימָאק

 .ןדַאֿפדלָאג

 ,ןלוּפ ןיא רע טרילָארטסַאג 1909 ןיא

 ןשידִיי ןוֿפ ןָאזעס-רעמוז ןגעוו טכיזרעביא ןַא ןיא .יקצולירּפ חנ

 | :ןָאט ןשיטסַאקרַאס ַא ןיא טבַײרש ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט

 ײרַאטס ןטסערג, םעד טַאהעג טָאה יַאלעטַאגַאב-םועזילע; זַא ןוא;
 ןעגנערבּפָארַא ךיז טגעמעג יאדוא "שזַאטימרע} טָאה ,עקירעמַא ןוֿפ

 -ביל סָאד ,רעצנעט ןוא רעקימָאק רעטמירַאב רעד !טסַאג ַא ,טסַאג ַא,
 ַא זיא -- ןילרעב ןוא) סוקילבוּפ רענָאדנַאל ןוא רעזירַאּפ ןוֿפ גניל
 -עג טרעוו סע ..ןַאמרעש רעטסימ (לעסירב ,סיר ,ןיוו ןוא ?טנוה

 -סימ ךרוד טריֿפעגסױא "היעמש; עלָאר יד ."שדוק תבש טליפש
 רעד ךָאנ לָאמ 165 ןָאדנָאל ןיא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעש רעט

 ןטסערג ןטימ עלָאר יד ,שלָאמ םיֿפלא טײּפרת טשינ סָאװרַאֿפ) יי

 ןעוועג זיא םוקילבופ סָאד ּוװ ,עשרַאװ ןיא טציא ךיוא יו ,גלָאֿפרעד

 ."היעמש סלַא עלָאד רעד ןיא ןליּפש ןַײז ןוֿפ טקיצטנַא

 רעקידנרילָארטסַאג רעד טימ ןעמַאװצ .ש טליּפש 1910 ןיא

 ;ינודקומ ַא .רד טבַײרש םעד ןגעוו ןוא ,גנָאי.ַארָאלק

 -טַאה טימ שטנעמ רעקיסקיוועגניילק ַא ,ןַאמרעש רעקיזָאד רעד,

 ענעמוג וא םיטש רעקידנסַײר ַא לסיב ַא טימ ,ןעגנוגעווַאב עקיט

 עכלעזַא .טכַאמעג טשינ קורדנַײא ןייק זדתא ףיוא טָאה ,ךעלספ

 -נגָאז ןציו ענבלח ןוא עקידנצנַאטדזָאלקַאמשעג ,עקירעזייה-בלַאה

 ןעוועג זיא רע ,תמא .עשרַאוװ ןיא טַאהעג רימ ןבָאה רעקימָאק עקיד

 לסיב ַא שירָאיטקַא ןעוועג זיא רע .ייז ןוֿפ רעשהירב לסיב ַא שינכעט

 ןעגנערבוצּפָארַא טנױלעג טשינ טָאה סע רעבָא ,ייז רַאֿפ רעקנילֿפ

 ןסגנָאי ַארַאלק| ריא ןוא זדנוא רַאֿפ "גושַארעביא עקיזָאד יד

 ריא ךרוד לסיב ַא ןטילעג טָאה עשרַאו ןיא טירטֿפױא רעטשרע

 ןשידִיי ןטנַאקַאב םעד ןעזרעד רימ ןבָאה םיא ןיא .ןַאמרעש רענטרַאּפ

 -עליּפשיוש ןוא טיײקענטעמַאה ,טייקטרעטצניֿפ ןַײז טימ טנַאידעמָאק

 יטרַאנגייא ןוֿפ ןמיס ןָא ,ןיז ןָא רָאיטקַא ןַא .טײקיזָאלטקַאט רעשיר

 טצרַאטשעגסיױרַא "ךיא; רעטלמישרַאֿפ רעקיניילק ןַײז טָאה ,טייק

 ."טירש ןוא טירט ףיוא

 תורוד ריֿפ, ךוב ריא ןיא לעּפַאר עניז טבַײרש שרעדנַא ץנַאג

 :?רעטַאעט שידזיא

 ,רענטרַאּפ רענַײֿפ רַאג ַא ןעוועג גנָאי ַארַאלק רַאֿפ זיא ןַאמרעשי
 וֿפ טײקנײֿפ ףיוא ןעוועג דיפקמ קינייװ רָאג ןיוש טָאה רע שטָאכ
 .ַײב ;ץיװ ַא ןֿפ קורדסיוא םעניא טייקשירעביילקרעביא ןוא רינַאמ
 ַא וֿפ ןליפשסיוא ןשירעגנוי-ליווו ןוא טנעמַארעּפמעט ןצנַאג ןייז

 .ןעוועג שדחמ טשינ סעַײנ םוש ןייק רע טָאה ,ףוב

 טימ יןַאמ סבייוו ןַײמ, טליּפשעג גנָאי ַארַאלק טָאה םישדח ייווצ
 טלָאװ יז ןוא ,גלָאֿפרעד ןלעירעטַאמ ןוא ןשירעלטסניק ןרעיוהעגמוא
 הקולחמ ַא סיוא טינ טכערב סע ןעװ ,גנַאל יו ןליפש טנָאקעג ךָאנ
 -עג טָאה לעּפַאר ;עּפורט רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא עלַא ןוא ןענַאמרעש ןשיווצ
 ןַאמרעש זַא ,קידנעעזנייא ןוא ,הקולחמ רעד ןוֿפ הביס יד טשרַאֿפ
 טלָאװעג ןוא סױרג ליֿפוצ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע זַא ,קידלוש זיא
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 -ַאמרעש ןקָאזּפָא טלָאװעג לעּפַאר טָאה ,םירֿבח ערעדנַא ןקירדינרעד
 טימ ןענַאמרעש ןזָאלרַאֿפ טלָאװעג טינ טָאה גנָאי יד יו ױזַא רָאנ ,ןענ
 ןוא טקידנערַאֿפ עדייב ייז ןבָאה ,ןָאדנַאל ןוֿפ ןעמוקעג זיא יז ןכלעוו
 -ןגעזעג עטצעל רעיײז ןעמוקעגרָאֿפ זיא טכַאנַײב קיטנוז ַא ןיא

 | . ."גנולעטשרָאֿפ

 קרָאי-וינ ןיא ןטָארטעגֿפױא .ש זיא 1911 רעבמעטּפעס 15 םעד

 "ַאמילעס , ןיא סגרעברעקוצ יד טימ רעטַאעט-"ַאילַאט , סרעלדַא ןיא

 -קעווק ימייה , סלַא ףיוא ךיוא טערט ןוא ,"זַאקוװַאק ןוֿפ ןדִיי יד , רעדָא

 ."םירישה ריש, עטערעּפָא סרָאש ןיא "רעבליז

 רעד ףיוא טליּפש רע ּוװ ,דנַאלגנע ןייק קירוצ ךיז טרעק .ש

 ,ןליּפש ןביוהעגנָא רע טָאה 1917 לירּפַא 17 םעד ןוא עניב רעשידִיי

 .ןָאדנָאל ןיא ליװעדָאװ ,שילגנע ןיא

 ןיא שידִיי טליּפשעג רעדיוו רע טָאה 1919 רעבמעטּפעס-טסוגיוא
 | ,עינעמור ,יסַאי

 ץרוק ,עניטנעגרַא ןיא ןליּפש ןרָאֿפעגּפָא רע זיא 1927 ַײמ ןיא

 1927 רעבמעצעד ןיא טָאה רע ּוװ ,ןָאדנָאל ןייק ןרָאֿפעגקירוצ ףיורעד
 רעטעּפש ןוא ,רעטַאעט-"ןָאיליוװַאּפ , ןקיטרָאד ןיא טליּפשעג רעדיוו

 רע ּוװ ,לעּפָאט ַאטע ןוא ווָאקרַאמ קרַאמ טימ *ײלַאּפ דנַארג, ןיא

 "רָאטקָאד , ןוֿפ לָאר יד ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיוא טָאה

 יד טליּפשעג רע טָאה 1942 ןיא ."רעטָאֿפ רעד , סגרעבדנירטס ןיא

 -עמָאק סֿפרָאדנערַאה .י .ש ןיא "טַאמָאלּפיד .ריאמ עשטיא , ןוֿפ לָאר

 ,"עסודעּפמַאל ןוֿפ גינעק רעד , עיד

 ךיז ןגעוו גנוצַאשּפָא ענעגייא ס'.ש זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 :עיֿפַארגָאיבָאטיױא ןַײז ןיא 1928 ןיא

 -נָאנַא ןעמ ןרעוו ךעלקילג ךיא לעװ ַאד זַא וצ רימ טגָאז ןעמי
 עיֿפַארגָאטַאֿפ ןַײמ טלעטש ןעמ .ןבַאטשכוב עסיױרג טימ ךימ טריס

 ."רעקימָאק -ףוב יד ןוֿפ גינעק רעד, טבַײרש ןעמ ןוא ןשעיֿפַא יד ףיוא

 םענ ךיא .רימ ןגעוו ּפָא ךיוא ןיוש ךיז ןֿפור ןעגנוטַײצ עזעילגנע יד
 -גנע רעד ףיוא ךימ טמענ ןעמ .שילגנע ןבַײרש ןוא ןזעל םוצ ןיילַא ךיז
 .טלעג ןעמוס עסיורג ןידרַאֿפ ןוא רָאי יױוצ ליפש ןוא עניב רעשיל
 -ַאעט יןָאיװילַאּפ; ןיא ףתוׂש ַא שטיוָאקשַאמ סירָאמ טימ ןיב ךיא

 בָאקַאי רעה ,ָאגַאקיש ןייק ךימ טמענ ןָאזנַאטַאנ ןזלרַאשט} ,רעט

 ןוא טלעוו ַא ןערב ךיא .עקירעמַא ןייק ךיז טימ ךימ טמענ רעלדַא
 רענעגייא ףיוא עּפורט ַא סױרַא םענ ןוא ןרילָארטסַאג ןיילַא ןיוש רַאֿפ
 .עניטנעגרַא ןייק עּפורט ַא סױרַא םענ ןוא עקירֿפַא ןייק גנונעכער
 טימ טכָאק סע .סעסקוס ךַאמ ןוא ,זירַאּפ ךָאנ ,ןליוּפ ךָאנ רָאֿפ ךיא

 ןֿפױא 49 ךיא ןיב טצעי .ןַאמרעשש עלעסָאי :טלעוו עצנַאג יד רימ
 ?עוו יצ ּפָאק ןַײמ רימ רעב ןוא טכַארט ךיא ןוא טלַא רָאי ןטס0

 ךיא .ןכַאמ וצ ןבעל ַא םוא ןליּפש וצ ּווו ןָאזעס ןטסקענ םעד ןבָאה ךיא
 ."רעלסעק ףעזָאי רעה ַײב ןָאזעס ןַײמ קידנע

 ;ךוב ןַײז ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעיימ סירָאינ
 -ףוב רעקיעֿפ רעייז ַא ןעוועג קֿפס םוש ַא ןָא זיא ןַאמרעש ףסויי

 ןעגניז וצ עמיטש ענייש ַא ןוא טנעלַאט טַאהעג טָאה רע .רעקימָאק
 גנולעטש ַא טַאהעג טָאה ןוא ,ןצנַאט ןייש רָאג טנָאקעג טָאה ,ןטעלפוק
 ןַײז (טנַארֿפ רעטרימוֿפרַאּפ ןוא רעטצופעגסיוא ןַא) "לרעניג ַאװֿפ
 טליּפשעג ךיוא טָאה רע .קורדנַײא ןטוג ַא טכַאמעג טָאה ןעניישרעד
 לשמל ,ןפיט עשירטנעצסקע רעדָא ןלָאר-רעטקַארַאכ טכעלש-טשינ
 ןוֿפ עלָארטּפױה |רעד ן יד ןיא ,ײריל גינעק ןשידִיי ץא "יאמש, סלַא

 ןוֿפ "שטנעמ רעדליוו רעד, ןיא "רעדליוו רעד , סלַא ןוא ײןקָאלג יד;
 ןבָאה ןגױא ענַײז סָאװ ,ןעוועג זיא ןורסח טפיוה ןַײז .ןידרָאג ֿבקעי
 ערעדנַא עכנַאמ יוװ ןוא ,עירעלַאג רעד וצ טליצעג קידנעטש ךיז
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 ןופ ןָאקיסקלעל

 ןַײז ףיוא לָארטנַאק ןקירעהעג ןייק טַאהעג טינ רע טָאה ,רעקימָאק
 סָאװ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה יז .ןושל
 סעד ךָאנ .טײקכעלטנֿפע רעד ןיא טרָאװ ןטגָאזעג םעד ףיױא טגיל
 .ןטלַאהעגנייא רעמ ןרָאװעג רע זיא ,עקירעמַא טכוזַאב טָאה רע סָאװ
 ."ןסעיפ עטסנרע ןיא ןלָאר עטסנרע רַאגָאז רע טליּפש טציא

 ןוֿפ ןַאמ רעד , ּפָא םיא ןגעוו ךיז טֿפור רעקיטסניג ךיײלגרַאֿפמוא
 ,"סקָאב רעד

 יד יונעג טינ סייוו ,תמאב ,ךיא .רעקימָאק-ףוב ַא זיא ןַאמרעש .י,
 ןַאמרעש זַא ,זיא סייוו ךיא סָאװ ,ץלַא .רעקימָאק-ףוב ןוֿפ עיציניֿפעד
 ,טצנַאט רע .טלעֿפעג ךַײא ןוא ,טגניז רע ;עניב רעד קידעבעל טכַאמ
 ןעזעג טינ טָאה ריא לַײװ ,הלילח טינ ,רעדיו ךַײא טלעֿפעג סע ןוא
 ,ןח טימ זיא ןצנַאט ןַײז לַײװ ,רַאֿפרעד רָאנ ,רעצנעט ערעסערג ןייק
 טָאה ,ןייר סרבחמ םוצ ןגיילוצ סָאװ טוט ןוא ,טדער רע ןעוו ןוא
 .םעט ַא ךיוא סָאד

 - -וַאֿפ טליּפש רע לַײװ ,ןליּפש ןַײז ןריציֿפיסַאלק טשינ ןָאק ןעמ
 .טנכייצעגסיוא רע זיא ייז ןוֿפ עטסרעמ יד ןיא ןוא ,לָאר ענעדייש
 סָאד .ןלָאר (נעשיֿפָאזָאליֿפ ,עטסנרע ןייק ןליפש טינ רעבָא רָאט רע
 רע רעכלעוו ןיא עלָאר ַא ןבָאה חמ רע .רנַאשז ןַײז רַאֿפ טינ זיא
 .עלָאר עֿפיט עשיֿפָאזָאליֿפ ַא ןיא ןַײז טינ ןָאק סָאד ןוא ,ֿפַאשטימ לָאז
 טזילָאבמיס ַא .טוג ןייז ןַאמרעש יה לָאז םזילָאבמיס ןיא זַא ,ךעלגעמ
 רעוו .ץַאלּפ רעקיטכיר ןַײז זיא םזימָאק טימ ,רָאמוה טימ טשימעג
 -רוא ןָאק רעד ,רעבערג סלַא "טעלמַאה ןיא ןעזעג םיא טָאה סע
 טכַאמעג עלָאר רעצרוק רעד ןוֿפ טָאה רע .טנעלַאט סנַאמרעש ןלייט
 -ילגנע יד רעטנוא סעכלעזַא ןעזעג טינ בָאה ךיא ןוא ,טסנוק קיטש ַא
 סָאװ ,ןקנורטַאב לסיב ַא ןרבק ַא ןעוועג זיא סָאד .רעליּפשיוש עש
 .טליֿפ רע סָאװ ןוא סייוו רע סאו טדער ןוא טדער רע סָאװ סייוו

 -עטיל ערעסעב יד ץעלעג לסיבַא רעמ ןַאמרעש רעזדנוא טלָאװ

 ןעוועג רע טלָאװ ,טסנוק-רעטַאעט ןיא טֿפיטרַאֿפ רעמ ךיז ןוא רוטַאר

 עַלַא טציזַאב רע .עניב רעשידִיי רעד ףיוא עטסעב יד ןוֿפ רענייא

 עטוג ַא ןבָאה זומ רע רָאנ ,טנעלַאט טָאה ןוא ןטייקיעפ עקיטיינ

 ."ןזַײוװסױרַא טכיל רעקיטכיר רעד ןיא ךיז לָאז טנעלַאט ןַײז ןוא ישזער

 ,ןָאדנָאל ויא 1949 ילוי 19 םעד ןברָאטשעג זיא .ש

 ,רעזייק ינעשזד ןירעליּפשיוש רעד ןוֿפ ןַאמ רעד ןעוועג זיא .ש
 ַאשזדַאמ רעטכָאט ןַײז .ַאשירַאמ ןסייהעג טָאה ױרֿפ עטייווצ ןַײז

 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה ןַאמרעש

 ,55 .ז ,1 דנַאב ,1921 ,קָאטסילַאיב ,' רעטַאעט שידִייא -- יקצולירּפ חנ
 30 ,ןָאדנָאל ,"טסָאּפ יד, ,ןערוטַאינימ רעטַאעהט -- סקָאב רעד ןוֿפ ןאמ רעד

 | ,1927 .צעד
 ,326-327 .וז ,1942 ,ןָאדנָאל ,' ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , -- רעיימ סיררָאמ
 ,45:46 .וז ,(1943) ןָאדנָאל ,/ ךַאנַאמלַא רעטַאעט ,
 .וז ,1944 ,סערַײא-סָאנעוב ,'רעטַאעט שידיא תורוד ריֿפ , -- רעקוצ הימחנ

4, 
 ,1955 ,סערַײא סָאנעוב ,,שודָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא , --- ינודקומ .ַא .רד

 | ,259*258 .וז
 ,221 .ז ,1955 ,ןָאדנָאל ,' ןענַאװַארַאק רעטַאעט , --- ףרָאדנערַאה .י .ש

 מ
= 

 קירנעה ,יוועלרעגב

 {1967 טסוגױא 4 .טשעג -- 1894 .בעג)

 רע טָאה ןרָאי עטסירֿפ יד ןוֿפ .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1894 ןריובעג
 ,עיזַאנמיג ןיא קידנענרעל ןוא גנובַאגַאב עשירעלטסניק ןזיװעגסױרַא

 ,לוש-טסנוק רעװעשרַאװ יד טכוזַאב טַײנ רעבלעז רעד ןיא רע טָאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 עימעדַאקַא-טסנוק רעד ןיא טקישעג ןרעטלע יד םיא ןבָאה 1910 ןיא
 רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע זיא רעטעּפש רָאי 2 .ןּפרעװטנַא ןייק
 ַאסַאקיּפ ןוֿפ סולֿפנַײא ןרעטנוא ּוװ ,!טרַא ז'אב עד לָאקע' רעזירַאּפ
 ,ןטנעמירעּפסקע עשיטסיבוק ןכַאמ ןביוהעגנָא רע טָאה קַארב ןוא

 -קירוצ ךיז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ ךָארבסיױא םעד ֿברע

 ןיא גנולעטשסיוא עטשרע ןַײז טַאהעג ןוא עשרַאװ ןייק טרעקעג

 ןיא טצעזַאב ךיז 1922 ןיא .'ַאטנעכַאז' םועזומ ןשילױּפ ןלַאנָאיצַאנ

 רעד ןוֿפ ןעגנולעטשסיוא יד ןיא ךיז טקילײטַאב רע ּוװ ,ןילרעב

 רעד וצ טגנַאלַאב ךיוא ןוא 'עּפורג-רעבמעווָאנ' רעשיטסידרַאגנַאװַא

 עשרַאוװ ןיא ןעמוקעגקירוצ רעדיו 1924 ןיא .!עּפורג-םערוטשי

 -נַאװַא ןשירעלטסניק ןוֿפ ןָאנבױא ןיא טקורעגסױרַא ךַײלג ךיז ןוא

 ןוֿפ גנולעטשסיוא ןַא טנדרָאעגנַײא רָאי ןבלעז ןיא .ןליױּפ ןוֿפ דרַאג

 -ָאעג ןוֿפ זעטניס ַא --- סעיצקַארטסבַא עשיטסיוויטקורטסנַאק ענַײז

 -עגסױרַא טָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עשירעלָאמ טימ ןרוגיֿפ עשירטעמ

 ,ןלַאדנַאקס וצ טריֿפרעד ןוא עיסוקסיד עֿפרַאש ַא ןֿפור

 "רַאֿפ רעד רַאֿפ טֿפַאשלעזעג, רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג זיא .ב

 יד רַאֿפ טעברַאעגטימ ,עשרַאװ ןיא "טסנוק רעשידִיי ןוֿפ גנוטײרּפש

 - ,"טַארַארַא; ןוא *לעזַאזַא, סרעטַאעט-טסנוקניילק עשידִיי

 -עּפסקע ענַײז רעביא טסייר רע ּוװ ,זירַאּפ ןייק קעװַא 1926 ןיא
 וצ טרעק ןוא טסנוק רעטקַארטסבַא ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןטנעמיר
 .ײרעלָאמ-ןטערטרָאּפ רעשימעדַאקַא וצ ןוא קיֿפַארג

 "ומ ןַײז טימ ןעמַאזוצ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ןרָאי יד

 ןלָאמ ןביױהעגנָא ןיילַא רָאי 79 ןוֿפ רעטלע ןיא טָאה עכלעוו ,רעט

 -וטנע סיורג טימ ןענַײז סָאװ ,סעיציזָאּפמָאק-ןעמולב עשיטסַאטנַאֿפ
 -ירק רעשיזיױצנַארֿפ רעצנַאג רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא םזַאיז
 גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ .ךַײרקנַארֿפ-םורד ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ,(קיט
 עשירעלטסניק ענַײז טצעזעגרָאֿפ ןוא זירַאּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ
 ,ןטייקיטעט

 ,םיא ןיא "גנוקעדטנַא רעדיוװ , יד ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1957 ןיא = -

 ןיא .יײרעלָאמ רעםשיטסיוויטקורטסנָאק רעד ןוֿפ רעדנירגַאב סלַא

 50, גנולעטשסיוא ןַא תעב זיא זירַאּפ ןיא "סערק , ײרעלַאג רעד
 1924 ןוֿפ דליב ַא סנַײז טלעטשעגסיוא "יײרעלָאמ עטקַארטסבַא רָאי

 ןוֿפ רענייא סלַא טנעקרענָא םעדכרוד טרעוו רע ןוא ,עשרַאװ ןיא
 -יורג רעד ןיא טקילײטַאב ךיז 1962 ןיא .טסנוק רעד ןוֿפ ןרענָאיּפ יד

 -עג ,"טרעוואוקעד אל עד יעלַאּפ , ןיא גנולעטשסיוא רעזירַאּפ רעט

 רעד ףיוא סעלומרָאֿפ עשיטַאמעטַאמ ןוֿפ סולֿפנַײא םעד טעמדיוו

 -כיוו יד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא רוטּפלוקס ןוא ײרעלָאמ רענרעדָאמ

 ַא רָאֿפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,ווירב ַא ןלַאנרושז-טסנוק עטסקיט
 -ַאיצָאס םעד ןוא טסנוק רעטקַארטסבַא רעד ןגעוו זילַאנַא ןטֿפיטרַאֿפ
 ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1965 רַאורבעֿפ ןיא .םזילַאער ןשיטסיל

 רַאֿפ םועזומ ןיא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןענַײז רעדליב ענַײז ּווװ
 ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא םערַאװ רעייז זיא רע ןוא ,טסנוק רענרעדָאמ

 ,קרָאי-וינ ןיא ןדִיי עשיליױּפ יד |

 ,זירַאּפ ןיא רעסנעק ןוֿפ ןברָאטשעג .ב זיא 1967 טסוגיױא 4 םעד

 ,רעלָאמ רעשידִיי רעטמיראב-טלעװ רעד ,וועלרעב ךירנעה -- ןאמרעדיינש .ל .ש
 ,1965 ץרעמ 7 ,י .נ ,"יש" זאמ-גָאט , ,עקירעמַא ןיא ךוזַאב ןטשרע ןַײז ףיוא

 עּפורט עטקיניירַאפ

 | 4096-5013 .זז ,"ץעּפורט עשירארעטיל, עז1
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 לרעב ,ריפַאש

 ן1922 .טּפעס 24 .טשעג -- 1876 .בעג}

 ,ןיטנַאטסנָאק-טלַא ןיא 1876 ןריובעג
 -רעד עשידַיי עּפַאנק ַא ןעמוקַאב .ןילָאװ

 -ור לסיב ַא טנרעלעגסיוא ךיז םיוק ,גנויצ
 ,סעדָא ןיא טצעזַאב ךיז זַײװלעגנִיי .שיס
 -ןסָאריּפַאּפ סלַא טעברַאעג טָאה רע ּוװ
 ַא טימ טריטויבעד 1906 ןיא .רעכַאמ
 סָאד, רעגרוברעטעּפ ןיא גנולייצרעד

 ."ןעבעל,
 רעד ןיא ױזַא םיא טרעדליש יַאטיק .מ

 ' :עכָאּפע רעקיזָאד -
 לעּפתנ טרעוו ,ןעלציוו וצ ךיז ביל טָאה ,ךעליײרֿפ ,קיטסולסנבעל,

 ,ךעלדיימ ןוא רוטַאנ יד ביל קיטלַאווג טָאה ,לטרעוו ןעגנולעגַא רַאֿפ
 טבַײרש טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןוא ,רעדָא רעשיטעָאּפ ַא םיא ןיא טּפַאלק
 ןָא ,לדיימ ,םי ,רלַאװ ,ןטרָאג ןֿפ לדיל קידנעגנילקליוװ ַא ןָא רע
 ךעליירֿפ ןוא קיטסול .רָאשזַאמ דימת רָאנ ,שינעצכערק ןָא ,שינעקנעב-

 ,קידנגנילק ןוא ףרַאש ךעלדיל ענייז רע טנעייל

 ַא ,לשרעה ,רֿבח ַא טַאהעג רע טָאה ;לָאמַא ןרָאי עגנוי יד ןיא

 לשרעה זיא .. ,רֿבח רעטסרעיײט רעד ןעוועג רע זיא ,הכאלמ-לעב

 וירב ןבַײרש וצ לשרעה ףיוא טרעה.. עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעגקעוװַא

 . רֿבח ןביל םעד ךָאנ טֿפַאעקנעב ןיא ץרַאה סלרעב סיױא טײג.;

 -רַאֿפ טרעוו לשרעה ּווװ ,ײלזערעה , דיל טנַאקַאב ןַיז ןָא רע טבַײרש

 עטלגָאורַאֿפ ךס ַא רַאֿפ טסַײרט ַא ..דלעה-סקלָאֿפ ַא ןיא טלדנַאװ

 -זיירק ןיא ,ןטנווָא ףיוא טרימַאלקעד טרעוו "לשרעה, .תומששנ עטנלע

 .|1910 ,11 ינ ,עשרַאוװ ײלַארטש רעד  לַאנרושז ןיא טקורדעג} ךעל

 ןבירשעג .הדובע עסיורג עקיליײה ַא ןעוועג םיא ַײב זיא ןביירש

 ."ןעמוקעגנָא סָאד םיא זיא רעווש ןוא קינייוו רע טָאה

 .ש טָאה ,"דנַײרֿפ , ןיא רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ןקורד ןכָאנ

 ,"רעטסוש רעד עלמהרֿבַא , גנולייצרעד ערעסערג ַא ןבירשעגנָא

 ןצבק רעכעליײרֿפ ַא ,טײקמירַא רעשידִיי רעד ןוֿפ דליב רַאבלטימוא ןַא

 -ופָאּפ רעייז טכַאמעג םיא טָאה גנולייצרעד יד .רעגָאז-לטרעוו ןוא

 ןבָאה עכלעוו ,ץניװָארּפ רעד ןיא רענעייל יד ַײב סרעדנוזַאב ,רעל

 רעד ןוֿפ ןעגנוצעזטרָאֿפ יד ףיוא ןטרַאװרעד טנָאקעג םיוק ךיז

 זיא רעכלעוו ,קילַאיב .טקורדעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא גנוטַײצ
 ןוֿפ רוטַארעטיל רענייש רעד רעביא רָאטקַאדער רעד טַײצ רענעי וצ

 ןוא רעביא טצעז ,ןטעברַא ס'.ש ףיוא גיוא ןַא טֿפרַאװ ,"חולשה.

 "ייל , גנולייצרעד ערעסערג ס'.ש שיערבעה ףיוא ּפָא טרָאד טקורד

 טקורדעג ,1914 ןיא ,רעטעּפש טשרע זיא סָאװ) "טנוה ןַײז טימ רעז

 .(?טלעוו עשידַיי , רענליוו ןיא ןרָאװעג

 סלַא עּפורט סנייבשריה ץרּפ ןיא ןַײרַא .ש טערט 1908 ןיא

 ַא טריֿפעגֿפױא 1909 רעבמעווָאנ 18 םעד טרעוו טרָאד ןוא רעלֿפוס

 סָאװ) "רעטסוש רעד עלמהרֿבַא,, גנולייצרעד ןַײז ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד

 רבחמ רעד סָאװ ,סעדָא ןיא "קַאטשניב ,, ג'ֿפ ןיא 1911 ןיא טניישרעד

 טקורדעגרעביא ןוא ,שיערבעה ןיא ךָאנ רעַירֿפ רָאי ַא ןוא (טעדנירג

 .ֿביֿבָא-לּת ןיא ה"ֿפרת ןיא
 -שידִיי רעד טבַײרש גנוריֿפֿפױא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 :רעדנעלסיוא .נ רעשרָאֿפ-רעטַאעט רעשיטעיווָאס

 ןעד רעטנוא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ײ"רעטסושש רעד למהרֿבַאי

 ,ריֿפַאש .ב ,רָאטװַא רעד ןוא ,ןמכילע-םולש ןוֿפ גנוקריוו רעטקעריד

 דלעה-טפיוה רעד .ןטלַאהַאב טלָאװעג טינ וליֿפַא ,קיטנָאק ,סע טָאה
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 "עלבייל ַא יװ סױרַא טערט ,רעטסוש רעד למהרֿבַא ,עסעיּפ רעד ןוֿפ

 ףיוא ךעלנע זיא רע .ןעניושרַאּפ-ךמע סמכילע-סולש ןוֿפו רעדורב רעכ

 ןצנַאג ןַײז טימ רָאנ ,ײרעגָאזלטרעװ וצ גנוגיינ ןייז טימ זיולב טינ ייז

 ןעניױשרַאּפ סמכילע-םולש יו טקנוּפ .ץזעוו ןשיגָאלָאכיסּפ-לַאיצַאס

 םעז רעטנוא ןרָאװעג ןכָארבעג טינ רעטסוש רעד למהרֿבַא זיא

 רעקיסייב טימ לוֿפ זיא רע .ןבעל-רעגנוה םעד ןוֿפ ךָאי ןרעיוהעגמוא

 טיג סָאוװ ,םזימיטּפָא םענעריובעגנַײא םענעי טימ ךיוא ןוא עינָאריא

 ַא ןוא סמערָא ןַא; סמכילע-םולש ןוֿפ ןכירטש עשיפיט יד וצ םיא

 -נַײא ןבעגעגנַײא ןריֿפַאש ךיז טָאה ,תמא ,לָאמ עלַא טינ .ײסכעלײרֿפ

 רעד ןוא ןייא ףױא דלעה-טּפױה ןַײז ןוֿפ גנורעדליש יד ןטלַאהוצ

 רעד ןוֿפ גנורעדליש סריֿפַאש .ב טָאה זיױורעטרע .ךייה רעבלעז

 "ימירפ םוצ ןשטילגּפָארַא ןבױהעגנָא ךיז וליֿפַא הֿביֿבס-טֿפַאשמערָא

 ךָאד זיא עסעיּפ סריֿפַאע .ב ןיא עטסקיטכיוו סָאד רעבָא .וויט

 םעד וצ גנורעטנענרעד עשינַאגרָא יד ןזיא סָאד :ןרָאװעג טיהרַאֿפ

 -כיוו ןעוועג עסעיּפ סריֿפַאש זיא טימרעד דָארג ןוא ,שטנעמ-סקלָאֿפ

 .ן"עפורט ןייבעריה יד | ײרעטַאעט-טסנוק םעד רַאֿפ קיט

 -קַא יז .טנעמעלע-רָאלקלָאֿפ ַא ןעוועג זיא עסעיּפ סריֿפַאש ןיא

 ןרָאועג ןגױצרעד ןענַײז סָאו ,ײרעטַאעט-טסנוק  םעד ןוֿפ ןרָאיט

 -עג ןבָאה ,סעסעיּפ סנייבשריה ןוֿפ ךַארּפש רעזָאלטולב רעד ףיױא

 רעד וצ ןרעטנענרעד ךיז ידּכ גנוגנערטשנָא עזעביה ַא ןכַאמ טֿפרַאד

 לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה יז רעכלעוו טימ ךַארּפש-סקלָאֿפ רעתמא

 ןזיווַאב רעדיוו טציא ךיז טָאה עכלעוו ןוא ,ןמכילע-םולש ַײב טנגעגַאב

 -סקלָאֿפ םענוֿפ טייקידוועליּפוע יד ַײס .עסעיפ סריֿפַאש ןיא ייז רַאֿפ

 ,ךעלטרעוו סלמהרֿבַא ןוֿפ טײקטקיטעזעגנָא עלַאיצָאס יד ַײס ,טרָאװ

 .סָאד ,שינעטנעק-סנבעל רעֿפיט טימ ןעגנורדעגכרוד ןענַײז סָאװ

 ןבָאה טנָאקעג ןמכילע-םולש ףיוא טעברַא רעד ךָאנ ךיוא טָאה ץלַא

 -טסנוקא םעד ןוֿפ ןרָאיטקַא יד רַאֿפ טרעוו ןקידנטײטַאב ץנַאג ַא

 טָאה ,ךַארפש-סקלָאֿפ רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד ידּכ רעבָא .ײרעטַאעט

 סָאװ ,ןטלַאטשעג סקלָאֿפ יד וצ ןרעטנענרעד ךיז טֿפרַאדעג ןעמ

 .גנירג טינרָאג ןעמוקעגנָא זיא סָאד ןוא ,עסעיפ רעד ןיא ןרירוגיֿפ

 יז זַא ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה לקַאטקעּפס םעד ןוֿפ גנַאג ןיא

 רעווע רעייז ןָא ץלַא ךָאנ טמוק "רעטַאעט-טסנוק, םעד ןוֿפ ןרָאיטקַא

 .שטנעמ-סקלָאֿפ םעד ןוֿפ טלעוו רעמיטניא רעד ןיא ךיז ןֿפיטרַאֿפ סָאד

 -עג טָאה סָאּוו ,רָאיטקַא םעד ןעמוקעגנָא סע זיא ץלַא יו רערעווש

 ןיא טָאה ימע-ןב "רעטסוש םעד למהרֿבַא ,לָאר-טּפױה יד טלּפש

 רַאֿפ קיטיינ זיא סָאװ ,ךירטש םעד ןענוֿפעג טינ לַאנעסרַא ןַײז

 ןמנעזנעצער רעסעדָא יד ןוֿפ רענייא ןבירשעג טָאה -- ןעלמהרֿבַא

 רעד ןוֿפ טייקכעלגעווַאב ,טייקטכייל יד -- |ייטסָאוװָאנ איקסעדַא;}

 ןקרַאטש-ליֿפוצ ַא ןוֿפ ןעו רעטרע יד ןיא זיױלב ןוא ,גנוריֿפסיױא

 םעד טַאטשנָא ,ןעלמהרֿבִא ַײב סױרַא ךיז טסייר ,טּפַאכ רע סָאוו ,ּפַאלק

 ןעוועג ימע-ןב זיא טלָאמעד -- ןצרַאה ןוֿפ ץכערק ַא -- לטרעוװו

 .עבלעז סָאד טרזחעגרעביא רעדיוו ךיז טָאה סע. ."טכעלש טינ
 -טקלָאֿפ םעד ןעמענֿפױא .ןעגנולעטערָאֿפ-סכילע-םולש יד ןיא סָאװ

 רעד רעביא םיא ַײב ךיז טכעלֿפ סע יװ טָא ,טײהרעצנַאג שטנעמ

 ץלַא ימע -ןב זיא ,םזיטַאמַארד ןפיט םעד טימ ןָאט רעשיטסירָאמוה

 סָאד דָארג זיא עסעיּפ סריֿפַאע ןיא ןוא .דנַאטשמיא ןעוועג טינ ךָאנ

 ןעמכילע-םולש ַײב טנרעלעג יירטעג ךיז טָאה ריֿפַאש .קיטכיוו ןעוועג

 ןשיטַאמַארד םעד טימ טנעמָאמ ןשיטסירַאמוה םעד ןדניברַאֿפ וצ

 לָאמ עלַא יו ןוא ,ןלָאר-ןעױרֿפ טימ ךַײר ןעוועג זיא עסעיּפ סריֿפָאש..

 ןיא זיא לַאנָאזרעּפ-עױרֿפ רעד זַא ,ןיוועגסױרַא ָאד ךיוא ךיז טָאה

 רעדיײא ןטפערק ערעקרַאטש טימ טלעטשעגרָאֿפ ײרעטַאעט-טסנוק;

 -נליפש ,ימענ ןעוועג זיא ןעגנולעג ןטסניימַא .לַאנַאזרעּפ-רענעמ רעד
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 ןזיווַאב יז טָאה ,ביוו סרעטסוש םעד למהרֿבַא ןוֿפ לָאר ײז קיד

 -עג טָאה ןוא ױרֿפ רעמערָא רעד ןוֿפ ןזייל יד וצ שוח ןטנוזעג ַא
 זיא קידנגייצרעביא .רעטקַארַאכ-רעטומ ןטנַאסערעטניא ןַא טנכייצ
 ןבָאה סָאװ ,סעסירטקַא ערעדנַא ןוֿפ ליּפש יד ךיוא ןעוועג לָאמסָאד
 ליפוע רעייז ןיא .עסעיפ רעד ןיא ןלָאר עקיגנַארטייװצ יד טליּפשעג

 .רעטנוא זַײװנטַײצ טָאהיס ןכלעוו ,ןָאט רעשיריל ַא טרעהעג ךיז טָאה
 ןזטעטנעמ יד ַײס ןוא למהרֿבַא ַײס, .ימע-ןב רָאיטקַא רעד ךיוא טּפַאכעג

 רעכַײוו ַא ,ןייש ןכעלרעניא ןַא סעּפע טימ ךיז ןטכיול דניזעג ןייז ןוֿפ

 |ײטסָאװָאנ ַאיקסעדָא;| ןבירשעג ןעמ טָאה -- "רעטרַאצ ַא ןוא

 ,"ןיזע עכעלרעניא יד ָא-טָא ןוא .לקַאטקעּפס ןקיזָאד םעד ץעװ
 ןטששרע םוצ ןבָאה "רעטַאעט-טסנוק  םעד ןוֿפ ןרָאיטקַא יד ןכלעוו

 ,עַײנ סָאד ןעוועג זיא סָאד ,ןעטנעמ-סקלָאֿפ םעד ןיא ןעזרעד לָאמ
 .יעסעיפ סריֿפַאש ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד טכַארבעג טַאה סע סָאװ

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא סערַײא:סָאנעוב ןיא זיא 1927 בייהנָא ןיא

 "רעד ןַײז ןוֿפ טעשזוס ןטיול "ןצבק רעכעלײרֿפ רעד , עידעמָאק ס'.ש

 ."רעטסוש רעד למהרֿבַא , גנולייצ

 ץרא ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ךיוא זיא "רעטסוש רעד למהרֿבַא ;

 טיג סע יװ ,יררה .ח ןוֿפ גנוטעברַאַאב רעשיערבעה רעד ןיא לארׂשי

 .ןיסענג .מ רעליּפשיוש רעד רעביא

 רעד ּפָא ךיז טלעטש ךעלכיב עכעלטע ךָאנ ןבעגסױרַא ןכָאנ

 רעסעדָא רעד ןיא ןטעברַאטימ טמענ .ש ."קָאטשניב , גַאלרַאֿפ
 ."םכילע-םולש; ןוא "ןעגרַאמ טוג, עסערּפ רעשידִיי רעכעלגעט

 ןַײז טברַאטש 1913 בייהנָא ןיא ."ןעבעל רעזנוא , ןיא רעטעּפש
 עלעדיימ ַא טימ טיונ סיורג ןיא רעביא םיא טזָאל ןוא ױרֿפ עקירָאי 4
 .ש זיא 1914 רעמוז .עלעגנִיי ןריובעג-טשרָאקָא ןַא ןוא רָאי 2 ןוֿפ
 -רַאֿפ סניקצעלק ןיא טֿפױקרַאֿפ ןוא עשרַאװ ןוא ענליוו ןיא ןעמוקעג
 רענעכָארבעגסױא רעד בילוצ רעבָא ,ןעגנולייצרעד דנַאב ַא גַאל

 .ןוֿפרעד טינרָאג טרעוו המחלמ

 עסערּפ עשידִיי עצנַאג יד טכַאמרַאֿפ טרעוו 1915 ילוי ןיא ןעוו
 ףליה רעד טימ .טיורב לקיטש ַא ןָא רעדיוו .ש טבַײלב ,דנַאלסור ןיא

 עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא .רחסמ ןיא ןַײרַא ךיז רע טיירד עטנַאקַאב ןוֿפ
 -ֿפױא טינ רעבָא ,עדָאס ןוא ףייז ןוֿפ רעלקעמ ַא ןעוועג רע זיא רָאי
 יד-טָא ןוֿפ אקוד ןוא ,ןהעש-טנוװַא עטעּפש יד ןיא ןבַײרש וצ טרעהעג
 ,רעדיל-רעדניק עירעס ַא ןעמַאטש ענייז ןרָאי-סלדנַאה עכעלטע
 ךיוא טָאה רֶע .דײרֿפ עשרעדניק ןוא ןייש-ןענוז טימ עטלַארטשַאב
 -עמילב , ג'ֿפ) "עלעשטנעמ ןיילק , ַא יו ,ךעלהׂשעמ-רעדניק ןבירשעג

 סױרַא לַאװסיױא ןַא זיא ןעגנולייצרעד ענַײז ןוֿפ .(1916 סעדָא ,"ךַאל
 ט'א ,קילַאיב .נ .ח ןוֿפ זַײוװלײט ,גנוצעזרעביא רעשיערבעה ןיא
 317 ,ה"ֿפרת ,ןילרעב ,רבחמה ישרוי תאצוה) "םירויצו םירוּפס ,

 ,(שידִַיי ןוֿפ טצעזרעביא זיא'ס זַא ,ןבעגעגנָא טשינ .זז

 ןוא הנותח רעדיוו טָאה ,תולד ןיא טסעגרַאֿפ ,ףױרַא ךיז טעברַא רע

 ןשירַארעטיל ןוֿפ טרעטַײװרעד לסיב ַא ,החונמב רָאי עכעלטע טבעל

 ןוֿפ ןזַײװַאב ןָא רעדיוו ךיז רע טבייה עיצולַאװער רעד ךָאנ .לטלעוו

 1921 ןיא .טנװָא ןַא ףיוא סױֹרַא טערט ,גנולמַאז ַא ןיא טַײצ וצ טַײצ
 ןעמוק ןשטנעמ ןענָאילימ .דנַאלסור ןיא רעגנוה רעד סיוא טכערב

 .קידתונמחרבמוא ,ערעווש ַא זיא טַײצ יד .קנַארק טרעוו .ש .םוא

 | ,ָאטינ זיא ףליה ןייק

 -רעביא ,סעדָא ןיא ןברָאטשעג רע זיא 1922 רעבמעטּפעס 24 םעד
 ַא ייז ןשיווצ ,םיבתּכ ךס ַא ןוא רעדניק 2 טימ הנמלא יד קידנזָאל

 ,ײןלַארטשנעגטנער/ :טיוט ןַײז ךָאנ טשרע סױרַא זיא עכלעוו ,עמַאריז

 ,(1922 סעדָא) ןטקַא 3 ןיא דליבסנבעל
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 רעטַאעט ןשידיי

 -רעד ,רעדיל .ריֿפַאש .ב , ןענישרעד עװקסָאמ ןיא זיא 1924 ןיא
 .א .נ ןוֿפ ריֿפנַײרַא ןַא טימ | .זז 4221 "ןווּורּפ עשיטַאמַארד ,ןעגנולייצ
 רעטסוש רעד למערוװַא? ןַײרַא ןעייג ךוב םעד ןיא .|רעדנעלסיוא|}
 "רע רעד ,(טקַא ןייא ןיא דליב-סנבעל ַא) "סעֿפָאקַאה יד טימ טייג

 ,"1לַארטשנגטנער,, ןוא "עיצַארעּפָא יד , עסעיּפ רעד ןוֿפ טקַא רעטש
 ,שיסור ןיא קורד ןיא טיירגעג ךיז טָאה סָאװ ,עסעיּפ עקיטקַא:ַײרד

 ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ זיא ץַאז רעד רעבָא ,טצעזעגסיוא ןיוש ןעוועג

 .סױרַא טינ לָאמנייק זיא גנוצעזרעביא עשיסור יד ןוא

 טעשזוס רעבלעז רעד זיא ,"למערווַא , רעטקַא-ןייא םעד רעסיוא

 -עג טליּפשעג זיא סָאוװ עסעיּפ רעקיטקַא-ַײרד ַא ןיא ןַארַאֿפ ךיוא

 ןוֿפ ג'א גנולייצרעד סלַא זיא ןוא ,ןעּפורט:ןייבשריה רעד ןיא ןרָאװ
 -סקלָאֿפ רעסעדָא , ןיא ןרָאװעג טקורדעג הליחתכל יקסווָאטסַאֿפ .י

 ,(1906 ,4 ,5 'גנ) ?טַאלב

 -עגנָא ךיוא זיא "עיצַארעּפָא יד, ןוֿפ עמעט רעכעלנע רעד ףיוא
 ,(1915-1916 ןיא ךעלניײשרַאװ) "ןלַארטש-ןגטנער , עסעיּפ יד ןבירש

 -עצס ענלצנייא ,ןטנַאירַאװ עכעלטע ךיז ןעניֿפעג .ש ןוֿפ ויכרַא ןיא
 טָאה עכלעזו ,"עיצַארעּפָא יד , ןוֿפ ןטקַא ַײרד ערעדנַא יד ןוֿפ סענ

 ,עסעיּפ עקיטקַא 4 ַא ןַײז טלָאזעג

 רעטקַאנייא ןַא ןיא עסעיּפ יד ןריזיטעווָאס וצ טוורּפעג טָאה .ש

 ,"גייצ עטלעטשעגנַײרַא , נ"א

 :רעדנעלסיוא .נ טבַײרש ריֿפנַײרַא ןַײז ןיא
 יד ןיא ןבירשעג -- "רעביטש-רעלעק,; עירעס יד ךיוא רעבָאי

 רעד טינ ךָאנ זיא -- המחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןוֿפ ןרָאי
 -טרעדנוזעגּפָא סריֿפַאש .ב רעטנוא טכיירטש סָאװ ,טקַאֿפ רעטצעל

 ןַײז ןוֿפ רעבַײרש עכעלרעגריבניילק ןוא עזַאושזרוב יד ןוֿפ טייק
 -עּפָא יד  עידעמָאק יד ןכָארטשעגרעטנוא סע טָאה רעמ ךָאנ טַײצ
 גנַאג רעשירעגיז רעד ןעוו ,1920-21 ןרָאי יד ןיִא ןבירשעג ,ײעיצַאר

 .סעדָא ךיוא טײרֿפַאב ןיש טָאה עיצולָאוװער-רעבָאטקָא רעד ןוֿפ
 -ַאב רעדנוזַאב ַא ,ײעיצַארעּפָא יד, עידעמָאק סריֿפַאש .ב טמוקַאב..
 ,גָאו ערעדנוזַאב ַא ,טייט

 ןיא ןטנַאירַאו עכעלטע ןבילברַאֿפ ןענַײז עידעמָאק רעד ןֿפ
 .ב לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ ךיז טקרַאטשרַאֿפ סע וו ךיז טעז ייז ןוֿפ ןכעלטיא
 .טלַאהניא ןשיטעיווָאס טימ עידעמָאק יד ןקיטעזצנָא גנַארד סריֿפַאש
 ,ןטלַאטשעג יד ,גנולדנַאה יד ,ךַארּפש יד ןריזיטעווָאס וצ גנַארד רעד
 ךיז ןריזיטעווָאס וצ גנוִימַאב סריֿפַאש .ב ָאד ךיז טעז רעמ ךָאנ רעבָא
 -עי רַאֿפ טקנוּפ-גנַאגסיוא ןשיגָאלָאעדיא םעד ךיז ןיא ןעניֿפעג ,ןיילַא
 -וװַא רעד סָאװ ,סעצָארּפ-סגנוריטנעירָארעביא ןכעלרעּפנַײשַאב םענ
 יי ."ךרוד טכַאמ רָאט

 ןוא טרידרָאקער זיא "ךַאד רעד טֿפָאלש םעדיוב ןֿפױא , דיל ןַײז
 ,דיל-סקלָאֿפ ַא יו רעגניז ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעגנוזעג טֿפָא טרעוו

 ;יֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ יַאטיק .מ

 -עגסיוא זנָארב ןוֿפ יו ,רעטיובעג-טסעֿפ ַא ,סקווו ןלעטימ ןוֿפ

 טלײטעגרעדנַאנַאֿפ רָאה עדנַאלב-לקנוט עמשטוק עטכידעג ַא .ןסָאג
 יד .טנורש ןכַײלג ַא טימ ּפָאק טַײז רעקניל רעד ףיוא ןעייווצ ןיא

 גױא יולב ןַײז .סעסנָאװ עדנַאלב טימ טֿפײרטשַאב פיל עטשרעבייא
 ,ױרטוצמוא טימ לסיבַא ,ףרַאש טקוק (סנייא רָאנ רע טָאה טַאהעג)
 ."ןשטיינק עֿפיט עכעלטע ןרעטש ןֿפױא .שירעגנוי-ליווו לסיב ַא

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ש
 ריֿפַאש .ב |ן|

 ןלַארטשנגטנער

 נטקַא 3 ןיא דליבסנבעל

 1922 ,סעדָא
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 גלַארטשנגטנער ןנא}
 ,נעגנולייצרעד ,רעדיל דנַאב ןיא}
 ,בווּורּפ עשיטַאמַארד

 | 1924 ,עװקסָאמ

 רעטסוש רעד למערװַא * }1
 סעֿפָאקַאה יד טימ טייג

 (טקַא נייא ניא דליב-סנבעל ַא)

 | 337-352 .זז ,טראד|

 עיצַארעּפָא יד 1
 | 353-380 .זז ,טרָאד ,טקַא רעטשרע }

 יוז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ,ענליװ ,'טיל .שידִיי ןָאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז

 | ,415-477ד
 ,ןברָאטשעג ,רעבַײרש רעשידיא רעטבַאגַאב -- ריֿפַאש .ב -- שטיװָאנכַאי .ל

 | ,1922 .װָאנ 5 ,.י .1 ,/ .ווראֿפ ,
 'נ ,עשרַאװ ,"ט"לבטיל , ,רעטַאעט ןסיורג ַא רַאֿפ ףמַאק ןיא --- ןייבשריה ץרּפ

3, 1930, 
 ,1932 ינוי 16 ,א'ּת ,"עונ לּכ , ,לארשי ץראב ןורטאיתה תישארב -- ןיסנג .מ

 ,123*117 .וז ,1938 ,עשרַאװ ,"רעלטסניק ןוא רעבַײרש ערעזנוא , -- יַאטיק .מ
 עשיטַאמַארד ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל ,ריֿפַאש .ב,, :ךוב ןיא ריֿפנַײרַא| -- .א .נ

 ,11934 ,עװקסָאמ ,/ ןווּורּפ
 ,255-256 .וז ,1940 ,עװקסָאמ ,"רעטַאעט רעשידִיי , --- רעדנעלסיוא .נ

 סחנּפ ,שטיוועקסינַאק

 .עיצילַאג ,דָארב ןיא ןרָאװעג ןריובעג .ק זיא ,קיוודול םעס טיול
 יירענשזריק ַײב טעברַאעג טָאה רע ךיוא .רענשזריק ַא -- רעטָאֿפ
 -ַאקול לאומש טימ ןעמַאזוצ ןטָארטעגֿפױא ,רעגניזסקלָאֿפ ַא ןרָאװעג

 ןזח םַײב לשימעשּפ ןיא ןעגנוזעג רוחב רעגנוי סלַא ךָאנ .רעשט
 -רָאכ םיא ַײב ןרָאװעג רענעק-ןעטָאנ רעסיורג ַא סלַא ןוא ,רעטכעש

 | ,טנעגיריד
 "ורכז ענַײז ןיא טלייצרעד עדַאּפעלַאּפ ןויצ-ןב רעליּפשיוש רעד

 רע טָאה ,גרעבמעל ןיא טיונ רעסיורג ַא ןיא ךיז קידנעניֿפעג יו תונ
 ,"סעטעירַאװ , עשידִיי ךיז ןעניֿפעג גרעבמעל ןיא זַא ,טסוװװרעד ךיז
 רע ןוא ,רעגניזרעדָארב ענעֿפורעג ױזַא יד ןליּפש ןוא ןעגניז סע ּווװו

 :.ק ןענוֿפעג טָאה רע ןכלעוו ןיא בצמ םעד ױזַא טרעדליש

 זַא ,ןעזעג ןוא "עטעירַאוו; ַאזַא וצ טגערֿפעגנָא ךיז בָאה ךיא;

 ךעלשיט יד םורַא טסעג ןציז סע ּוװ בוטש-קנעש עטושּפ ַא זיא סָאד

 ןָא ןבױא ןוא ,ןקנַאוטעג ענעדיײשרַאֿפ ןעייטש סע עכלעוו ףױא

 ןעייטש סע ןכלעוו ףיוא ,עלעניב ןיילק ַאזַא ,סוידָאּפ םעניילק ַא ףיוא

 יד וצ טריֿפעגוצ דלַאב ךימ טָאה ןעמ.. .ןעגניז ןוא סרענניז יד

 סחנּפ טלעטשעגרָאֿפ רימ רַאֿפ ךיז טָאה רעטשרע רעד ןוא סרעגניז

 רענעגושמ רעד סחנּפ ןֿפורעג ךיוא טָאה ןעמ ןעמעוו ,שטיוועקסינַאק

 רע רעדייא ךָאנ ,לַײװװרעד ... ןרָאטקעריד םעד רָאֿפ םיא טלעטש קו

 ךיז רע טָאה ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןדיירוצסיוא רימ טימ ןזיווַאב טַאה

 זיא ןוא ןייטש ןזָאלעג ךימ טָאה רע ןוא ייר ןַײז זיא סע זַא ,טּפַאכעג

 זיא סָאד .דיל ַא ןעגניז ןבױהעגנָא ןיוש ןוא סוידָאּפ םעד ףיוא ףױרַא

 ןֿפײרגַאב טנָאקעג טשינ שממ בָאה ךיא זַא ,לענש ױזַא ןעשעג ץלַא

 ןעמ טייטש טָא ;לענש ףױא ןכַאמ ןכַאז יד סעּפע ןָאק ןעמ ױזַא יװ

 טגניז ןעמ ןוא עניב רעד ףױא ןױש ןעמ זיא טָא ןוא טדער ןעמ ןוא

 ןיא רָאנ .ןעגניז סָאד ןיוו} קַאי ןעגניז סָאד ,אלימ ..םלוע ןַא רַאֿפ

 ןיא ,םלוע ןשיױוצ רעלעט ַא טימ סםרעציירק יד ךָאנרעד ןביילק

 טגייל .ק} .טנכייצעגסיוא ןייֿפ רָאג ײרָאטקעריד רעד ךיז טָאה םעד

 ,םיכסמ .פ זיא ,טױנ בילוצ .ןטערטוצֿפױא ףכיּת ןעדַָאּפעלַאּפ רַאֿפ

 טָאה סע ןעוו.. ןרעלעט ןטימ ןײגוצמורַא ןיילַא ּפָא ךיז טגָאז רעבָא

 יד ןכַאמרַאֿפ ןרַאֿפ ,"גנולעטשרָאֿפ -עטעירַאװא יד טקידנעעג ךיז
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 טנכערעגּפָא ,גנוריֿפ-רעגייטש רעייז טיול ,רעגניז יד ךיז ןבָאה ,קנעש
 -נָאק רעד ןיא רע לַײװ ,רָאטקעריד רעד זיא רע רָאטקעריד ןטימ
 -עגוצ רימ ןבָאה ייז .הסנכה רעד טימ טליײטעגנַײא ןוא |רענָאיסעצ

 ,ןגרָאמ ףיוא טלעטשַאב ןיוע ךימ ןבָאה ייז ןוא קלח םעניײֿפ ַא טלייט
 ַא ןַײז טעוו סע ןוא ןעמַאזוצ ייז טימ ןטעברַא ןוא ןעמוק לָאז ךיא זַא
 : יי ...ןבעל

 עכלעזַא ַײב ןטעברַא וצ ןַײז םיכסמ טינ רעבָא ןָאק עדַאּפעלַאפו
 -טּפיוה ןוא ןגעלָאק עַײנ ענַײמ (סנגרָאמוצ) בָאה ךיא |ןעגנוגנידַאב

 רעד טױנ ןַײמ ןיא ךימ טָאה רעכלעוו ,םענעגושמ םעד סחנפ ךַאז
 סחנפ... טקנַאדעגּפָא ןַײֿפ רעייז ,טעברַאטימ וצ ןדַאלעגנַײא רעטשרע
 ןעזעג בָאה ךיא .ענַאטשרַאֿפ ָאי אקוד ךימ טָאה רענעגשמ רעד
 ענדָאמ ױזַא רימ ףיוא טָאה רע ןוא טכייֿפ ןרָאוועג ןענייז ןגיוא ענייז יו
 ץרא-ךרד טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,קילב ַא ןעוועג זיא סָאד .טקוקעג
 זַא ,ןשטניוװעגנָא רימ טָאה רע ןוא טשימעגנעמַאזװצ תונמחר טימ

 ןחמ טשינ לָאז ךיא יאולה ןוא ,ךוז ךיא סָאװ סָאד ןעניֿפעג לָאז ךיא

 ."טיורב םעד וצ קירוצ ןעמוקנָא
 -עג רעטעּפש .ק זיא עדַאּפעלַאּפ ןויצ"ןב ןוא קיוודול םעס טיול

 ,זיוה-םיעגושמ ַא ןיא ןברָאטש
 ,גיוודול םעס ןוֿפ .ע .מ

 ,149-154 .ז ,1946 ,סערַײא סָאנעוב ,"תונורכז, --- עדאּפעלאּפ ןויצגב |

 סיאול ,ןַאמלעּפָאק

 -לע ןיא ןעמוקעג דָארליג סיאול טיול
 טשרעוצ .עקירעמַא ןיא רָאי 12 ןוֿפ רעט
 ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא רעלֿפוס ַא ןעוועג

 ןיא ןוא טסיטעלּפוק ַא ןרָאװעג ךָאנרעד
 עכיוה ַא רָאג טכיירגרעד טכיזניה רעד
 ףיוא רַאטס ַא טַײצ ןַײז ןיא ןעוועג ,הגרדמ
 םעד ןבַיײרש ןיילַא טגעלֿפ רע .ןטרעצנָאק

 ,ןטעלּפוק ענַיײז וצ קיזומ יד ןוא טסקעט

 סָאװ ,"קַאװטיל רעד; ןֿפור םיא טגעלֿפ

 .עטיל ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה לָאז רע זַא ,ןטיידנָא לָאז

 -ַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג; סטרעֿפײז ןיא טנָאמרעד טרעוו .ק
 ."רודה ןבע סציװרָאה *.ֿפָארּפ; וצ רעדיל יד ןבירשעג טָאה רע ."רעט
 ,"טינ טּפַאלק ןוא טינ טּפַאכ; ןטעלּפוק ענַײז ןעוועג ןענַיײז רעלוּפָאּפ

 ןַײז סלַא ןוא "עלעקייכ ַײב עלעקיירטש ַא? ,"ךעלעקעז ,ךעלאכיש;

 ,*טַאלב-רעֿפיצ סָאד; טנכיײצַאב טרעוו דיל טסעב
 סלַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידִיי ןטימ גנודניברַאֿפ עטצעל ןַײז

 .רעטַאעט -"רָאזדניװ; רעקרָאי-וינ ןיא רעלֿפוס
 .רעטַאעט ןשידַיי ןיא עקטסירָאכ ַא ןעוועג זיא ױרֿפ ןַײז
 ָאדַארָאלָאק ןיא טכוזדניווש ןוֿפ ןברָאטשעג .ק זיא 1901 ןיא

 6 .יקסוװועשאמָאט סירָאב ןוא דָארליג סיאול ןוֿפ .ע .מ

 .םירָאמ ,ןַאמסייװ = |
 {1960 טסוגיוא 18 ,טשעג -- 0 ,בעג}

 -עגנָא רע טָאה עקירעמַא ןיא .עינעמור ,יסַאי ןיא 1880 ןריובעג

 ,"רעבָאהביל; טימ ןליּפש ןביוה

 -רַאֿפ יד ןיא טליּפשעג רע טָאה רָאיטקַא רעלענָאיסעֿפָארּפ סלא

 ערענעלק יד רעביא ,עדנרעדנַאװ לייטנטסרעמ ,סעּפורט עטסנדייש

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןיא םיֿבושי

 ;יוזַא םיא טרעדליש ּפָאטנַאס םולש-
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 עמ זַא ,ןָא טיג יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ןופ ןָאטיסלעל

 רעסישזער רעד ןוא ןרעטש רעד ןעוועג זיא ןַאמסייו סירָאמ,
 ןיא רעטַאעט-*םּועֿפרָא סרעֿפיױש, ןיא 1916-17} ,עפורט רעד ןוֿפ
 רעד, יו טנַאקַאב ןעוועג רע זיא עיסעֿפָארּפ רעד ןיא .{רָאמיטלַאב
 זיא'ס לַײװ ,ןגָארקעג רע טָאה ןעמָאנוצ םעד ."ןַאמסייוו רעצרַאווש
 ןעוועג זיא רענעי .ןעמָאנ ןקיבלעז םעד טימ רָאיטקַא ןַא ךָאנ ןעוועג
 רעד, ןֿפורעג ןעמ טָאה סענעי זַא ,ךיז טײטשרַאֿפיס ןוא ,רעדנָאלב ַא

 ,דעבָאהביל-גנַאזעג ַא ןעוועג זיא ןַאמסייוו רעזדווא ."ןַאמסייוו רעסייוו
 -עגטסעֿפ ,רעכיוה ַא .ןרָאי יד ןיא דַיי ַא ןעוועג ןיוש זיא רע שטַאכ

 ,רָאה עטלזיירקעג לסיב ַא ,עצרַאוװש ,עטכידעג טימ ןַאמ רעטיוב
 .םידעֿפ ענרעבליז ןֿפרָאוװעגכרוד ןיוש ךיז ןבַאה סע עכלעוו ושיווצ
 -עג טָאה רע .רעסואמ ןייק טינ רָאנ ,טלּפוטשעג לסיב ַא םינפ סָאד

 ."ןָאטירַאב ןסיורג טינ שטָאכ ,ןעמענעגנַא ןָא טַאה
 עכעלטע ןוֿפ טייקנַארק א ךָאנ ,,וװ זיא 1960 טסוגיוא 19 םעד

 ךרוד הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג ,רַאי
 / .?סָאיהטיּפ וװָא סטיינע יד ןוֿפ 510 שזדָאל
 12 ,י .נ ,/ .װראֿפ , ,,עלהרש ןַײמ ףָאלש ,עשז ףָאלש , -- ּפָאטנַאס םולש
 ,1965 ץרעמ

 סוקרַאמ ,קענש

 רעדַאב םשרג טיול ,עיצילַאג ,ַאקסורדַאװַאר ןיא 1876 ןריובעג
 ,לגייב ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ הסנרּפ ןַײז ןגיוצעג ןרָאי עגנוי יד ןיא .ש טָאה

 ןיוש טליּפש רע זַא ,טקרעמַאב טרעוו *רַאדנעלַאק; סרעדַאב ןיא
 ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה .ש זַא ,טניימעג טלַאװ סָאד סָאװ ,רָאי 2
 ,רָאי 14 ןוֿפ רעטלע ןיא ,0

 .רעקימָאק-רעטקַארַאכ ַא זיא רע זַא ,ןבעגעגנָא ךיוא טרעוו טרָאד

 טימ ךיז טָאה רע זַא ,רעביא טיג עדַאּפעלַאּפ ןויצנב רָאיטקַא רעד
 -ַאגנַא תוֿפתושב ןבָאה ייז ןוא געװ-רעדנַאװ ןַײז ןיא טקינײרַאֿפ םיא
 ,עיצילַאג ןוֿפ ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאֿפוצמורַא עּפורט ַא טרישז

 + :עדַאּפעלאּפ טלייצרעד םעד ןגעוו ןוא
 רעבָא זיא ,ןטֿפעשעג ענייֿפ ץנַאג טכַאמעג רימ ןבָאה בײהנָא ןוֿפ,

 יווצ ןעוועג זױלב ןענַײז רימ .תונובשח יד טימ הרצ ַא ןעוועג
 ךָאד רימ ןבָאה עפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ עקירביא יד .זיֿפתוש
 טנַאקעג שיטקַאֿפ ןעמ טָאה תונובשז ערעזדנוא ןוא ,עשזַאג טלָאצעג
 טימ ןציז טחמעג ךיא בָאה ,ךָאד ןוא ,טונימ ףניֿפ ןיא ןקידיילרעד
 -רעד טשרע ןוא טכענ עצנַאג ןענובשח ןוא ױרֿפ ןַײז טימ ןוא ןקענש
 לֿפייוצ קידנקירדסיוא ,ּפעק יד טימ קידנלקָאש קעווַא ייז ןענַײז ךָאנ
 ..קיטכיר עקַאט ןענַײז תונובשח יד יצ

 -רַאֿפ רימ טָאה בַײװ ןַײז טימ ףתוש ןַײמ ןוֿפ יורטוצמוא רעד
 טָאה רע ?ןָאט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ רעבָא ,שֿפנ-תמגע ךס ַא טֿפַאש
 טָאה בַײװ ןַײז ןוא ,ןענעייל ןוא ןבַײרש טנעקעג טשינ טרָאֿפ ךָאד
 טלָאזעג טרָאֿפ ייז ךיא בָאה ױזַא יו ָאט .םיא ןוֿפ רעסעב טנעקעג טשינ
 טימ לדנַאה ךיא זַא ןוא קיטכיר ןענַײז תונובשח יד זַא ,ןגייצרעביא
 סעדעי רע טָאה ,קיניו ןעוועג סָאד זיא רעמָאט ןוא ?ךעלרע םיא
 טזעינ ןוא רענעקנורטַאב ַא גנולעטשרָאֿפ רעד וצ ןעמוק טגעלֿפעג לָאמ
 טיווָאקָא רעד ןוא ,טיווָאקָא ןטכע טימ רָאנ ,רעסַאוװ ןייק טימ הלילוו
 לָאמ סעדעי ןגירק ןעמונעג ךיז טַאה רע ןוא טליפשעג םיא ןיא טָאה
 ןבײהנָא טנַאקעג טשינ ךיז טָאה סע ןוא ,רָאיטקַא ןרעדנַא ןַא טימ
 לָאמעלַא בָאה ךיא סָאוװ ,לַאדנַאקס ןקידרעירֿפ ַא ןָא גנולעטשרָאֿפ ןייק
 ןענַאק טשינ רעטייו לעװ ךיא זַא ,קידנעעז .ןליטשנייא טֿפרַאדַאב
 יו ױזַא זַא ,טגײלעגרָאֿפ ןקענש ךיא בָאה ,טעברַא רעד טימ ןייגנַא
 סָאד םיא טימ ןזײלֿפױא ךיא ןָאק ,ּפָא םיא רַאנ ךיא יצ טלֿפיײװצ רע
 .ןגעלָאק עלַא יו ױזַא עשזַאג ןלָאצ וצ םיא טיירג ןיב ךיא ןוא תוֿפתוש
 בָאה ךיא ןוא זיירפ ַא טגָאזעג דלַאב ןוא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה קענש
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 -רָאֿפ רעד רַאֿפ טכַאנ עדעי עשזַאג ןַײז םיא קידנלָאצ ןוא טריטּפעצקַא
 טעברַא רעד טימ ןײגוצנָא ןזיווַאב ,םעד קנַאד ַא ,ךיא בָאה ,גנולעטש
 טשינ ַײב טַײצ ערעגנעל ַא ןוֿפ ךשמ ןיא רָאטקעריד רעקיניילא סלַא

 ."ןטֿפעשעג ,עטכעלש ןייק טשינ ךיוא רעבָא ,ענעביוהעג רָאג ןייק

 יטוק ןיא ןליּפש עּפורט רעד טימ קעװַא טרָאֿפ עדַאּפעלַאּפ

 וצ טרָאד עיסעצנָאק ןייק טינ טָאה רע יו תויה רעבָא ,(עניווָאקוב)
 עיסעצנָאק ַא טָאה סָאװ ,םענייא טימ ךַאמּפָא ןַא רע טסילש ,ןליּפש
 ַא .ןרעמונ-עטעירַאװ ןוא סעקישטנירעטַאק רעדָא סרעיײגנטָארד רַאֿפ
 עסיורג יד קידנעעזרעד ןוא יטוק ײברַאֿפ טרָאֿפ ןַאמטּפױה:-סקריצַאב
 ןסײרוצּפָארַא ייז רע טלעֿפַאב ,תויתוא עשידִיי עסיורג טימ ןשיֿפַא
 -םרַאדנַאשז ַא ַײב ןעמ טלעוּפ דחוש רַאֿפ .ןליּפש וצ טרעװרַאֿפ ןוא
 ןוֿפ .גנולעטשרָאֿפ ַא ןביולרעד ןוא *ןקוקעװַא , לָאז רע זַא ,רעטסיימ
 ףיוא ןליּפש טרָאד ןליוו ןוא ,לטעטש טייווצ ַא ןיא ייז ןרָאֿפ טרָאד

 :ָאד רעבָא ,עיסעצנָאק רעטשרמולכ רעד

 ןצ טײקיטליגכַײלג ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה ױרֿפ ןַײז טימ קענש;
 טשינוָאג סע טלָאװ ייז יו ךַײלג ,|יטוק ןיא| שינעשעג רעצנַאג רעד
 ַא ,הצע ןַא ןטכַארטוצ זדנוא טימ ןעמַאזצ טָאטשנָא ןוא טרירעגנָא
 רָאג ךיז יז ןבָאה ,ןעוועטַאר ןענָאק ךיז ןלָאז רימ ױזַא יװ לטימ
 .טנוזעג יז ַא ןָא עצינשזיוו ןייק ןרָאֿפעגקעװַא ןוא ןבױזועגֿפױא
 ױזַא זדנוא ןוֿפ זיא רעכלעוו ,קענש זַא ,ןסיוו טלָאזעג טָאה רעװ.
 סיורג רעזדנוא ןדײלרַאֿפ ןענָאק טשינ טעװ רע זַא ,ןֿפָאלטנַא סואמ
 ןענוֿפעג ךיז טַאה קענש ?ןרוסמרעטנוא ןייג זדנוא טעוו רע ןוא קילג
 -רעד דלַאב ךיז טָאה רע ןוא ,יטוק ןוֿפ טנַאנ רעייז ,עצינשזיוו ןיא
 -עטשרָאֿפ רעקידתבש רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד ןסיורג רעזדנוא ןגעוו טסווו
 לטעטש םעַײנ םעד ןיא טיירגעג ןיוש ךיז ןבָאה רימ תעב ןוא ,גנול
 רעמיצ-לעטָאה ןַײמ ןיא ױזַא רימ ץיז ךיא ןוא ,גנולעטשרָאֿפ רעד וצ
 ןכלעוו טימ םרַאדנַאשז רעד ןַײרַא טמוק ,עגַאל ןַײמ טכַארטַאב ןוא
 רע סָאװ ,ריּפַאּפ ַא רימ טזיױו רע ןוא טנעקַאב ןעויעג ןיוש ןיב ךיא
 רימ זַא ,שוריֿפב ךיז טגַאז ריּפַאּפ ןיא ןוא ,ןעמוקַאב סָאוו רָאנ טָאה

 -ןטָארד ןוא ןטַאבָארקַא רַאֿפ עיסעצנָאק ַא זיולב ןבָאה רימ גּפָא ןרַאנ
 רימ טָאה רַאדנַאשז רעד ...רעטַאעט שידִיי רָאג ןליּפש רימ ןוא רעײג
 זַא ,קידנעײטשרַאֿפ ןוא ,הריסמ ַא ןעמוקעג זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ןֿפָא
 זיא ,טעברַא לקיטש עסואמ סָאד טליּפשעגּפָא קענוש רימ טָאה סָאד
 ןיב ךיא יו קידנעעז ןגױא יד ןיא רעטצניֿפ ןרָאװעג טושּפ רימ
 ןעמונעג ךימ סרַאדנַאשז רעד טָאה ,טריזילַארַאּפ יוו ןציז ןבילבעג
 ןוא סָאבעלַאב רע זיא ַאד זַא ןקערש טשינ ךיז לָאז ךיא ,ןטסיירט
 לֿפױו רעטַאעט ןליּפש ןענָאק ָאד טעוװ ריא ,ארומ ןייק טשינ טָאה.
 ןעוו ןליֿפרעד ןענָאק ךיא לע טכילֿפ ןַײמ לַײװ ,טסולג ץרַאה רעַײא
  ."שנַאד ןוֿפ טַײװ ןַיז ןיוש טעוװ ריא

 טימ ןעגנולעטשרָאֿפ ייר ַא טליפשעג לטעטש םעד ןיא ןבָאה רימ
 ןקַאב ענעזָאלבעגנָא ענַײז טימ קענש ןוא גלָאֿפרעד םעניײֿפ רָאג ַא
 ,"טעירַאנַאב סואמ ךיז טָאה רע זַא ,ןעזנייא טזומעג טָאה

 | ,עיצילַאג ןיא ןברָאטשעג זיא .ש

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ עדַאּפעלַאּפ ןויצנב

 ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעקימָאק ענָאלבַאש יד ןוֿפ ןעוועג זיא קענשג

 -טסעדנוֿפ טָאה רע עכלעוו טימ ןציוו ענָאלבַאש יד טימ טצונַאב רדסּכ

 א ,םלוע ןכעלטינשכרוד םעד ַײב ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז ןגעוו

 -עג ןטלעז ןשטנעמ םעד טָאה ןעמ סָאװ קילגמוא ןַא ןעוועג רעֶבָא

 טָאה ןענעייל ןוא ןבַײרש ןוֿפ :ךַאז ַא ךָאנ .ןרעטכינ ַא ןֿפערט טנָאק
 ,לָאר ןַײז ןיא וליֿפַא ,עסעיפ םוש ןייק ןיא ןוא ,ןטלַאהעג טשינ רע
 זיא םייחל ַא ןכַאמ ןיא ץוח ןוא ,טקוקעגנַײרַא טינ לָאמנייק רע טָאה
 -סגניליווצ ַא יו שממ ,םיא וצ ךעלנע ןעוועג ץלַא טימ ױרֿפ ןייז
 ןטסָארּפ םַײב טבילַאב רעייז ןעוועג ןגעווטסעדנוֿפ זיא קענש... לרָאּפ
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 יד ןוֿפ טעטירָאיַאמ עסיורג יד ןעוועג לָאמעלַא זיא סָאװ ,םוקילבוּפ

 טמירַאב שממ ,ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה רע ןוא רעכוזַאב-רעטַאעט

 ץנַאג ןיא ןוא רעקימָאק רעטנכייצעגסיא סלַא לַארעביא ןעוועג

 ,ןעוועג גונעג זיא סע .טלַָאהעג קרַאטש םיא ןוֿפ ןעמ טָאה עיצילַאג

 -ָאלבעגנָא ייווצ ענַײז טימ עניב רעד ףיוא ןזיױוַאב ךיז לָאז קענש זַא

 ןחֶמ לָאז םלוע רעד זַא ,ןגיוא ענעצעק ,עיורג ,עסיורג ןוא ןקַאב ענזז

 זיא ,טגָאזעג טָאה רע טָאװ ,ץלַא וא ,רעטכעלעג ַא טימ ןסישסיוא

 ,"ץיוו רעטסערג רעד יוו ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא םלוע ןוֿפ
 ,258:260 ,251 .וז ,1946 ,סערַײא-סָאנעוב ,/ תונורכז , -- עדַאּפעלַאּפ ןויצנב

 ,מ ,םייח ,שטיוװַאלַאפַאר

 |1928 ,טשעג --- 1888 .בעג}

 -עג רָאי 18 זיב .עטיל .בוג רענווָאק ,ןײסָאר ןיא 1888 ןריובעג
 ןרָאװעג .גנודליבטסבלעז וצ ןעמונעג ךיז ךָאנרעד ,דומלּת טנרעל
 טנרעל רע ּוװ ,ענליוו ןייק קעװַא -- 1908 .רערעל רעשיערבעה ַא
 י ,ןסרוק-סגנודליב ענײמעגלַא ףיוא

 ."ןעבעל רעזנוא ןיא ךיז ןקורד ןטימ ןביוהעגנָא שירַארעטיל
 רעשידִיי רעד ןיא רערעל ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעשנ
 זיא רע ּוװ ,ענווָאק ןיא טצעזַאב ךיז --- 1920 ,ןײסָאר ןיא לוש-סקלָאֿפ
 ןשידִיי ןיא רעטמַאַאב סלַא טעברַא ,ײטרַאּפ-סקלָאֿפ רעד ןיא קיטעט
 טייג ,"טַײצ רעזנוא; טַאלבגָאט סָאד טריטקַאדער ,טַארילַאנָאיצַאנ
 -רַאֿפ םעד 1921 ןיא טעדנירג ןוא "סיינ; ןַאגרָא ןיא ןטעבדַא רעביא
 ,"טכילק גַאל

 עידעמָאק עקיטקַאנײא ןַײז ןענישרעד ענליוו ןיא זיא 1914 ןיא
 ,"לָאמ ןטשרע םוצ;

 רענוװָאק רעד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג זיא רעטקַאניא רעד
 .וועס, גנוטַײצ עשיסור יד ןוא טֿפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד רעשידִיי
 ;{גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא|} טבַײרש *ףַארגעלעט .דַאּפַאז

 ,גָאלַאיד ןקידעבעל ,טלַאהניא ריא טימ סיוא ךיז טנכייצ עסעיּפ יד,
 רעקוקוצ ןֿפױא טשינ טקריוו יז ,רקיע רעד ןוא ,קינכעט עטוג רעייז
 ןענַײז סָאװ ,ןכירטש ענעבירטעגרעביא עוװיטקעֿפע עקיליב טימ
 -המכח טימ סערעטניא םעד ןּפַאכרַאֿפ ןליוו ןוא ,קיטיינמוא ןצנַאגניא
 םעד טָאטשנָא .סעידעמָאק ןיא טֿפָא ךיז טריציטקַארּפ סע יי ךעל

 .רָאמוה ןטנוזעג ןכעלנייועגרעסיוא ןַא עסעיּפ רעד ןיא רימ ןבָאה
 ערעייז ןיא טוג ןעוועג ןענַײז גנוריֿפֿפיױא רעד ןיא רעמענלייטנַא עלַא
 - ,"ןלָאר

 טקירד ,רעטקַאניײא ןגעוו גנוניימ עוויטַאגענ רעייז ,ערעדנַא ץנַאג ַא

 :רעגינ .ש סיוא
 רע זַא ,{ירַאוטרעפער ,ך גַאלרַאֿפ רעד טגָאז העדומ ןַײז ןיא;

 יױוצ יד ,*רַאוטרעּפער ןזעידִיי ןקידנעטשנָא ןַא ןֿפַאש וצ טבערטש;
 -עג שירַארעטיל ,ןענַײז ,ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,סרעטקַאניײא
 םוצ, .רַאוטרעּפער-רעבָאהביל ַא רַאֿפ וליֿפַא ךַאווש וצ רעבָא ,ןעמונ

 ןיא ןיא עידעמָאק, ןייק טינ זיא סעשטיווָאלַאֿפַאד *לָאמ ןטשרע
 ,טָאדקענַא רעקי ליב ַא רָאנ ,טַאלב-רעש ןֿפױא טייטש סע יו ,"טקַא
 ,"ןטייז קיסַײרד ןוא ייווצ רעביא טרימשעצ

 ס'.ר ןענישרעד (.זז 88 ,ענווָאק) *טכיל; ג'ֿפ ןיא זיא 1923 ןיא
 גלָאֿפרעד טימ זיא סָאװ ,"ןטקַא ַײרד ןיא עמַארד ַא ,עזָארע עסעיּפ
 .עטיל ןוֿפ ןטקנוּפ ךס ַא ןיא *רעבָאהביל, ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג
 .} .ש

 .זז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ,ענליװ ,".טיל .שידִיי ןוֿפ ,סקעל -- ןעזייר מיז
2 2322233, 

 ,ענליװ ,"טלע עשידוי יד; ,וטַארעטיל רעשידוי רעד ןוֿפ -- {רעגינ} .נ .ש
 : 414 רַאורבעֿפ
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 (בייל-ןרהא) וועל ,ןילטייצ
 |1930 ילוי 8 .טשעג -- 1881 ץרעמ 14 .בעג)

 ַא -- רעטָאֿפ ,דנַאלסור-סייװ .קסניּפ ןיא 1881 ץרעמ 14 ןריובעג

 ןעוועג ןענַײז ױרֿפ ןַײז ןוא רע םגה ןוא ,רחוס-דלַאװ רעכעלגעמרַאֿפ

 רעבָא ייז ןבָאה ,זיוה שידִיי לענָאיצידַארט ַא טריֿפעג ןוא םורֿפ

 טול גנויצרעד ענרעדָאמ רעקינייװ-רעמ ַא רעדניק ערעייז ןבעגעג

 -וטש טָאה ,רעטכָאט יד ,דניק טסטלע רעייז .ןֿפירגַאב עקיטלָאמעד יד

 רעשילַאקיזמ רעד ףיוא העּפשה ַא טַאהעג ןוא ןליּפשיאנַאיּפ טריד

 .רעדורב ריא ןוֿפ גנודליב

 רקיע רעד ןוא ,לושילַאער ַא ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג טָאה .צ

 רעשילַאקיזומ רעטשרע ןַײז .קיזומ וצ הדמתה עסיורג ַא ןזיװעגסיױרַא

 ,רעלדיֿפ לרעב רעמזעלק רעקסניּפ רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא רערעל
 רעסעדָא רעד ןיא ןַײרַא .צ טערט לגנִיי קירָאי 9 סלַא ןיוש ןוא
 ,יקסרַאנילמ .ֿפָארּפ ַײב לדיֿפ טנרעל רע ּוװ ,לוש-קיזומ סגנוריגער

 דלַאב טערט ןוא גנונעכייצסיוא ןַא טימ לוש יד רע טקידנע רָאי 11 וצ

 ,ֿפָארּפ ןוֿפ ל'א עירָאטַאװרעסנָאק רעגרוברעטעּפ רעד ןיא ןַײרַא
 ןוא ,ןיקלַאג .ֿפָארּפ ַײב רע טרידוטש לדיֿפ .ווָאנוזַאלג ןוא סומַאס

 יד ַײב עיציזָאּפמָאק ךָאנרעד ןוא טקנוּפַארטנָאק ,עינָאמרַאה ,עירָאעט
 -ַאלג ,לַאטיװ ,ווָאקַאסרָאק-יקסמיר ,ווָאדַאיל ןרָאטיזָאּפמָאק עטמירַאב
 ףסוי ,טסילַאבמיצ םירֿפא ןעוועג ןענַײז םירֿבח ענַײז .א'א ווָאנוז

 ,(וָאקַאסרָאק-יקסמיר ןוֿפ םעדייא) גרעבנייטש ןַאילימיסקַאמ ,זָארכַא

 ליֿפ ןוא רענלימ השמ ,ווָאיל ָאעל ,יקסנימַאס רַאזַאל ,ןיסענג לאכימ
 .עכָאּפע רענעי ןוֿפ ערעדנַא

 סלַא ןיוש סָאװ ,ןוֿפרעד ןעז ןעמ ןָאק עיציזָאּפמָאק וצ ןבערטש סי.צ
 תועידי ןייק ךָאנ קידנבָאה טינ ,לוש-קיזומ רעסעדָא רעד ןוֿפ רעליש
 -יזומ ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ,עיצַאטנעמורטסניא ןוא עירָאעט ןגעוו
 סרעגרעבנייוו רטָאיּפ ףיוא רעטסעקרָא ןסיורג ַא רַאֿפ קרעוװ שילַאק
 -ָאטַאװרעסנָאק רעגרוברעטעּפ רעד ןיא עבלעזסָאד ."םי רעד, דיל
 ךיז ,1907 טניז ,,צ טמענ ווָאנוזַאלג ,ֿפָארּפ ןוֿפ הצע רעד טיול .עיר

 טקידנע 1912 ןיא ןוא ,עיציזָאּפמָאק ןוֿפ דומל םעד ןבעגּפָא ןצנַאגניא
 ַא ןעמַאקע םוצ קידנבַײרשנָא ,רָאטיזָאּפמָאק סלַא דנצנעלג רע

 ,טעטרַאוװק-ךיירטש ַא ןוא ָאטַאנָאס-ריוװַאלק
 | ;טבַײרש ןיקלע .מ

 -סױרַא רעקיזװמ עשידי עּפורג עגנוי יד סע טָאה טַײצ רענעיוצ,
 טֿפַאשלעזעג רעשידִיי רעד וצ ארוק לוק ןשירָאטסיה רעייז ןזָאלעג
 ךיז טָאה סע .רָאלקלָאֿפ ןשילַאקיזװמ ןשידִיי ןעלמַאז ןביײהנַא טעוו
 ןוא "קיזומ-סקלָאֿפ עשידִיי רַאֿפ טֿפַאשלעזעג, יד טעדנירגעג דלַאב
 .ש ןעוועג ןענַײז רעלמַאז יד .גנולמַאז וצ ןטָארטעגוצ ךַײלג זיא ןעמ
 יד :ערעדנַא ןוא ןטקַא רינעשזניא ,ןַאמסעוויר ,ףָאגלעסיק ,יקסנַא
 סע ןכלעוו ןיא טעטימָאק ןשילַאקיזװמ ַא טעדנירגעג טָאה טפַאשלעזעג

 וע ,ןָארכַא ףסוי ,רענלימ הששמ ,ןילטייצ בייל-ןרהַא ןַײרַא ןענַײז
 .ערעדנַא ןוא ווָאיל ,ןיסענג ,טילַאש .מ ,יקסנימַאס .? ,יקסווָאזָאר
 | םעד ןוֿפ גנוטעברַאַאב טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה טעטימָאק רעד

 יד טעברַאַאב ןילטייצ טָאה רעטשרע רעד .לַאירעטַאמ ןטלמַאזעג

 ,עועז גָאז, ,ריווַאלק טימ ָאלעשט רַאֿפ "ןויצ לא, ?ןכַאז עקידנגלָאֿפ :

 רַאֿפ "ןוגינ סנמחנ 'ר, ,ןָאטירַאב ןוא רָאנעט רַאֿפ טעוד ,"ויניבר

 ןענַײז ןכַאז עלַא יד .רָאכ רַאֿפ "דיל-תבש, ןוא טעטניווק-ךיירטש

 | ,טֿפַאעלעזעג-קיזמ רעד ךרוד ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ

 ךיז טָאה ,ןעגנוֿפַאש ערעסערג ןוא עקיטרַאנגיײא ןוצ ענעֿפורַאב

 ,ןעגנוטעברַאַאב טימ ןבעגעגּפָא גנַאל טינ רעקיזומ עגנוי עֿפורג יד

 ןוֿפ סעיציזָאּפמָאק עקידנעטשטסבלעז וצ רעבירַא דלַאב ןיא ןוא

 עקידריווקרעמ ַא ןזיועגסױרַא ןילטייצ טָאה ןַאז ןוא ,םענרַאֿפ ןסיורג
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 ןופ ןָאקיסקעל

 -מיס ףלע ןבירשעגנָא רע טָאה רָאי ַא ןוֿפ ךשמ ןיא .טײקרַאבטכורֿפ
 יר ַא טריטנעמורטסניא טָאה ןוא (ץנעט עשידיסז) קרעוו עשיִנָאֿפ
 ."ערעדנַא ןוא יקסווָאזָאר ,ווָאיל ,רענלימ םירֿבח ענייז ןוֿפ קרעוו

 -טנֿפערַאֿפ קערַאמ חסּפ ןוא גרובזניג לואש ןבָאה 1898 ןיא ךָאנ}
 -ֿפױא ןַא עסערּפ רעשיסור-שידַיי ןוא רעשיערבעה רעד ןיא טכעל
 יז ,ןסַאמ-סקלָאֿפ ערעזדנוא וצ טנָאנ ןעייטש סָאװ ,ןעמעלַא וצ; ףור
 ןרעוװ סָאװ ,רעדיל-סקלָאֿפ יד ןקישוצ זדנוא ןוא ןבַײרשרַאֿפ- ןלָאז
 .רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא ףורּפָא רעד ."טנגעג רעייז ןיא ןעגנוזעג
 -ָאלעמ יד ךיוא רָאנ ,טסקעט םעד רָאנ טשינ טקישעגוצ ןבָאה ךס ַא
 ןטסקעט יד טימ זיולב רעבָא ,סױרַא גנולמַאז יד זיא 1901 ןיא .סעיד
 -ַאב; ןוא ?ןרעטייל, ןעמונעג לעגנע לאוי טָאה 1909 ןיא .ןטָאנ יד ןָא
 ןיא רעביא טיג יקסנימַאס רַאזַאל יו ןוא ,סעִידָאלעמ יד *ןטעברַא
 עּפורג ַא 1908 ןיא טָאה ,"לביב ןוא ָאטעג רעד ןוֿפ קיזומ, ךוב ןַײז
 רעד ןיא ווָאקַאסרָאק-יקסמיר ןוֿפ םידימלת ,סרָאטיזָאּפמָאק עגנוי
 ,ןיסעינג לאכימ ,ראלקש םירֿפא :עירָאטַאװרעסנָאק רעגרוברעטעּפ
 רעשידִיי .רַאֿפ טֿפַאשלעזעג, יד טעדנירגעג רע ןוא יקסווָאזָאר המלש
 | .רָאי ןעצ טריטסיזקע טָאה טֿפַאשלעזעג יד .*קיזומ-סקלָאֿפ

 -רעביא טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ ךָארבסױא רעד
 סלַא ןרָאװעג ןטעברַאֿפ רע זיא 1917 ןיא .ןעגנוֿפַאש ס'.צ ןסירעג
 עכלעוו ,לוש-קיזומ רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא עירָאעט ןוֿפ רערעל

 ,עירָאטַאװרעסנָאק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ רעטעּפש רָאי ַא זיא
 טרָאד ןבילברַאֿפ ןוא רָאסעֿפָארּפ לטיט םעד ןעמוקַאב טָאה רע ּוװ

 -ירעטַאקעי ןיא ךיז טעדנירג טַײצ רעבלעז רעד וצ .רָאטקעריד רעד
 ,טרָאד טרעוו .צ ןוא ,ערעּפָא ןוא רעטסעקרָא רעשינָאֿפמיס ַא ווַאלסָאנ
 ןייר בילוצ ,ןעגנּוװצעג קידנעייז .טנעגיריד ןוא ױָאטקעריד ,1920 זיב
 1920 ןיא ּפָא רע טרָאֿפ ,דנַאלסור ןזָאלרַאֿפ וצ ,תובס עכעלנעזדעּפ

 ןריזירַאלוּפָאּפ טימ רקיע רעד ךיז טמענרַאֿפ רע ּוװ ,ןלױּפ ןייק
 ענליוו ןוא שזדָאל ןיא ןטרעצנָאק ענַײז .קיזומ עשינָאֿפמיס שידִיי

 ןסיורג ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טַאהעג ןבָאה -- ןיקלע .מ טבַײרש ---
 יד ןשיוצ םזיטימעסיטנַא םעד בילוצ ,עשרַאװ ןיא רעבָא ,גלָאֿפרעד
 -גייא רעד טליּפשעג טָאה סע ּוװ ,עינָאמרַאהליֿפ רעד ןוֿפ רעריֿפנָא
 טריֿפעגכרוד טנָאקעג טינ טָאה ,רעטסעקרָא רעשינָאֿפמיס רעקיצ
 . ןייק קעװַא םעד בילוצ זיא רע ןוא ,ןטרעצנָאק ענַײז ןוֿפ רענייק ןרעוו
 .ענליוו

 רעשיגָאגַאדעּפ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז בור יּפ לע .צ טָאה ענליוו ןיא
 -ֿפױא ןוא ןטרעצנָאק עשינָאֿפמיס ייר ַא ןבעגעג ָאד טָאה רע .טעברַא
 סיקסווָאקיײשט ייז ןשיוװצ ,שידִיי ףיוא סערעּפָא עכעלטע טריֿפעג
 ןענַײז ןטרעצנָאק יד ןוֿפ ןעמַארגָארּפ ענַײז עלַא ."ןיגעינא ינעגוועי;
 ךיוא טָאה רע םגה ןוא קיזומ רעשינָאֿפמיס רעשידִיי ןוֿפ ןענַאטשַאב
 טָאה ,רעטסעקרָא ןוא גנַאזעג רַאֿפ קרעװ עקינייא טרָאד ןבירשעגנָא
 ,קרעוו ענעגייא ענַײז ןליּפש וצ ןטימעגסיוא ןטרעצנָאק ענַײז ףיוא רע

 טָאה ,טבעלעג טכעלש רעייז לעירעטַאמ טרָאד טָאה רע יװ יױזַא

 .מ טבַײרש םעד ןגעוו .עקירעמַא ןייק ןרירגימע וצ ןסָאלשַאב .צ

 , | :ןיקלע
 ןיק ךיז ןעלקעּפוצרעבירַא ןעמוקעגנָא םיא זיא גנירג טינג -
 לדתשמ ךיז ליֿפ רעיײז ןעמוקעגסיוא זיא ךעלנעזרעּפ רימ .עקירעמַא

 םעלַא טימ העיסנ עקיזָאד יד ןגרָאזַאב וצ ,ןינע םעד ןגעוו ןַײז וצ
 ןוא םיובנירג קחצי טַאטוּפעד -םייס ןוֿפ ףליה רעד טימ רעבָא ,ןקיטיינ
 -רַאֿפ וצ ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה ןײרַאֿפטסיטרַא ןשידִיי םעד
 יד רע טערטַאב 1923 ןיא ןוא ,רעהַא ןעמוקרעבירַא ןַיז ןכעלקריוו
 ןֿפױא ןָא ךיז טבייה ןטערטַאב ןַײז... רעבָא .דנַאל ןטרַאגעג ןוֿפ ןגערב
 טלָאו ןעמ יצ סייו רע ןוא ,דנַאליײא סילע ףיוא ,לזניא-ןרערט
 עכלעוו ,ָאלָאיװ רעבױצ ןַײז טינ ןעוו דנַאל ןיא ןזָאלעגנַײרַא םיא
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 רעטַאעט ןשידיי

 ;?זניא -ןרערט ןוֿפ "םיצירפג יד ףױא טקריוװעג קרַאטש ױזַא טָאה

 סילע ןוֿפ סָאב רעד טהנעטעג רימ וצ טָאה -- רעקנַארק ַא זיא רע;

 רעדיוו ןוא ;"?דנַאל ןיא ןזָאלנַײרַא טינ םיא ןענָאק רימ -- דנַאליײא

 טדייל ןילטַײצ רעלעדייא רעד עכלעוו ןוֿפ תושקב רעדיוו ,תולדתשה

 ןוא ,*שינגנעֿפעג, ןוֿפ טײרֿפַאב רע טרעווװ ףוס לכ ףוס .רעהֿפױא ןָא

 -רַאֿפ רע ּוװ זוה ןַײמ ןיא עקַאט רע טניֿפעג םיה עטשרע ןַײז

 רעשילַאקיזמ סלַא ןדַאלעגנייא טרעוו רע זיב טַײצ ערעגנעל ַא טבַײלב

 -יֵל ַא ןרעוו וצ גנודַאלנייא יד .,"לַאטיּפעק, ןיא טסילָאס ןוא רעטייל

 -רַאֿפ םעד טלגילֿפַאב טָאה עיצוטיטסניא ַאזַא ןיא |רעריֿפ| רעד

 רענעלּפ ןכַאמ ןבױהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןילטייצ טעברַא ךָאנ ןטקנעב

 יד טמוק ןכיגניא רָאג רעבָא .טייקיטעט עשירָאטיזָאּפמָאק ןַײז רַאֿפ

 טיא טָאה *לָאטיּפעק, םעד ןוֿפ גנטלַאוורַאֿפ יד :גנושיוטנַא עטששרע

 ןריטנעמורטסניא ןוא ןרישזנַארַא וצ טעברַא ליֿפ ױזַא טימ ןֿפרָאוורַאֿפ

 רַאֿפ טַאהעג טַײצ םיוק טָאה רע זַא ,ןעמַארגָארּפ ערעייז רַאֿפ קיזמ

 -עיציזָאּפמָאק רעקידנעטשטסבלעז ןוֿפ ןוא ,טעברַא רעקיזָאד רעד

 יד ןעוועג זיא סָאד ,ןַײז טנַאקעג טינ דיר ןייק רָאג טָאה טעברַא

 רעטעּפש .לַאטַאֿפ םיא ףיוא טקריוועג טָאה סָאװ ,גנושױטנַא עטשרע

 געיעג סָאד ןוא |ךיז ןענכייצסיוא| *יסנעשיֿפע , יד ןעמוקעגוצ זיא

 -ַארגָארּפ ןיא ערעדנַא סָאד סנייא ןגייטסערעביא וצ סרעטַאעט יד ןוֿפ

 טייקכעלגעמ עדעי םיא ןוֿפ טבױרעגקעוװוַא טָאה ץלַא סָאד ןוא ,ןעמ

 טָאה ןילטייצ רעֿפַאש ןוא רעלטסניק רעד .ךיז רַאֿפ סעּפע ןָאט וצ

 ןטעברַא ןבױהעגנָא טָאה רע ןוא ןקַײרַאב טנָאקעג טינ רעבָא ךיז

 טרעטַאמעגסיוא ,טכַאנַײב ףלעווצ םיהַא קידנעמוק .טכענ יד ךרוד

 ײטרַאֿפ רעביא רעמיצ ןייז ןיא ןציז רע טגעלֿפ ,טעברַא גָאט ַא ךָאנ

 טָאה ןוא ירֿפ רעד ןיא רעגייז ַא 4-5 זיב ןטעברַא-רוטיטרַאּפ ענעד

 עועינָאֿפמיס ליֿפ ןבַײרשוצנָא ןזיווַאב ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ַײב ךָאד

 ןיא טציא ַאד ןענַײז ןָארכַא רַאסעֿפָארּפ ןוֿפ תועידי יד טױל .קרעוו

 טָאה ץלַא סָאד .. .סעיציזָאּפמָאק קילדנעצ עכעלטע טפירקסונַאמ

 עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב עכעלשטנעמוא טעמּכ יד ןיא ןֿפַאשעג ןילטייצ

 ןעגנוגנערטשנָא עקיזָאד יד רעבָא ,טעברַאעג ןוא טבעלעג טָאה רע

 ןטכער ןיא ףוס ןשיגַארט ןלַאטַאֿפ םעד וצ טכַארבעג םיא ןבָאה

 | . ןרָאי עשירעֿפעש ענַײז ןוֿפ ילבֿפוא

 טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןענַאטשעג ןילטייצ זיא 1923 ןיא ךָאנ

 ןילרעב ןיא גַאלרַאֿפ-קיזומ ןשידִיי ןוֿפ רעטלַאוורַאֿפ רעד -- ןלעגנע

 רדסּכ סע טָאה רע .קרעוו ענַײז ןבעגסױרַא ןגעוו -- טַײצ רענעי וצ

 זיב.. .ןריגערָאק ןכַאז עקינייא טלָאוװעג טָאה רע לַײװ ,טגיילעגּשָא

 ןעמַאװצ ,טמױרטעג רע טָאה ןבעל ןַײז ןֿפ טונימ רעטצעל רעד

 עקילָאמַא יד ןטבעלֿפױא ןגעוו ,"עגנויג עפורג רעד ןוֿפ ערעדנַא טימ

 ריא ןרירווַאטסער ןוא *קיזומ-סקלָאֿפ רעשידִיי רַאֿפ טֿפַאשלעזעג,

 עכעלטע טימ טָאה טֿפַאשלעזעג-רוטלוק עשידִיי יד זַא ןוא .טעברַא

 ןגעוו ףור ַא ץזָאלעגסױרַאקירוצ |1930 רָאי ןיא| קירוצ םישדח

 ןצ עטשרע יד ןוֿפ רענייא ןעוועג ןילטייצ זיא ,טֿפַאשלעזעג ַאזַא

 טָאה רע .טעברַא רעקיזָאד רעד ןָא ךיז ןסילשוצנַא ןוא סע ןסירגַאב

 יקצערָאק .8 ,גרעבנייוו .ֿפָארּפ ,ןָארכַא ףסוי טימ תוֿפתושב ןיוש

 רעקיזָאד רעד רַאֿפ רענעלּפ ןטעברַאוצסיוא ןבױהעגנָא ערעדנַא ווא

 ןבייהנָא וצ ןעוועג טרעשַאב טינ רעבָא םיא ןיא עכלעוו ,טעברַא

 | ."ןכעלקריוורַאֿפ

 .קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג .צ זיא 1920 ילוי 8 םעד

 רעַײנ רעד ןוֿפ רעֿפַאש יד ןוֿפ רענייא ןעװעג זיא ןילטייצ ָאעל --- ןיקלצ .מ

 ,1920 ילוי 21 ,.י .ג ,' גָאט רעד , ,קיזומ-סקלָאֿפ רעשידיא
 ,1930 ,33 'ג ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל, ,ןילטייצ בַײל --- ןיקלע .מ
 ,1930 .טפעס 3 ,ֿביֿבָא-לּת ,"ץראה,, ,ןילטייצ .ל חונמה רכזל --- יקסבוזור המלש
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5,522: 

 ,?ןילטייצ ָאעל ןעװעג זיא טנַאלַאט רעשילַאקיזומ ַא רַאֿפ סָאװ --- יקסוװָאזָאר .יש
 ,1933 רַאונַאי 27 .י .ג ,/ גָאט רעד,

 ,162763 .זז ,1940 ,לַאערטנַאמ ," ןדיא ַײב קיזומ , --- שטיװָאניבַאר לארׂשי

 לחר ,גרעבנעגייפ

 רעקסנימ .,ןַאבויל ןיא 1885 ןריובעג

 ןוֿפ ןוז ַא ,רעטָאֿפ ,דנַאלסור-סייוו .בוג
 ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,בר רענַאבויל

 -ַאב רע טָאה רָאי 17 וצ ,לבוקמ-לעב ןוא

 קידנציז ,ןוא ,תונבר ףיוא תוכימס ןעמוק .
 ןכַארּפש טנרעלעג ,טסעק ףיוא רעווש םַײב
 ךיז ףוסל רעבָא ,ליכשמ ַא ןרָאװעג ןוא

 ןוא םידומל עכעלטלעוו יד ןיא טשיױטנַא
 230 וצ .הלבק ןיא טֿפיטרַאֿפ רעמ ךָאנ ךיז
 רעדיו רע טָאה ,ןמלַא ןַא ןרָאװעג רָאי

 ערעווש ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,ןלחר ןריובעג ןוא טַאהעג הנותח
 ,ןברַאטשּפָא ירֿפ סנַאמ ריא ןבילוצ .טײקמערָא סיורג ןיא טייהדניק
 ריא ןבעג וצ ךיז קידנעִימַאב ,םָארק ַא טנֿפעעג רעטומ ס',9 טָאה
 ןוֿפ ףליה טכיזניה רעד ןיא קידנגירק ,גנויצרעד עטוג ַא רעטכָאט

 ןענעווַאד ,טײקמורֿפ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .בר םעד ,ןעדייז 3
 טָאה קיטַײצבַײלג .םירֿפס-רסומ ןוא תוניחת ןענעייל ,הנווכ טימ
 רעד בילוצ ,רָאי 12 וצ .שיסור ןוא שידִיי ,שיערבעז טנרעלעג יז
 ןעמענרעביא ןוא םידומל יד ןסיירעביא טזומעג ,טײקנַארק סרעטומ
 וצ ןזיוװַאב רעבָא ייברעד .טֿפַאשטריוװ-בוטש יד ןוא םָארק יד ןריֿפ
 סר'מש ךיוא ןוא םיקידצ ןוא םינבר ןוֿפ תושעמ-רעדנּוװ יד ןענעייל
 ןײלַא ,רָאי 13 וצ ,יז טָאה סולֿפנײא רעייז רעטנוא סָאװ .,ןענַאמָאר
 -רַאֿפ רעבָא טָאה יז סָאװ ,?ַאזָאר ןוא ףעזָאי; ןַאמָאר ַא ןבירשעגנָא
 ריא ןיא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד סָאװ ,המוהמ רעד בילוצ טנערב
 ,הֿביֿבס

 ,ןעדייז ןוא רעטומ רעד ןוֿפ טיוט ןבילוצ ,רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא

 יד רעטנוא ,רָאי 4 טעברַאעג טָאה יז ּוװ ,סעדָא ןיא ןעמוקעג .ֿפ זיא

 ןיא ןוא רעדיילק-ןעמַאד ןוֿפ ןָאלַאס ַא ןיא ,ןעגנוגנידַאב עטסגרע

 -קירוצ .,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןוֿפ טנעיילעג ליֿפ ןטנוװָא יד
 -נייא ןרעטנוא ,יז טָאה ,לטעטש-סטרובעג ריא ןיא לָאמַא ןעמוקעג

 קרעװ טשרע ריא ןבירשעגנָא ,תונורכז עטכַאװעגֿפױא ןוֿפ קורד

 -עגנָא די-בתכ רעד זיא ,טקידנערַאֿפ טינ ךָאנ ."ןערהָאי-רעדניק יד;

 סע טָאה רע ןוא ,*דניײרֿפ; ןוֿפ רָאטקַאדער ,גרובזניג לואש וצ ןעמוק

 טָאה גנולייצרעד יד ."ןעבעל סָאד, לַאנרושז ןיא (1905) טקורדעגּפָא

 ןַא יו ןירעבַײרש יד טניורקעג דלַאב ןוא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג
 ,גרובזניג לואש קנַאד ַא .טנעלַאט רעשירעלעטשטֿפירש רענעעזעגנָא

 -רעטעּפ ןייק טמוק ,ןָאלַאס-רעדיינש ןיא טעברַא יד ןרעביא יז טזָאל
 טלַאה ָאד .ןרידוטש וצ רעטַײװ טייקכעלגעמ יד טמוקַאב יז ווו ,גרוב
 -קעל סרעטסעמעס ייווצ טרעה ןוא ןירערעל סלַא ןעמַאזקע סיוא יז

 ,ועיַאר .ֿפָארּפ ןוֿפ ןסרוק עשירָאטסיה-רוטַארעטיל יד ףיוא סעיצ
 .ןסרוק יד טשינ יז טקידנע ןעלטימ-טלעג ןיא לגנַאמ בילוצ רעבָא
 סעיצקעל טרעהעג ,ץַײװש ןיא טבעלעג רָאי עקינייא .ֿפ טָאה 1911 ןוֿפ

 -עטיל ןוא ךַארּפש ןוֿפ טעטלוקַאֿפ ןֿפױא טעטיזרעווינוא רענַאזָאל ןיא

 טקידנעעג טינ ןעלטימ-טלעג ןיא לגנַאמ בילוצ רעדיוװ רעבָא ,רוטַאר

 ,טַײצ עסיוועג ַא ,יז זיא ,דנַאלסור ןייק ךיז טרעקעגקירוצ .סרוק םעד
 טצעזעגטרָאֿפ רעטַײװ .8 טָאה ייברעד .ןילָאװ ןיא ןירערעל ןעוועג
 רעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ א'צ ןוא ,טייקיטעט עשירעלעטשטֿפירש ריא
 -רוק, דויטע ןשיטַאמַארד ַא *דנַײרֿפ, רעגרוברעטעּפ םוצ עגַאלייב
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 רעטכעלש ַא; ןטקַא 4 ןיא עמַארד ַא ןבירשעגנָא טָאה ,"סעקטסיס
 -רַא ןרעסערג ַא טעמדיוו רוּפצ .ב .י .רד ,(טכעלטנֿפערַאֿפ טינ) *רוד

 ַא; ךעלנײשרַאװ} *טַײצ רעזדנוא ןוֿפ ױרֿפ יד, עמַארד ס',ֿפ לקיט

 ,טּפירקסונַאמ ןוֿפ ןענעייל טרעהעג טָאה רע סָאװ ,|*רוד רעטכעלש

 ;סולשַאב ןקידנגלָאֿפ וצ טמוק ןוא

 -עגנָא קיסעמ-לערַאווקַא ,ןּפיט-ןעױרֿפ עקיטרַאנדײשרַאֿפ ַײרד,

 ןיא ידּכ טלוב גונעג רעבָא ,טכייל ךעלבַײװ ,ףיט וצ טשינ ,טנכייצ
 -עטכיד רעד ןוֿפ גנַאג-ןקנַאדעג םעד ןרירטסוליא וצ סָאמ רעסיוועג ַא

 טקנופדנַאטש ןשירעלטסניק ןוֿפ עסעיפ יד זיא םעלַא סעד וצ .ןיר

 גונעג ַא ,גנורעגייטש עקירעהעג יד טגָאמרַאֿפ ,טױבעג ןייש רעייז

 -ןבענ לָאצ עקירעהעג ַא ןוא ,גנולדנַאה רעד ןיא ָאּפמעט ןקידנלייא
 רעייז ַא ןֿפַאש עכלעוו ,טנכײצעגֿפױא קיסעמ-טעוליס ,ןטלַאטשעג

 ןטלַאטשעג-ןבענ יד ןשיווצ ,ןרוגיֿפ-טּפיוה יד רַאֿפ םַאר עכעלקילג

 ןוא ןהכ לואש ,רעטָאֿפ רעד ,טלוב סרעדנוזַאב ,סױרַא טלַארטש

 סרעדנוזַאב ַא ןוֿפ הגרדמ רעד וצ זיױונטנעמַאמ וליֿפַא ךיז טביוהרעז

 ןיא עידעגַארט רעכעלמיטנגייא רעֿפיט ַא טימ ,רוגיֿפ רעקיטֿפערק

 ןוֿפ גתישנָא-טלעוו יד םיא טקירדרעד טפיוהרעביא ,המשנ רעד
 -רַאֿפ גנושיוטנַא רעסיורג ןוֿפ טנעמָאמ ןיא ןוא ,ַאלעב רעטכָאט ןַײז

 ;בוטש ןיא ךיז ַײב רעכיב עלַא טנעה ענעגייא ענַײז טימ רע טנערב
 ןלָאז רעדניק ענַײז ידּכ לָאמַא טכַארבעג ןיילַא טָאה רע סָאװ ,רעכיב

 רעקיזַאד רעד .הטרח טָאה רע .ןשטנעמ-רוטלוק ןרעוו ןוא ןדליב ךיז

 -ברוד ןכָאנ זדנוא טגניווצ ןוא ,קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמ לַאנֿפ
 םעד ןגעוו ןוא ןֿפיטרַאֿפ וצ ךיז ,ןלעטשוצּפַא ךיז עמַארד יד ןענעייל
 ןטסיירד ןקיזָאד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד .ןקנעדוצכָאנ םעלבָארּפ ןקיזָאד
 םעד ןבעגעג טלָאװ עניב רעד ףיױא קרעוװ ןשירעלטסניק ןוא
 -יעֿפ עטסנטלַאהַאב ענַײז ןזייוּוצסױרַא טייקכעלגעמ ַא רעליפשיוש
 ,"גנולעטשרָאֿפ עדנרעלַאב קיטַײצכַײלג ןוא ענייש ַא -- ןטייק

 -מעטּפעס-ינוי) *טֿפנוקוצ, ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ יז טָאה 1924 ןיא
 גא זיא סָאװ ,?ןעשטנעמ-רקֿפה, עמַארד עקיטקַא-{4 ריא (רעב
 ףלָאדור ךרוד 1927 רעבמעווָאנ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ?רעטכעט;
 1924 ןיא ."רעטַאעט-סקלָאֿפ ןשידִייא רענליוו ןיא יקסווַאלסַאז
 ,17 'נ) *ךָאװ עטרירטסוליא, רעװעשרַאװ רעד ןיא יז טכעלטנֿפערַאֿפ
 טקורד ןוא *?ןטרַאק-סטכיזנָא ייווצ; דויטע ןשיטַאמַארד םעד 8
 טקורד ךיוא יו ,?סעקטסיסרוק, דויטע ןשיטַאמַארד ריא רעביא טרָאד
 טָאה ,ֿפ ."םוקילבוּפ שידִיי ןוא רעטַאעט שידִיי, ןעלקיטרַא 4 טרָאד יז
 .?ַאמעטַאנַא, עמַארד סװעערדנַא דינָאעל טצעזרעביא ךיוא

 ,ענִיַארקוא ןוא דנַאלסור רעביא טרעדנַאװעגמורַא ךס ַא טָאה .ר
 ,עינעמור ןוא עיבַארַאסעב ןיא טבעלעג ,ןעמָארגָאּפ יד טכַאמעגטימ
 ריא ןגעוו ךעלריֿפסיױא} שידִיי ןיא רעכיב עקינייא ןבעגסױרַא ןכָאנ
 ןיא ךיז יז טָאה ,|*ןָאקיסקעל; סנעזייר עז טייקיטעט רעשירַארעטיל
 -עג רעטַײװ הליחתכל טָאה יז ּווװ ,לארׂשי ץרא ןיא טצעזַאב 5
 ערעדנַא ךרוד זיא ןבַײרש ריא ןוֿפ לייט ןוא שידִיי ןיא ןבירש
 ןעמונעג ןיילַא יז טָאה רעטעּפש .שיערבעה ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא
 שיערבעה ףיוא ןבעגעגסיורַא יז טָאה 1967 ןיא .שיערבעה ןבַײרש
 לרוג םעד ,ןיז ןטינַאגענ ַא ןיא טנייװַאב יז רעכלעוו ןיא רושָארב ַא
 .שידִיי ןוֿפ

 ;ןסעיּפ עטקורדעג ס8

 גרעבנעגײֿפ לחר |{11}
 סעקטסיסרוק

 דויטע רעשיטַאמַארד
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 ןופ ןָאקיסלקעל
 = =. = - ארטור ארעל

 *דנַײרֿפע םוצ עגַאליײב
 1924 ,עשרַאװ ,*ךָאװו עטרירטסוליא; .1 או

 גרעבנעגײֿפ לחר |2}
 ןשטנעמ-רקֿפה

 ןעטקַא ַא ןיא עמַארד
 ן1924 .טּפעס-ינוי ,,י .נ ,*טֿפנוקוצ יד;}

 | גרעבנעגיײֿפ לחר ן1
 ןעטרַאק-סטכיזנא ייווצ

 דויטע רעשיטַאמַארד

 (1924 ,17-18 'נ ,עשרַאװ ,*ךָאװ עטרירטסוליא;}
 ,49-56 .וז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליװ ,"טיל .שידִיי .סקעל , -- ןעזייר .ז

 רַאונַאי 4 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ רעד , ,טייצ רעזדנוא ןוֿפ ױרֿפ יד --- רוּפצ .י .וד
9, 

 ,"ט'לבטיל , ,רענעײל ןַײז וצ רעבַײרש רעשידיי רעד -- גרעבנעגײֿפ לחר
 .1921 ,10 'ג ,עשרַאװ

 ,17 'נ ,ֿביֿבָא לּת ,"טייק ענעדלָאג יד , ,גרעבנעגײֿפ לחר -- ךַאברעױא לחר
3, | 

 ,"װראֿפ , ,שידיא ןוֿפ לרוג םעד טנײװַאב גרעבנעגיײֿפ לחר -- טאימע לארׂשי
 ,1967 .טּפעס 24 ,.י :נ

 ינעשוד ,ץיוװַאל

 | שטיווָאלימש }

 ן1965 ץרעמ 28 .טשעג --- 1912 לירּפַא 7 .בעגו

 -ַאקוב ןיא 1912 לירּפַא 7 ןריובעג
 ןרָאיטקַא עשידִיי יד ַײב ,עינעמור ,טשער

 ,שטיווָאלימש עשטלַאס ןוא (לאומש) ימַאס

 -גיק ,ןרעטלע יד טימ ,ןליּפש ןביוהעגנָא

 -עג יז טָאה ,ןסקַאװעגרעטנוא .ןלָאר-רעד

 עניב רעשינעמור רעד ףיוא ןליּפש ןעמונ
 ןיא ךָאנרעד ןוא ,ָאסַאנָאט דערֿפלַא טימ
 ןרעטלע עריא טימ סעּפורט עשידִיי

 טָאה ןָאקיּפ ילַאמ תעב ,19231 ןיא
 ריא יז טָאה ,עינעמור ןיא טרילָארטסַאג

 ןיא ."עלעמַאמ, סצרַאװש ריאמ ןיא זירַאּפ ןיא ןליּפש ןעמונעגטימ
 טימ ןליּפש .ל ןעמונעג גרובנעדלָאג לעוימעס טָאה 1932 בײהנָא
 הנותח טָאה יז ּוװ ,זירַאּפ ןיא קירוצ טרָאד ןוֿפ ןוא ןָאדנָאל ןיא םיא
 ןיא דניק ןוא ןַאמ ריא טימ טרָאֿפ ןוא ןיוועל םייח רעליּפשיױש ןטימ
 רעד רעביא ךָאנרעד ןוא טרילַארטסַאג יז ּוװ ,טשערַאקוב ןייק 4
 ןרילָארטסַאג ןַאמ ריא טימ יז טרָאֿפ 1935 ןיא .ץניוװָארּפ רעשינעמור
 ןוֿפ ,"לדיימ רעינַאּפמַאש סָאד; עסעיּפ סנַאמ ריא ןיא גרעבמעל ןיא
 ךָאנרעד ןוא (*עינָאמרַאהליֿפ,) שזדָאל ןיא ןליּפש ייז ןרָאֿפ טרָאד
 רעשיטעל רעד רעביא ןוא עגיר ןיא רעטַאעט-םיטועמ ןשידִיי ןיא
 ןרילָארטסַאג 1936 ןיא .ענליוו ,קָאטסילַאיב ןיא רעטעּפש ,ץניוװָארּפ
 -ַאּפמַאש, עסעיּפ רעד טימ רעטַאעט-*ַאלַאקס; רעװעשרַאװ ןיא ייז
 םליֿפ ןיא ךיז טקילײטַאב .ל ןוא ,םישדח ירד טייג סָאװ ,"לדיימ רעינ
 -טסַאג ףיוא טרישזַאגנַא יז ןרעוו 1936 עדנע ."םינצבק עכעלײרֿפ יד;
 ןוא ןיוו ,עגיר ןיא רעדיווװ ,ענווָאק ןיא ץנַאקוב רָאטקעריד םוצ ןלָאר
 םייח טימ רעטַאעט-*םּועסילָאק; רעגרעבמעל ןיא ,ןלױּפ ןיא רעדיוו

 רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד ."ןיציבר עכעלײרֿפ יד; עסעיּפ עַײנ סניוועל
 ןוא סַאג ןיא ןייגכָאנ ריא טגעלֿפ'מ זַא ,סיורג ױזַא זיא עסעיּפ
 ."טייג ןיציבר יד; ןעײרשכָאנ
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 רעט ַאעט ןשיררדר

 ןענַײז ,1929 ןיא ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו

 ןֿפָאלטנַא ,ןַאמלָאֿפ ַאלָאל ןוא רענרעל הנח ,ןַאמרעדיײיז דוד ,ןיוועל ,ל

 -קירוצ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןֿפָארטעגנָא געוו ןֿפױא ןוא עשרַאוװ ןוֿפ

 זַא ,טגָאזעג ייז ןבָאה עכלעוו ,עשרָאװ ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאֿפעג

 -קירוצ (1929 רעבמעווָאנ) ייז ןענַײז ,ךעלרעֿפעג ןגָאלש ןשטַײד יד

 .ל טָאה ןירעגריב עשינעמור סלַא יו ױזַא ןוא ,עשרַאװ ןייק ןרָאֿפעג

 "מייהַא טביולרעד ריא ןשטַײד יד ןבָאה ,סַאּפ ןשינעמור ַא טַאהעג ךיוא

 ןוֿפ עשרַאװ ןיא ןבילברַאֿפ זיא ןַאמ ריא ןוא ,עינעמור ןייק ןרָאֿפו

 זיא יז .דנַאלסור טעוװָאס ןייק טעװעטַארעג רעטעּפש ךיז טָאה רע ּוװ

 1944 ןיא ןוא עינעמור ןיא ןעמוקעגנָא ,ןיוו ךרוד ,ןוז רעייז טימ

 -עגֿפױא זיא יז ּוװ ,לארשי תנידמ ןיא ןעמוקעגנָא עדייב ןענַײז

 טרישזַאגנַא יז זיא 1949 ןיא .שיערבעה ןוא שידִיי ףיוא ןטָארט

 -- עיצקעריד ,"ערטימ, רעטַאעט) ,סערַײא-סָאנעוב ןייק ןרָאװעג

 ַא טימ ןטָארטעגֿפױא זיא יז ּוװ (רענרעל םירמ ןוא ןײטשדלָאג יליוו

 וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג יז טָאה ךָאנרעד ,גלָאֿפרעד ןלַאסָאלָאק

 סירָאמ ןוא ָאקסעלַאכימ לאכימ עקידנרילָארטסַאג יד טימ ןליּפש

 ןבָאה עלַא ןכלעוו ,ןַאמ ריא ןוֿפ רָאי 10 ןסירעגּפָא קידנעייז .ץרַאװש

 רָאיטקַא ןטימ טַאהעג הנותח יז טָאה ,ןעמוקעגמוא רַאֿפ ןטלַאהעג

 ןיא רעדָא ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןוא שטיוװָאלַאכימ לאכימ רעגניז ןוא

 םייח ,ןַאמ רעטשרע ריא ןעוו .ליזַארב ןיא רעדָא סערַײא:סָאנעוב

 רע ּוװ ,דנַאלסור טעװָאס ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ ,1957 ןיא זיא ,ןיוועל

 "עג יז זיא ,ןרעגַאל עקיטרָאד יד ןיא טריטסערַא ןעוועג רָאי 12 זיא

 ןרָאֿפעגקירוצ 1958 ןיא ןענַײז עדייב ןוא ןָאדנָאל ןייק םיא וצ ןעמוק

 ןײטשדלָאג יליוו טימ תוֿפתושב ןעמענ יז ּוװ ,סערַײא-סָאנעוב ןייק

 רעװעשרַאװ יד, ןיא ףיוא טערט יז ןוא *עניטנעגרַא; רעטַאעט סָאד

 יד ןוא טיײקנַארק בילוצ .גלָאֿפרעד ןלַאסָאלָאק ַא טָאה ןוא "עטנזח

 ןַאמ ןטשרע ריא טימ ךיז יז טייגעצ טײקנסירעגּפָא ענעמוקעגרָאֿפ

 קירוצ ןצנַאגניא ךיז טיצ ןוא ןַאמ ןטייווצ ריא וצ קירוצ ךיז טרעק ןוא

 .עגיב רעד ןוֿפ

 ןברָאטשעג ,טייקנַארק ערעגנעל ַא ךָאנ ,יז זיא 1965 ץרעמ 28 םעד

 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ .טס ןיא

 "גנוטַײצ עשידיא , רעסערַײא-סָאנעוב רעד ןיא גָאלָארקענ ןיא
 :טגָאזעג א'צ טרעוו

 ,ַאימעקול .קנַארק ןעוועג זיא שטיוואל ינעזשז זַא ,גנַאל ןרָאי ןיוש;

 ןוֿפ ךעלעקייק עטר יד ףיא טסערֿפ סָאװ ,רעסנעק-טולב רעד

 רעד .בעל ריא טרעטצניֿפרַאֿפ רָאי 5 ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא טָאה ,טולב

 ןבָאה ָאלוַאּפ ןַאס ןיא ןדַי יד ...ריא ףיױא טרעילעג רדסכ טָאה טיט

 .ןבעל םַײב ןשטיווַאל ינעזעז ןטלַאהוצֿפױא ידּכ ןָאטעג ליֿפ

 םוצ ןעזעג ריא טָאה סערַײא סָאנעוב ןיא םלוע רעשידִיי רעד.

 לֵב עמַאס ןיא ןעוועג זיא יז ןעוו ,|119491 1948 ןיא לָאמ ןטשרע

 ריא סָאװ ,ןיטערבוס עלוֿפטנעמַארעּפמעט ַא יו ,ערעירַאק ריא ןוֿפ

 ןעמערוטשֿפױא טנָאקעג טָאה ַאניַאד עשינעמור ַא ןצנַאט ןוא ןעגניז
 ריא ןוֿפ ילב עמַאס ןיא ןעוועג ךיוא טלָאמעד זיא יז .םוקילבופ סָאד

 יו ,שטיװַאל ינעשז ,ןעוועג יז זיא וויטקַארטַא .ץייר ןוא טייקנייש

 יז טָאה טגָאמרַאֿפ ןוא ,עניב רעשידִיי רעד ףיא סעסירטקַא קיצניװ

 םעד ןעמונעגנַײא לענש טָאה יז זַא ,ןערב ליֿפױזַא ןוא ןח ליֿפיוזַא

 ."םלוע
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 ;ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ .ןײטשדלָאג .ש .י

 -יזָאּפ עסיורג ַא רָאג ןעמענרַאֿפ טֿפרַאדעג טָאה שטיווַאל ינעשז;

 טשינ לזמ ןייק וצרעד טָאה יז רעבָא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא עיצ

 עלעֿפײה ַא רעטַאעט ןשעידִיי ןיא ןבילבעג ךָאנ זיא'ס בא .טַאהעג

 -רַאֿפ טֿפרַאדעג שטיװַאל ינעשז טָאה ,רעליּפשיױש עלוֿפטנעלַאט

 ,טדערעג וליֿפַא טָאה.מ .ןָא ןביוא עמַאס ןיא ץַאלּפ ַא ייז ןשיווצ ןעמענ

 טועינרַאג ןוֿפרעד רעבָא זיא'ס .עקירעמַא ןיא ןליּפש טמוק יז זַא

 | .ןרָאװעג
 ינעזעז עגנוי יד זיא ןליופ ןברוח ןרַאֿפ ןרָאי עטצעל יד ןיאג

 ןוֿפ סרעטַאעט עשידִיי יד ןיא רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעוועג שטיווַאל

 .עשרַאוו ןייק ןשמוקעג זיא יז ןלױּפ ץנַאג ןוֿפ וא שזדָאל ,עשרַאו

 -על םייח רעליפשיוש ןוא רעגניז םעד ןַאמ ריא טימ טשערַאקוב ןוֿפ

 יז טָאה סעלָאר-ןיטערבוס .גנילביל ַא ןרָאוװעג דלַאב זיא ןוא ןיװ

 ןוֿפ טָאה ןח טימ טלעוו ַא וא סעקטערעּפָא עשידִיי ןיא טליּפשעג

 ריא טימ עניב רעד ףיוא ןזיווַאב ךיז טָאה יז ןעוו טניײשעגּפָארַא ריא

 סָאד .ןגיױא עקידעכַאל עצרָאוװע עריא טימ ןוא רוגיֿפ רעקנַאלש

 {רעטייױוצ || רעטצעל רעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןזיב ןטלַאהעגנָא ױזַא טָאה

 ,המחלמ-טלעוו

 ןייק דנַאלסור-טעווָאס ןוֿפ ןעמוקעג ,1946 ןיא ,ןיב ךיא ןעװ.

 -עב רעדָא ,ןליּפש ןֿפָארטעג ֿביֿבָא לּת ןיא יז ךיא בָאה ,לארֹׂשי ץרַא

 .גלָאֿפרע ןרעייהעגמוא ןַא טימ שיערבעה ףױא ןעגניז ,טגָאזעג רעס

 טלָאמעד טָאה ןַאמרעטלַא ןתנ טעָאֿפ רעשיערבעה רעטסּוװַאב רעד

 ןוֿפ ךעלדיל עשילַארטַאעט עשייערבעה ןבירשעג ריא רַאֿפ טָאהעג

 -טסנוק ַא ןעוועג זיא ןַאמרעטלַא ןתנ ןוֿפ לדיל סעדעי .רנַאשז ןטכייל

 -רעטסיימ ןעוועג זיא שטיווַאל ינעששז ןוֿפ גנוסַאֿפֿפױא יד ןוא קרעוו

 טָאה שטיװַאל ינעשז .תחנ טָאהעג טָאה ןטייווצ ןוֿפ ךענייא .טֿפַאה

 עקיטכערּפ סנַאמרעטלַא קנַאד ַא וקית ןשירעלטסניק ַא ןעמוקַאב

 רע ןעוו תחנ ןטסערג םעד טַאהעג טָאה ןַאמרעטלַא ןתנ ןוא ןטמקעט

 -ַאל ינעשז טֿפַאשרעטסיײמ ןוא קַאמשעג ,ןח לֿפיו טימ ןעזעג טָאה

 ךיז טָאה לארׂשי ץרא ץנַאג .עגנוזעג רעדיל ענַײז טָאה שטיוו

 ןיטערבוס רעשיערבעה רעַײנ רעד טימ טעװועקַאמסַאּפ טלָאמעד

 ףיוא ןגָארטעג ,טגָאזימ יו ,שממ טרָאז יז טָאה'מ .שטיַאל ינעשז

 ,טנעה יִד

 -- טלייצרעד טלָאמעד רימ יז טָאה -- ןעמוקעגנָא זיא יז ןעוו

 -עגג יז טָאה דלַאב רעבָא ,טנעקעג טשינ שיערבעה ןייק יז טָאה

 יז טָאה ,לארׂשי ןייק ןעמוקנַא ריא ךָאנ דלַאב .ךַארּפש יד "טּפַאכ

 -ווא קיזומ סיקסנישמור טימ לדיל שילַארטַאעט שידִיי ַא ןעגנוזעג

 ןעגנוזעג ,ךיז טכַאד ,טָאה לדיל סָאד.. "עקנישזָאר יד; ןעמָאנ ןרעט

 ינעששז טָאה לארׂשי ץרא ןיא .ָאקיּפ ילֵאמ רעזדנוא עקירעמַא ןיא

 ןעו ןוא ,ןעמונעגסיוא קידלַאװג *עקנישזָאר, רעד טימ שטיווַאל

 רָאנ ,ןעמָאנ ריא טימ ןֿפורעג טינ יז ןעמ טָאה ,ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 ,*עקנישזַאר יד, ןֿפורעג יז טָאהימ

 זיא יז .תחנ ןעגנַאל ןייק ןעוועג טרעשַאב טשינ ריא זיא רעדייל

 ןגױצעג רעדיוו יז טָאה סע עקירעמַא -םורד ןייק לארׂשי ןוֿפ קעווא

 -ַאעט ןשיערבעה ןוֿפ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .רעטַאעט ןשידִיי םוצ

 "קירוצ טשינ יז זיא עניב רעשידִיי רעד וצ ןוא קעווַא יז זיא רעט

 רַאֿפ טכַאמעג ןבעל םַײב ךָאנ יז טָאה טייקנַארק עגנַאל ריא .ןעמוקעו

 .*ענעזעוועג, ַא

 ירַאֿפ ,גנוביירטרעביא םוש ןָא ,זיא טױט סשטיװַאל ינעשז טימ

 -רַאֿפ ,ןטערַאמכרַאֿפ ןֿפױא ןרעטש רעקידנטכייל ַא ןרָאװעג ןשָאל

 .*רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ למיה ןטנייוו
 .ןיװעל םייח ןַאמ ריא ןוֿפ .ע .ש
 ,1965 לירּפַא 16 ,.י .נ ," ,ווראֿפ , ,ןעדיא וצ דיא ַא -- ןײטשדלָאג ןועמש ףסוי
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 םעס ,ןייטשמולב
 {1968 ץרעמ 20 .טשעג -- 1900 .בעג}

 ןלױּפ ,וװָאקירטעיּפ ןיא 1900 ןריובעג

 ,טָאה רעטָאֿפ .ןרעטלע עשיתיבה-לעב ַײב

 רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג ,טנַאקיזומ סלַא
 ,שזדָאל ןיא רעטַאעט שידִיי סגרעבדנַאז ןוֿפ
 טרידוטש .ב טָאה רוחב רעגנוי סלַא ךָאנ

 ץַאנגיא רעקיזומ ןטנַאקַאב םַײב קיזומ
 טרירטנעצנָאק ךיז ןוא שטיווָאקצינשזורג

 ןירַא רע זיא 1919 ןיא .ָאנַאיּפ ןליּפש ףיוא
 ייוצ טָאה ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא
 ןֿפָאלטנַא ןוא טריטרעזעד רעטעּפש רָאי

 (טָאטש ײרֿפ ַא טלָאמעד) לשימעשּפ ןיא זיא רע ּווװ ,עיצילַאג ןייק
 ןוֿפ דיא רעטַאעט ןשידִיי ןקיטרָאד ןיא טסינַאיּפ סלַא ןטָארטעגנַײרַא
 רעקימָאק ןטנַאקַאב-רעטעּפש ןטימ ךיז רע טֿפערט טרָאד .לעבע
 סע ןוא (יײמרַא סיקסדוסליּפ ןוֿפ ריטרעזעד ַא ךיוא) קישזָאב סקַאמ
 סָאװ ,טֿפַאשטנַײרֿפ עמיטניא רָאג ַא ןסָאלשעג ייז ןשיווצ טרעוו
 ןשיוװצ ,סעּפורט ענעדײשרַאֿפ ןיא ןליּפש וצ ןעמַאזוצ ייז טריֿפ
 ןייטשמולב ּוװ ,רעקוצ עניגער ןֹוא טסילַאבמיצ לָארַאק טימ ערעדנַא
 -ןטערעּפָא סרעמילג טרעברָאנ ןיא ןוא ,טסינַאיּפ ןוא טנעגיריד זיא
 .רעטַאעט

 רעד ןוֿפ טכוזעג ,ריטרעזעד סלַא ,טרעוו רע זַא ,ךיז קידנסיוורעד
 ,זירַאּפ ןיק 1921 ןיא רע טֿפױלטנַא ,ײצילָאּפ-םייהעג רעשילױּפ
 רע טרירגימע טרָאד ןוֿפ ןוא ,רעגיטכַאל ןוֿפ ד'א טליּפש רע ּוװ
 "יוש עטמירַאב עכלעזַא טימ טליּפש רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק 1925 ןיא
 טימ עקירעמַא רעביא טרָאֿפ ,סקוֿפ ָאעל ,וועדעבעל ןדהא יוװ רעליּפש
 יד טימ ןָא טריֿפ ,ןײטשדלָאג ינעשזד ןוא ָאקסעלַאכימ לאכימ
 ,טיארטעד ,עגַאקיש ןוֿפ סרעטַאעט עשידִיי יד ןיא סרעטסעקרָא
 טימ טַאהעג הנותח .ב טָאה 1947 ןיא .עיֿפלעדַאליֿפ ןוא ןָאטסָאב
 ןעמַאזוצ ייז ןליּפש טלָאמעד טניז ןוא ןַאמלוש ַאלעטס עסירטקַא רעד
 ןוא עקירעמַא ןוֿפ ץניװָארּפ רעד ףיוא סרעטַאעט ענעדײשרַאֿפ ןיא

 -רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידִיי ןוֿפ רוט ַא טימ ךיוא טכַאמ רע .עדַאנַאק
 אנימ ,סונָאב ןעב טימ ךָאנרעד ,רעכַאמוש-ןאגישזד טימ דנַאברַאֿפ
 זיא ,קישזָאב לזייר ןוא סקַאמ ,רערעל הרֿפש ,רעלטיוו ןויצ-ןב ,ןרעב
 ײטַאב ,גנירּפס ַאגָאטַארַאס ,שטעיב:-ימַאימ ןיא רָאטקעריד-לקיזומ
 -יימ ַאלעב ןוא וואקָאלבַאי ןַאמרעה ןוֿפ ןטירטֿפיױא יד ןיא ךיז טקיל
 סקישזָאב סקַאמ רֿבח ןַײז רעטנוא ןליּפש טימ טקידנערַאֿפ ןוא ,לעז
 ךס ַא ןבירשעג טָאה .ב ."סנעיילע לַאנשייקודע; ןיא עיצקעריד
 זיולב רעדָא טרישזיריד טָאה רע עכלעוו ,ןטערעּפָא יד רַאֿפ ןרעמונ
 | .ָאנַאיּפ רעד ףיוא טליּפשעג

 וצ ןעמוקעג ןוא .י-.נ ןיא ןברָאטשעג .ב זיא 1968 ץרעמ 20 םעד
 ,סנעיילע לקירטַאעט עשידַיי יד ןוֿפ םלוע תיב ןֿפױא ור רעקיבייא

 :םיא ןגעוו טבַײרש קישזָאב סקַאמ
 ןסיוורעד וצ ךיז ןעלטימ ןוא ןגעוו עלַא טכוזעג טָאה ןייטשמולב;

 ןיא טזָאלעגרעביא טָאה רע עכלעוו ,ןרעטלע ענַײז ןוֿפ לרוג ןגעװו

 טניֿפעג םייח רעדורב ןַײז זַא ,טסּוװרעד ךיז רע טָאה 1946 ןיא .ןליוּפ
 רע זיב טורעג טשינ רע טָאה ,םישטנעיוושָא ןבענ רעגַאל ַא ןיא ךיז

 ,טסּוװורעד ךיז רע טָאה םיא ןוֿפ ןוא ,עקירעמַא ןיא טכַארבעג םיא טָאה
 יד טימ סָאו לרוג רעבלעז רעד ןֿפָארטעג טָאה ןרעטלע ערעייז זַא
 .םישטנעיוושָא ןיא ןרָאוװעג טכַארבעגמוא ןענַײז עכלעוו ,ןדִיי

 זיא רע .רעטַאעט שידִיי טַאהעג ביל רעײז טָאה ןייטשמולב
 טָאה ןוא ןָאיתי רעקיזמ רעד ןיא דילגטימ רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג

2157 

 ןפ ןַאסיסקעל)
 וועטא

 .,רעטַאעט ןשידִיי םעד ןעניד וצ ,ןטייקירעווש יד ץָארט ,טגוצרָאֿפַאב
 עשידִיי-טשינ ןיא ןליּפש וצ ןטָאבנָא ךס ַא ןגָארקעג טָאה רע שטָאכ
 ןטימ זדנוא ַײב טריֿפעגנָא טֿפַאשביל סיורג טימ טָאה רע .סרעטַאעט
 ינוק עדייב, סנעדַאֿפדלָאג ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ לייט ןשילַאקיזמ
 -קירוצ טֿפָאהעג ץלַא ךָאנ רע טָאה ,לָאטיּפש ןיא קידנגיל ."לעמעל
 רימ טימ ךיז קידנגעזעג .רעטַאעט ןשידִיי םַײב ןטעברַא ןוא ןעמוקוצ
 תוחוּכ עטצעל יד טימ רע טָאה ,טױט ןַײז ןוֿפ גָאט ןיא ױרֿפ ןַײמ ןוא
 טגָאז .קיבײא ףיוא ךַײא ןוֿפ קעוַא יג ךיא, :טלמרומעגסױרַא םיוק
 ןשידִיי םוצ טֿפַאשביל סיורג טימ ברַאטש ךיא זַא ,םירֿבח ענַײמ עלַא
 ךשמ ןיא בָאה ךיא סָאװ ,רעליפשיוש םירֿבח עלַא וצ ןוא רעטַאעט
 ."ןעגנַאזעג ערעייז וצ טליּפשעגוצ ןרָאי ןוא ןרָאי ןֿפ
 .קישוָאב סקַאמ ןוֿפ .ע .ש

 רעקירעזייה רעד עלעמיש

 {עלעיאמש }

 ןוֿפ ןָאקיסקעל, עז} "רעגניזרעדָארב, עטצעל יד ןוֿפ רענייא

 ,.1216-235 .זז ,"רעטַאעט ןשידִיי
 "עג ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא םיא טָאה רעכלעוו ,ָאריּפַאש ינַאס

 :זַא םיא טרעדליש ,טשערַאקוב ןיא ןֿפָארט

 ענעי ןיא ןבָאה ,טמירַאב ןרָאװעג טנַײה ןענַײז סָאװ ,עלַא יד,

 טַאהעג טינ ייז ןבָאה לָאמ ןייא טשינ ןוא ,תורצ עסיורג ןטילעג ןטַײצ

 ןעמ זַא ,טדער רעוו .ןסע וצ טַײצלָאמ ַא יצ |טױרבטנווָא} רעּפַאס ַא

 "קירוצ סָאװ טימ טַאהעג טשינ ןעמ טָאה ,ןרָאֿפסױרַא טגעלֿפ

 ןטצעל םעד ןֿפָארטעג בָאה ךיא יױזַא יו טנַאסערעטניא .ןעמוקוצ

 .עלעמיש םעד ןיימ ךיא ,רעגניזרעדָארב |עטצעל יד ןוֿפ םענייא|}

 לַײװ ,(דליב) עשטקיפ ןַײז טשינ בָאה ךיא סָאוװ ,דייל רימ טוט סע

 ןעמענ ןוא ןסע וצ טַאהעג טָאה ןעמ זַא ,טוג ןעוועג זיא סלָאמַאד

 זיא טינגרַאֿפ ַאזַא ןוא ,ןגינגרַאֿפ ןוֿפ ךַאז ַא ןעוועג זיא רעדליב ךיז

 .ךיז ןעניגרַאֿפ וצ ךעלגעמוא ןעוועג

 םעד |טרָאד| ףערט ךיא ןוא זױה-ייט ַאזַא ןעועג זיא סע.

 טסּווװעג טשינ טָאה ןיילַא רע .ןיילק ןעוועג זיא רוגיֿפ ןַיז .עלעמיש

 ילרַאשט יו טוה ןטרַאה םעד טלַאה רע .טתֿפ 100 טגעוו רע יצ

 יד ןוא טנעה ענַײז .ןדייר טנָאקעג טשינ ךַאֿפנייא טָאה רע .ןילּפַאשט

 טָאה סע .קירעזייה ןעוועג זיא רע .טדערעג ןבָאה םירבא ערעדנַא

 ,עלעמיש, :ךיא גָאז .קיטייו רַאפ ץרַאה ןַײמ םעלק ַא טעגעג רימ

 -רָאג ןֿפרַאד טשינ טעוו ריא ןוא ןייג וצ ּווװ רימ טזייוו ,סָאוו טסייוו ריא

 ,*טֿפלעה ןבעג ךַײא ךיא לעוו ,ןענידרַאֿפ לעוו ךיא סָאוו ןוא ,ןָאט טשינ

 דמעה קיצומש ַא טימ סעוורָאב ןוא טעקַאנ ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רע

 ,טבעלעג טָאה שטנעמ רעד ױזַא יו טשינ סייוו ךיא .לגענ עדליוו טימ

 רע .טנָאקעג טשינרָאג רע טָאה ןדייר .טבעלעג טָאה טסַײג ןַיז רַאנ

 זיא ךָאוו ןטימ ןיא .רימ טימ ןעגנַאגעג ןוא עטיב ןיַימ ןעמונעגנָא טָאה

 ךיא בָאה קיטנוז ןוא טכַאנַײב תבש רָאנ ,ךעלײרֿפ ױזַא ןעועג טשינ

 -עג ןוא דָאב-ץיווש ַא ןיא ןעגנַאגעג םיא טימ ךיא ןיב ,טנידרַאֿפ

 טוה ןייק רָאנ ,ןגוצנָא| לטוס קיליב ַא ןוא שעווועטנוא טיא טֿפיױק

 טגערפעג םיא בָאה ךיא .טוה ןטרַאה םעד רָאנ ,טלָאוועג טינ רע טָאה

 זיא סָאד .גרעבמעל ןיא טגָאועג רימ רע טָאה ,ןריױבעג זיא רע ּוװ

 סרעשזרַאבז לוולעוו ןוֿפ רעגניז רעטצעל רעד ןעוועג קיטכיר

 | ".אתודבח

 טינ רעמ טייקירעזייה בילוצ ,טָאה רע ןעוו ,רעטלע רעד ףיוא

 ןברָאטשעג זיא .ש .קירעזייה רעייז *ןגָאז, רע טגעלֿפ ,ןעגניז טנעקעג

 ,הבצמ ַא טלעטשעג םיא ןבָאה ןרָאיטקַא עשידִיי ּוװ ,טשערַאקוב ןיא
 .ָאריּפַאש ינַאס ןוֿפ .ע .ש

 ,235 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאיײוינ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל,
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 רעטַאעט
 יי

 ןש ידךיי

 רעב-ןועמש ,אקטַארק

 {1960 .גיוא .טשעג --- 1980 ךרעב .בעג}

 ןריובעג -- רעגרעבלימ לאכימ טיול

 ןרעטלע יד .ןלוּפ ,עשרַאװ ןיא 1880 ךרעב
 ,םירחסמ-ץלָאה טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה

 רעװעשרַאװ רעד ןיא טרידוטש טָאה .ק

 -קנעיּפ קוטש ַאלָאקש , עימעדַאקא-טסנוק
 םהרֿבַא טול -- טָאה רע עכלעוו) "ךינ

 ןוא (1906 ןיא טקידנערַאֿפ -- ןַאהַאק

 -יגוד ירעװַאסק .ֿפָארּפ ַײב טנרעלעג טרָאד

 ,ןילרעב ןייק .ק טרָאֿפ רעטעּפש .יקסווָאק

 -עטַא עקינייא ןיא ךיז טמוקלוֿפרַאֿפ רע ּוװ |

 טקריװַאב רעייז רעבָא טרעוו רע .סולֿפנײא ןקרַאטש ַא ןָא רעבָא ,סעיל
 טדניײרֿפַאב ןוא (טנעקעג טשינ ךעלנעזרעּפ טָאה רע ןכלעוו) ןעדָאר ןוֿפ

 .ןַאמרעביל סקַאמ רעלטסניק ןטימ קרַאטש ךיז

 ןיא טעברַאעג ןוא עניטסעלַאּפ ןיא ןעוועג רעטעּפש ךיוא זיא .ק
 רע טָאה עניטסעלַאּפ ןיא ."לאלצב , לוש-טסנוק רעקיטרָאד רעד
 סלעארזיא םירמ עסירעטקַא רעקידרעטעּפש רעד טימ הנותח ךיוא
 סָאװ ,לגנִיי ַא ,דניק ַא טָאה רע ןעמעוו טימ (ַאקסװעשיצרַא אעט)

 .עשרַאװ ןיא ,גנוי רעייז ,ךָאנרעד טברַאטש

 ;טבַײרש ווָאקרוט קרַאמ
 טרעדנוהרָאי ןקיטנַײה ןוֿפ רָאי קילדנעצ ייוצ עטשרע יד ןיא

 גנולקיווטנַא רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפעעג ָאקטַארק ןועמש טָאה
 -יטסַאלּפ רעד ןוֿפ ןוא ללּכב ןבעל-רוטלוק ןשידִיי רעוועשרַאװ ןוֿפ
 ןעשטָאט טימ טגעג רעטעּפש ךיז טָאה רע .טרֿפב טסנק רעש

 ןָאקיסקעל, .ַאקסװעשטיצרַא ןוא סלעַארזיא םירמ סלַא טנַאקַאב |

 -עג הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,4882788 .זז ,*רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ

 -יסור רעד ךָאנ ןוא |החּפשמ ריא ןוֿפ ןליוו ןגעק לארׂשי ץרא ןיא טַאה

 טַײצ רעד טימ זיא רע ּוװ ,וועיק ןייק קעװַא רע זיא עיצולָאוװער רעש

 ןוא עימעדַאקַא טסנוק רעקיטרָאד רעד ןוֿפ רעריֿפנָא רעד ןרָאװעג

 ןיטסירק ַא טימ טַאהעג התתח טָאה רע .טקעטיכרַא רעטמירַאב ַא

 יד ןוֿפ ףוס םוצ .ןבעל ןשידִיי ןוֿפ טרעטַײװורעד ןצנַאג ןיא ךיז ןוא

 ,ןןעגנוקינייר| "סעקטסישט, יד ןוֿפ רענייא תעב ,ןרָאי רעקיסַײרד

 ."ןרָאװעג "טרידיווקיל; ,רעגייטש רעד יו ,רע זיא

 סצרּפ ןוֿפ רעטעלב-רעש יד וצ ןעגנונעכייצ יד טכַאמעג טָאה .ק

 1950 ,1948 ,96'1895 .זז ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל ,} ןסעיּפ

 גנורעדליש ןַײז ןיא יקסווָאנַאגַאק םירֿפא רעלעטשטֿפירש רעד

 ןכלעוו ןוא ,רעלָאמ ַא ןַײז טווּורּפעג טָאה רעכלעוו ,רעגניז .י .י ןגעוו

 :טבַײרש ,.ק וצ ,תוניבמ בילוצ ,טמענ רע

 ,קָאטש ןטֿפניֿפ ןֿפױא ןענוֿפעג ךיז טָאה עילעטַא סָאקטַארק ןועמש.

 ןעוועג ןיילַא ןענַײז עכלעוו ,יקסווָארָאב רעדירב יד ןוֿפ זיוה םעניא
 -רעלטסניק ַא טכַאמעג םעד בילוצ ןבָאה ןוא טסנוק ןוֿפ רעבָאהביל

 םענרעזעלג ַא טגײלעגֿפױרַא ןבָאה ייז ּוװ ,םעדיוב םעד ןוֿפ עילעטַא

 -ימיטַא ,יקסווָארָאב סיטַאבעלַאב עקידסוחי יד ןבָאה עילעטַא יד .ךַאד

 רעכלעוו ,ָאקטַארק ןועמש רַאֿפ לעיצעּפס טיובעגסיוא ,םידיסח עטריל

 -רעלטסניק רעד ןיא טלַאטשעג עטבילַאב סָאד ןעוועג ןרָאי יד ןיא זיא

 ץוח ַא ,זיא רע .ןזיירק עשידִיי-טשינ יד ןיא וליֿפַא ,עשרַאוו ןוֿפ טלעוו

 -ניא רעשירעלטסניק סלַא טבילַאב ךיוא ןעוועג ,טסנוק רעכיוה ןייז

 .סרַאש ןרַאברעדנּױװ ַא וֿפ שטנעמ ןוא טקעלעט

 ,עסיורג ייווצ ןשיווצ ןענַאטשעג זיא עילעטַא רעד טימ זיוה סָאד
 ַא יו ,ןגנַאל ַא טימ ,עקסנַאּפ ןוא עדרַאווט ,ןסַאג עשידִיי עטכידעג
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 רעטסּוװַאב רעד ןענוֿפעג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ףיוה-גנַאגכרוד ,סַאג
 עטטטכיִדעג עקימורַא יד טנידַאב טָאה סָאװ ,ײקרַאמ-יקסווָארָאב,

 םענופ טקוקעגּפָארַא טָאה ןעמ ןעוו .טנגעג עשידִיי-ךעלסילשסיוא ןוא

 ,סעדיוב-עילעטַא םעד ןוֿפ רעטצנעֿפ עסיורג יד ךרוד קָאטש ןטשניֿפ
 טימ עלעהרַאק עט-ילָאק ַא יו קרַאמ ןשידִיי םעד ןעועג ןעמ טָאה
 ירעעג עטגיוועצ סָאד.. .טֿפַאשגנע רעד ןיא ןשטנעמ עקידלטניפ
 -טסניק רעד וצ ,קָאטש ןטֿפניֿפ ןזיב ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה לדנַאה ןוֿפ

 םעדױב םענוֿפ טנעוו עטכלַאקעג ,עסייו יד ףױא ּווװ ,עילעטַא-רעל
 ןענַײז בוטשש ןטימ ןיא .ןעגנונעכייצ ןוא רעדליב ןעגנַאהעג ןענַײז
 טליזהעגנַײא ,ןרוגיֿפ ןוא ּפעק ענעמייל טימ סעקטעלַאכַאק ןענַאטשעג

 ןבָאה רעקיטש-ןשטנעמ ענעמייל יד .רעכעלייל ןוא ועכיט עטכייפ ןיא
 ןופ טימעג ַא טגָאיעגנָא וא טנעוװ יד ןיא טניװועג ךע;מייזומוא'

 ןוא רָאדירָאק ַא ךיוד טלייטעג ןעוועג זיא עילעטַא יד .גנופַאשַאב
 ט ויֿפעג טָאה ,ךיּפעט ַא טימ ןעגנָאהרַאֿפ ,ריט עקיטַײז ןייא ּווו ,ּפע'וט

 -רעזע2ג םעד ךרוד למיה םענוֿפ טכיל ןטימ ןטכױלַאב ,טלעצעג ַא ןיא
 עשיקנערֿפ-טלַא טימ טגיילעגסיוא ןעוועג זיא טלעצעג סָאד .ךַאד םענ
 עשיבַארַא טימ טריּפַארד ןוא רעכיפעט עשיסרעּפ ןוא רעניט עשידִיי

 -נָאהעג ןענַײז סע עכלעוו ףיוא ןֿפָאטש עכעלמיטרעטלַא עשידִיי ןוא
 ,ךעלעטנעמ ןוא תולדבה ,תורונמ ,ןעלטרַאג ,ןּפמָאל-הכונח ,ןלערק ןעג

 רעד ןיא ןענוֿפעג ןָאקטַארק ןועמש רימ ןבָאה ,ךעלניױועג יו.

 רע זיא עגָאלדָאּפ רעד ןטימ ןיא .ןשיק ןשיק ועט ןַײז ףיוא ,עילעטַא

 עטרימשעגסיוא רעדיײילק-סטעברַא ענַײז ןיא ןסעזעג קידנגיל-בלַאוו

 ,ךוב רעווש ,בָארג ַא עעלעג זיא םיא רַאֿפ .םייל ןיא ןוא ב"ַאפ ןיא

 .ןלירב עקיטכיוצרוק ,עקיד ענַײז ךרוד טנעיילעג טָאה רע סָאװ

 .טרעזורעצ ןעוועג ןענַײז רָאה עטקָאלעג טנידעג ,עצוַאווש עגַײז

 -עג ,לָאמ עלַא יוו ,טָאה ןפיל עטצינשעג-לדייא ,עלוֿפ ענַײז ןעיווצ

 ןעוועג ,קידנעטש יו ,זיא ריט יד .סָאריּפַאּפ ַא ןוֿפ לטשער ַא טעילטש
 ,ערלימ ,עיו;ב ענַײז טימ זדנוא ףיוא ןָאטעג ץוק ַא טָאװ ַשקטַא יש .ןטש

 ,רֿבח םעַײנ ןַײמ טלעטשעגרָאֿפ בָאװ ךיא .ןגיֹוא עטעשוו ונ אפ

 יד טימ קידנרילוּפינַאמ ,םינפ ןַײז טכַארטַאב גנַאל טָאו ָאקטַא ק
 ,לכיימש ַא טימ ןוא ,םייל ןטָאנקעג ייז טימ טלָאװ רע יו ,ועגניפ
 ."םינבר ןוֿפ, ןָאטעג גָאז ַא ןײלַא ךיז וצ יװ

 ענַײז ץ.ק טזיױו רעגניז יו יקסוװוָאנַאגַאק טרעדליש רעטַײװ|

 -ליש ןוא ןלייצרעד ןיא ךיז "טייגרַאפ , רעגניז ןעוו ןוא ,ןעגנונעכייצ

 ןַײז ןגעוו ןדײשטנַא לָאז ָאקטַארק טָאטשנָא זיא ,ןּפיט עטיוועג ןייעד

 .יקסווָאנַאגַאק ."רעבַײרש ַא ןַײז טעװ ריא , סיוא רע טפור ,יירעלָאמ

 רעדָא ןביישעג ןיוש טַײצ רענעי וצ טָאה רעגניז יצ רעכיז טינ ויא
 .ןגעו םעד ףיוא טריֿפעגֿפױזַא םיא טָאה ָאקטַארק

 ךוזַאב ַא תעב ךערּפשעג סנַאהַאק םהרֿבַא רעלעטשטֿפירש ןטיול

 -וטס ַא ןעוועג .ק זיא ,וועיק ןיא טַאטשקיעװ ןַײז ןיא ןָאקטַארק ַײב
 טקידנערַאפ טָאה רע עכלעוו ,לוש טסנוק רעװעשרַאװ רעד ןיא טנעד
 ןוא ןשָא ,ןצרּפ טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה טַײצ רענעי וצ .1906 ןיא
 רעשידִיי רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ךיוא ןוא רעבַײרש עשידִיי עיעדנַא
 ּוװ ,גרוברעטעּפ ןיא ןענוֿפעג ךיז רע טָאה 1915 ךרעב .טלעוו טסנוק

 ןבָאה עכלעוו ,רעלטסניק עשיסור ליֿפ טימ טדנַײרֿפַאב ךיז טָאה רע
 ענַײז טלעטשעגסיוא טָאה רע .גנוקריוו עקרַאטש ַא טַאהעג םיא ףיוא
 עשיסור ןיא טקורדעג ךיז ןוא ןעגנולעטשסיוא-טסנוק ףיוא ןטעברַא
 "ילּפ , עּפ ורג-ןרוטּפלוקס ס'.ק טָאה טַײצ רענעי ןיא .ןלַאנרושז טסנוק

 ןוֿפ .ןזיירק-טסנוק עשיסור יד ןיא ףורּפָא ןטוג ַא ןעמוקַאב "םיט
 -עטשסיוא טסנוק ףיוא עװקסָאמ ןייק סױרַא רע טרָאֿפ טַײצ וצ טַײצ
 ןרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ עשיסור טיִמ ןענעקַאב וצ ךיז ידּכ ןעגנול

 ןרָאי ךס ַא ךיוא טָאה .ק .גנודניברַאֿפ עטנָאנ ַא טָאה רע עכלעוו טימ
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 רעוועַיק ןוא רעװָאקרַאכ ןיא ןלָאמ ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ סלַא טעברַאעג
 ,רעלָאמ רעקילדנעצ ןגיוצרעד ןוא סעיצוטיטסניא-טסנוק-

 :ן'.ק |19481 ױזַא טרעדליש ןַאהַאק םהרֿבַא רעלעטשטֿפירש רעד

 רעב רָאטּפלוקס ןשידִיי ןטמירַאב סעד ןֿפָארטעג בָאה ךיא;
 ףיוא ךיז טניֿפעג סָאװ ,טַאטשרַאוװ ןַײז ןיא טעברַא רעד יב ָאקטַארק
 רע טָאה גנַאל טשינ טשרע .וועיק ןיא ןסַאג עקישיור יד ןוֿפ רענייא
 טָאה טֿפַאשרעטסיײמ ליפ ,ןילַאטס ףיסָאי ןוֿפ רוטפלוקס ַא טקידנערַאֿפ

 .טעברַא רעסיורג רעקיזָאד רעד ןיא טגײלעגנַײרַא רָאטּפלוקס רעד
 ָאד ןענַײז סָאװ ,רוטּפלוקס רעד ןוֿפ סעיֿפַארגָאטָאֿפ רעקילדנעצ יד
 רעד ןגעוו תודע ןגָאז ,טַאטשרַאװ ןוֿפ טנעוו יד רעביא ןעגנָאהעצ
 עקיזָאד סָאד ןעקנַאשַאב טָאה ָאקטַארק רעב רעכלעו טימ עביל
 ענעדיישרַאֿפ ןוֿפ ןבולק עקינייא ןבָאה טסיזמוא טשינ .קרעוו טסנוק
 רעד ןוֿפ סעיּפָאק ךָאנ רָאטּפלוקס םוצ טדנעועג ןױש ךיז טעטש
 - ,רוטפלוקס רעקידריווקרעמ רעקיזָאד

 שובייל-קחצי ןוֿפ טסויב ַא רעביא ָאקטַארק .ב טעברַא רעטציא = |
 טריוטסוליא ,ןצרפ טימ טדנַײרֿפַאב ךיז טָאה ָאקטַארק .ב.. ץרפ
 -עג ךיוא טָאה רע .ןטכישעג עכעלמיטסקלָאֿפ ענַײז ,ןעמַארד סצרפ
 -גוא ןענישרעד זיא סָאװ ,ײשידִיי, ךַאנַאמלַא םענוֿפ עליה יד טלָאמ
 -טוליא ךיוא ָאקטַארק .ב טָאה ןרָאי ענעי ןיא .עיצקַאדער סצרּפ רעט
 ךָאנ זַא ,טסּוװַאב זיאיס .א.א יַאבַא ירא קרעװ סיכונָא .ז טרירט
 -רָאטשרַאֿפ םענוֿפ עקסַאמ ַא טכַאמעג ָאקטַארק .ב טָאה טױט סצרפ
 ןיא ןרָאװעג טריצודָארּפער לָאמ ןייא טינ זיא סָאװ ,רעבַײרש םענעב'
 עגנַאל ַא ךיז טָאה עקסַאמ עקיזָאד יד .ןטֿפירש-טַײצ עשידִיי עקינייא'
 -קילער עקיזָאד יד זיא ןרעױדַאב םוצ .רָאטּפלוקס םַײב טיהרַאֿפ טַײצ/
 .וועיֵק ןיא עיצַאּפוקָא רעשישטַײד רעד תעב ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ עיוו
 טרעוו סָאװ ,ףעלעירַאב-ץרּפ ַא סָאקטַארק .ב טנַאקַאב ךױא זיאיס
 .טעבַאגסױא עשידִיי ןיא טריצודָארּפער גָאט ןקיטנַײה זיב ךָאנ
 -עגנָא סנטצעל בָאה'כ -- ָאקטַארק .ב טגָאז -- טסיײוװ ריא --
 ץרפ ױזַא יו ןלייצרעד ליוו ךיא .ןצרפ ןגעוו תונורכז לסיב ַא ןבירש
 ןגַאוֿפ ןיא זיולב טינ ןבילקעגרעדנַאנַאֿפ ךעלטנירג ןוא ףיט ךיז טָאה
 ןענַײז טָאװ ,ןעמעלבָארּפ-טסנוק ןיא ךױא רָאנ ,רוטַארעטיל ןוֿפ'
 טסיזמוא טשינ .ײרעלָאמ ןוֿפ טלעוו רעד ןיא טלָאמעד ןעמוקעגֿפױא
 עגנוי טריפורג ךיז ןצרפ םורַא ,עשרַאוװ ןיא ,טַײצ רענעי ןיא ןבָאה
 -יֿפב זיא ץרּפ זַא ,טליֿפעג ןבָאה רימ .טרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ עשידִיי
 םיא ךיא ליוו טערטרָאּפ-ץרּפ ןַײמ ןיא .רעזַײוװעװ ַא ןעועג שור
 לָאז טלַאטשעג ךעלרעה ןַײז .שטנעמ-סנליוו סלַא ,רעקנעד סלַא ץזַײװ
 ןקניניילק םעד ףיוא קוק ַא ןטסימוא טוט טָא .טסנוק וצ עביל ןקעוו
 ַא ןבָאה ריא טעוװ ,טערטרָאּפ םוצ טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ,דויטע
 .טכַארטרַאֿפ ןַײמ ,ןַאלּפ ןַײמ ןגעוו גנולעטשרָאֿפ

 -ליֿפ שוריֿפב זיא ,טכַאמעג טָאה ָאקטַארק .ב סָאװ ,דויטע רעד
 ,ןעזסיוא רעקידתוֿפירח סצרפ .טערטרָאּפ ןקיטֿפניק ןרַאֿפ קידנגָאזװצ
 םעניילק םעד ןיא ָאד ןיוש ךיז טליֿפ טלַאטש רענייש רעקרַאטש ןַײז
 | ,דויטע

 ץרפ, עפורג ַא ןכַאמ וצ ךָאנ רינַאלּפ ךיא  :טגָאז ָאקטַארק .ב
 זיא ץרפ .רעדניק וצ עביל סצרפ טסּוװַאב זיאיס .ײרעדניק ןשיווצ
 -רעדניק ַא ןבַײרש םַײב טנַאה רעד ןיא ןעפ רעד טימ ןברָאטשעג
 -עגוצ ןיוש בָאה ךיא .רוטּפלוקס ַא ןיא ןקירדסיוא סע ךיא לו .דיל
 ,רענעלפ ענַײז טזייוַאב רעלטסניק רעד ןוא ,ײןדויטע עקינייא טיירג
 ,עיסערפסקע טימ לוֿפ ןענַײז עכלעוו ,ןדויטע יד

 ןוֿפ ָאטָאֿפ ַא ןעזעג ךיא בָאה ָאקטַארק רעב ַײב טַאטשרַאװ ןיא
 טכַאמעג טָאה רעלטסניק רעד סָאװ ,טערטרָאּפ-רוטּפלוקס סעלעדנעמ
 ןט30 סעלעדנעמ טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא ,טַײצ קיטש ַא טימ רעִירֿפ
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 ןופ ןָאקיסץעל

 יבַאק ןיא ךיז טניֿפעג טערטרָאּפ םעד ןוֿפ לַאניגירַא רעד .טַײצרָאי

 ןוֿפ עימעדַאקַא טֿפַאשנסיװ רעד ַײב רוטלוק רעשידִי רַאֿפ טענ
 סרעלטסניק םעד ןוֿפ סעיֿפַארגָאטָאֿפ ךיוא רימ ןֿפערט ָאד .ריססוא
 -ֿפָאה דוד יו ,רעבַײרש עשיטעיווָאס עקינייא ןוֿפ ןטסויב עקיטרַאֿפ
 טלעטשעגסיוא ןענַײז ןטעברַא סָאקטַארק עקינייא ...ערעדנַא ןוא ןייטש
 טעמדיוועג גנולעטשסיוא טסנוק רעשיניַארקוא רעד ףױא ןרָאװעג
 .עיצולָאוװער-רעבָאטקָא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ גָאטרָאי ןטס30 םעד

 רעד תעב ןֿפַאשעג טָאה רעלטסניק רעד סָאװ ,רעדליב עירעס ַא
 -עג ךיז טָאה ָאקטַארק ּוװ ,עינעמקרוט ןיא המחלמ רעשידנעלרעטָאֿפ
 -טירטוצ ןוא טייקרָאלק רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ,טלָאמעד ןענֿפ
 ,ײןַאמטכַאלש ַא -- ױרֿפ ַאג יװ ,רעדליב יד ןוֿפ עקינייא .טייקכעל

 .יחמ רעזַאבַאכשַא םעד ןענײשַאב ײרעֿפרַאװ -ןטַאנַארג רעד,

 עמעט רעד ףױא ןטעברַא עירעס יד רימ טזײװַאב ָאקטַארק .ב
 רעד ןיווש זיא רעטציא ."המחלמ רעשידנעלרעטָאֿפ רעד תעב ןדִייי
 רעד, קרעוו עירעס ַא ףױא טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ רעלטסניק
 ןוֿפ טֿפַאשטריװ יד ןוא טעטש יד ןקעטשֿפױא ןיא ןדִיי ןוֿפ לייטנָא
 |  ."עניַארקוא

 'ךעקיזָאד רעד ףױא רעױנעג ּפָא ךיז טלעטש רעלטסניק רעד
 ַא ןֿפַאשעג ךיא בָאה ,טסיױו ריא בא ,קירוצ ןרָאי טימ  :עמעט
 -רעקרַאֿפ ןרוטפלוקס ןיא טוװרּפעג ,סַאבנָאד ןגעוו רעדליב עירעס
 לעיצעּפס בָאה ךיא ןבעל סנעמעוו ןרָאייטכַאש ןוֿפ ןטלַאטשעג ןרעפ
 -רעטעברַא ןַא ןוֿפ רוגיֿפ ַא טבעלקעגסיוא ךיוא בָאה ךיא .טנרעלרעד
 ןיא ליװ ךיא.. ןטלַאטשעג עקיזָאד יד ביל ןענַײז רימ .טסילַאטעמ
 ףױא טלעטש סָאװ ,שטנעמ-סטעברַא םעד ןבעג עירעס רעַינ ןימ
 ןבָאה ןטסישַאֿפ יד סָאװ ,טֿפַאשטריװ יד ,ןקירבַאֿפ ,ןדָאװַאז יד
 םענוֿפ ימ עטרעטסײגַאב יד ןרעפרעקרַאֿפ ךיז טליוויס .טרינױר
 .עטנעמ-סטעברַא ןשיטעיווָאס

 ָאקטַאוק .ב טָאה ןרוטּפלוקס עטקרעמעגנָא עירעס רעד וצ ךיוא
 לגיצ טגייל רעילומ ַא :דויטע ןַא טמענ רע .ןדויטע ייר ַא ןֿפַאשעג ןיוש
 ןוא רעילומ םענוֿפ רוגיֿפ יד ןבעלק רעגניֿפ סָאקטַארק .רעױמ ַא ַײב
 .טנעה ס'דעלטסניק םעד ןיא סַאזכרָאהעג טרעוו םייל עשיטסַאלע יד

 רעד ןיא רוגיֿפ עלַארטנעצ יד ןרעוו ףרַאד סָאד טָא ,טעז ריא --
 -עגֿפױא טרעוו סָאװ ,ךעצ ַא ןרעוו ןבעגעג טעװ ָאד .רעױב עפורג

 ,טלעטש
 סראשטש ןוֿפ ָאטָאֿפ ַא טקרעמַאב ךיוא רימ ןבָאה טַאטשרַאװ ןיא

 ָאטישז טָאטש רעד רַאֿפ טכַאמעג טָאה ָאקטַארק .ב סָאװ ,טנעמונָאמ
 םענוֿפ טלַאטשעג עלוֿפטכַארּפ יד ןֿפַאשעג טָאה רָאטּפלוקס רעד .רימ
 טכַאלש ןיא שידלעה ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,רעריֿפ-סגירק ןרַאדנעגעל

 .סעדנַאב עשירולטעפ יד ןגעק
 רע טָאה סנטצעל זַא ,טלייצרעד זדנוא טָאה רָאטּפלוקס רעד

 רע .ייומ-טנגעג רענַאשזדיבָאריב ןטימ טקַאטנָאק ַא טלעטשעגנַײא
 ןיק רעלָאמ רעסעדָא ןוא רעוועיק עפורג ַא טימ ןרָאֿפ ךיז טיירג
 טנגעג רעד ןֿפ רעמיטכַײר יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ןַאשזדיבָאריב
 רעשידִיי רעד ןוֿפ ןשטנעמ יד טָא ןגעוו רעדליב עירעט ַא ןֿפַאש ןוא
 -םירֿבח ענַײז טימ ָאקטַארק ןלעו קיטַײצנַײא .טנגעג דעמָאנַאטױא
 -- תונתמ עקינייא ייזומ רענַאשזדיבָאריב ןרַאֿפ ןעגנערב רעלָאמ
 וגיֿפ סָאקטַארק ןַײז ךיוא טעוו ייז ןשיווצ ,ןרוטּפלוקס ןוא רעדליב
 -עיווָאס עשידִיי ןוֿפ ןטערטרָאּפ ,םענרַאֿפ ןסיורג ןוֿפ קרעו ַא ,ןינעל
 רעד ןוֿפ וא טעטש עשיניַארקוא ןוֿפ ןשזַאזייּפ ,רעבַײרש עשיט

 ."רוטַאנ רעשיניַארקוא
 -נטעיוװָאס ןיא ןבעל ס'.ק ןגעוו רעביא טיג רעגרעבלימ לאכימ

 ;דנַאברַאֿפ

502 



 רע ט ַאע ט ןטשידיי

 טַאהעג טָאה רע .לָאמעג טוג רעייז ןוא ,ןלָאמעג ךיוא טָאה .קי
 ,רענכייצ רעקיעֿפ ַא ןעוועג ןוא רילָאק רַאֿפ ליֿפעג ןֿפיט קידלַאווג ַא
 ליֿפ טימ טֿפַאשטנַאק ןַײז ןגעוו ןלייצרעד וצ ןבָאה ביל טגעלֿפ רע
 ..ערַאדנעגעל טנַײה ןוש ןענַײז ןעמענ סנעמעוו ןטייקכעלנעזרעּפ
 המישר יד ןָאק ןעמ רעבָא .לַאגַאש קרַאמ ןוא שַא םולש ליּפשַײב סלַא
 ןיטנַאטסנַאק ,יקסוועשיביועּפ ווַאלסינַאטס ןוֿפ -- ןרעמ ןוא ןרעמ
 -זיא קַאסיא רעלָאמ ןשיסור-שידִיי ןטמירַאב םעד זיב סינָאילרושט
 טָאה ייוצ עטצעל יד ןוֿפ ןײטשֿפָאה דוד ןוא יקסדָארב שטיווָאלעַאר
 .ןטסויב ןלָאמעג רע

 טָאה ןוא רוטירעמע ףיוא ןרָאי עטצעל יד ןעוועג זיא ָאקטַארק

 .עיסנעּפ-ןרָאסעֿפָארּפ ַא ןעמוקַאג

 סלַא ,1959 ףוס עװקסָאמ ןייק ןעמוקעג זיא יקסווָאקינוד ןעוו

 זיא ,רעדנעל עשיטסילַאיצָאס ןוֿפ עלַאנעיב רעד ןוֿפ רעמענלייטנַא

 -נריר רעד ןגעוו .םיא טימ ןעז ךיז ַאנילַאטס ןוֿפ ןעמוקעג ָאקטַארק

 םעד ,דימלּת ןטימ ןיבר םעד ,םינקז ייוצ יד ןוֿפ שינעגעגַאב רעז

 זיא סע .ןלײצרעד ליֿפ טנעקעג ךיוא ןעמ טלָאװ ,ןדיי ןטימ קַאילַאּט

 ןענַײז ןיקסווָאקינוד טימ ָאקטַארק זַא ,ןענָאמרעד וצ טנַאסערעטניא

 וליֿפַא ןוא ,טַײצ רענעי ןיא ,עניטסעלַאּפ ןקילָאמַא ןיא ןעמַאזצ ןעוועג

 "."לאלצב , ןיא טעברַאעג

 לָאמסָאד ,טַאהעג הנותח רעדיוו .ק טָאה דנַאברַאֿפנטעיװָאס ןיא

 ַא ,סַאלק-רוטּפלוקס רעד ןיא ןיטנעדוטס ענעזעוועג ַא רענַײז טימ

 עכלעוו) םַאטשּפָא ןשיליױוּפ ןוֿפ ןירענַיַארקוא ןַא ,ןיֿפעזָאשז ,ןיטסירק

 םענעֿפורעג-ױזַא םעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ףוס ןשיגַארט ַא טַאהעג טָאה

 "רוט קרַאמ סָאװ ,תועט רעד ךיוא טמַאטש ןוֿפרעד .טלוק-ןענָאזרעּפ

 -עג זיא רעכלעוו ,.ק טימ טריסַאּפ ןבָאה לָאז סָאד זַא ,ןָא טיג ווָאק

 ,(ןֿפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןברָאטש

 - ;רעגרעבלימ טבַײרש ףוס ס'.ק ןגעוו ןוא
 ןוֿפ ץַאלּפורּפַא ןיא 1960 טסוגױא ןברָאטשעג זיא ָאקטַארק,

 ,עיַאקסניקנלעשט לטעטש ןיא דנַאברַאֿפ-רעלטסניק ןשיטעיווָאס
 עוװקסָאמ ןייק עיַאקסניקסולעשט ןוֿפ ןורא םעד .עווקסָאמ רעטניה
 ,רינעשזניא ןַא) ןיבור ֿפָארּפ טכַארבעג ןבָאה ןַײרַא עירָאטַאמערק ןיא
 -ַאב ךיא .ךיא ןוא ןיכַאלַאמ רָאטּפלוקס רעד ,(ָאקטַארק ןוֿפ בורק ַא
 רע ןוא רענַײז הױל רעד ףיוא ןעוועג דנזעוונָא ןיביכ זַא ,קיטעטש
 ןוא ןציה עסיױרג יד בילוצ ךעלנײשרַאװ .ןרָאװעג טרימערק זיא
 לָאצ עניילק ַא רעיז ןעועג הױל ןַײז ףױא זיא טַײצ-סנַאקַאוו
 ."זעטנעמ

 ןעוועג ךָאנרעד זיא "קינשזָאדוכ יקסווָאקסָאמ , גנוטַײצ רעד ןיא
 .רעלטסניק עכעלטע ןוֿפ טעמתחעג גָאלָארקענ ַא טקורדעג

 ןייטשניבור .ֿפָארּפ טסימָאנָאקע םעד ,בורק ַא סָאקטַארק ַײב

 ס',ק ךיז טניֿפעג (ןיבור .ֿפָארּפ ןטנָאמרעד-רעירֿפ ןוֿפ רעדורבו
 ,ןויכרַא

 | ,.רעגרעבלימ לאכימ ןוֿפ .ע .ש
 ,"רוטלוק עשידִיי , ,עקטארק רעב רָאטּפלוקס ןשידִיי םַײב -- ןַאהַאק םהרֿבַא

 ,1948 ,7 'ג ,קרָאײוינ

 ,1954 ,סערַײא סָאנעוב ,/רוד ןסיורג ַא ןוֿפ עטצעל ידא -- װָאקרוט קרַאמ
1 287, 

 .וז ,1956 ,זירַאּפ ,,םייה רעד ןיא רעבַײרש עשידִיי -- יקסוװָאנַאגַאק םירפא
1, 
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 ַארָאד ,ןַאמסיײװ

 רעצרַאװש רעד};) ןַאמסייו סירָאמ רָאיטקַא ןוֿפ ױרֿפ יד ןעזװעג

 סָאװ ,געוו ןשירָאיטקַא ןבלעז םעד טכַאמעגטימ ןוא (?ןאמסייוו

 .ןַאמ ריא

 | ;ױזַא יז טרעדליש ּפָאטנַאס םולש

 עכעלטע טימ ענעדִיי עטקַאּפעגנָא ,עקירדינ ַא ןעוועג זיא ַארָאד,

 עזייב ,סעמַאמ טליפועעג טָאה יז .זדלַאה ַא ןָא טעמּכ ןוא סעדרָאמ

 ןעגניז םוצ עמיטש ןייק .סעלָאר-רעטקַארַאכ ערעדנַא ןוא סרעגיווש

 -ןָאטירַאב ַא טעמּכ ,קירדינ ,ףיט יז טָאה טדערעג .טַאהעג טשינ יז טָאה

 | | ,*סָאב

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג זיא .וװ
 .ןעהַאק זלרַאשט ןוֿפ .ע מ

 12 ,,' .נ ,.װראֿפ , ,,עלהרש ןַײמ ףָאלש ,עשז ףָאלש , -- ּפָאטנַאס םולש
 ,1965 ץרעמ

 הקבר ,רעליש

 | קינלָאקש ,ןאגזוב }

 ןיא 1903 רעבמעצעד 24 ןריובעג
 ,רענלימ ַא -- רעטָאֿפ .ןילָאװ ,רָאבויל

 .עיזַאנמיג עשיסור ַא טקידנעעג
 ןיא ןליּפש לענָאיסעֿפָארּפ ןבױהעגנָא

 ,"קוביד רעד ,) "עּפורט רענליוו רעד

 -רעד ,("טכַאנ ןוא גָאט , ,"גנוי-סֿפרָאד ,
 -ַאעט-םיטועמ , רעגיר ןיא רעבירַא ךָאנ
 ןשידַיי רעװעשרַאװ, ןיא רעטעּפש ,רעט
 -ַאנ עשידִיי, ,"רעטַאעט-ץנַאטנעזערּפער
 סירָאמ ,עשרַאװ ןיא ?עניב עלַאנָאיצ

 -םורד ןיא ןליּפשטסַאג ענַײז תעב ?רעטַאעט טסנוק , סצרַאװש
 םעד ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ טרעדנַאװעגנַײא טָאה .ש ּוװ ,עקירעמַא
 ןוֿפ ךשמ ןיא ,ךיז ןקילײטַאב ייז ּוװ ןוא ,ןאגזוב לבח רעליּפשיוש

 | | ,ןטירטֿפױא-טרעצנָאק ןיא ,רָאי 0

 ןיא ןַײרַא ןטערט עדייב ּוװ ,ןלױּפ ןייק טרירגימע 1949 ףוס טניז
 ,טנַײה זיב ןליּפש ייז ּוװ ,ןלױּפ ןוֿפ רעטָאעט-הכולמ ןשידַיי

 .ש זיא ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןליּפש ריא ןוֿפ ךשמ ןיא
 "ענייש, ,"תרֿפא עלערימ , ןיא "עלעדנייש , סלַא ןטָארטעגֿפױא

 רעד , ןיא "ַארואַאל , ,"רעיורט ןַײז ןוֿפ רעגניז רעד , סווָאמיד ןיא
 טעסרעמָאס ןיא *רעטסעווש-ןקנַארק יד: ,גרעבדנירטס ןוֿפ *רעטָאֿפ

 רעדירב יד , ןיא "יזנכשא ױרֿפ , ,"םַאלֿפ רעקילייה רעד , סמעהָאמ
 ַא ןַײז וצ רעווש , ןיא "הרׂש, ,"בלַאק עשָאי , ןיא "היבצ , ,"יזנכשא
 סוילוי; ןיא "לטע? ,ץרּפ ןוֿפ *ןעוועג זיא לָאמַא; ןיא "ענורג; ,"דַיי

 ןיא "ענכַאי עבָאב יד, ,"200,000, ןיא "ינעמ יטע , ,"לטע ןוא

 ימָאק , ,"טכַאנ ןוא גָאט , ןיא "ןיציבר יד , ,"םולח-ןדַאֿפדלָאג א,

 ,יקסוועינשיוו ןוֿפ "עידעגַארט רעשיטסימיטּפָא , רעד ןיא ?רַאס

 "רעס , ןיא "ַאקבַאב , ,"רעגריבניילק , סיקרָאג ןיא "אווָאנעיסעב,

 סיקסווָארַאװטסָאר ןיא "עטרעיוּפ יד , ,גייווצ .א ןוֿפ "ַאשירג טנַאשז

 ,רעלימ רוטרַא ןוֿפ "ןיז ענַײמ עלַא, ןיא "רעטומ יד , ,"טיונ בילוצ ,

 א

 ןיא ?יױרֿפ יד , ןוא "ַאטסָאקַא לאירוא , ןיא "רעטומ עדנילב יד,

 ."קָאילמַאמ רָאסעֿפַארּפ ,

 : .ל .ש
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 (?לּפמעט ,) רעטַאעט-ןַאמנייפ

 -סיױרַא ,ףורֿפױא ןַא ןיא וװָאקרעּפ .י לַארטַאעט רענָאדנָאל רעד

 ןיא זַא ,ןָא טזייוו ,?יטעייסָאס רעטַאעט ןַאמניײֿפ, רעד ןוֿפ ןבעגעג
 ןדעי סע זיא ,רעטַאעט שידיי ַא טַאהעג טָאה ןָאדנָאל ןעוו טַײצ רעד
 ןעמ זַא ןוא ,רעכוזַאב טנזיוט 40 זיב 35 ןוֿפ ןרָאװעג טכיוזַאב שדוח

 רענעמ רעטנזיוט יד ןוֿפ רעמינּפ עטסנרע יד ףיוא ןזעל טנָאקעג טָאה

 -ַאּפמיס רעייז רָאנ טינ גניטימ-לַאירָאמעמ-ןַאמניײֿפ ןֿפױא ןעױרֿפ ןוא
 -וצטרָאֿפ שטנווװו ןטסנרע םעד ךיוא רָאנ ,םענעברָאטשרַאֿפ םוצ עיט
 ןרָאװעג ןריובעג זיא ךָאנ ױזַא ןוא ,ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןצעז
 ןַאמניײֿפ יד; ןָאדנָאל ןיא טֿפַאשלעזעג-רעטַאעט עשידִיי עטשרע יד
 ןוֿפ טקעּפסער ןטרַאוװרעד ןָאק רעטַאעט סָאד ."יטעייסָאס רעטַאעט
 ןָאק סָאד ןוא ,טקעּפסער ןענידרַאֿפ טעוו סע ןעוו רָאנ ןסַאלק עלַא

 .טינ ,גנומענרעטנוא עטַאוירּפ ןייק ןַײז טינ טעװ סע ןעוו ןַײז רָאנ
 ןוא ןטסנידרַאֿפ רָאנ ןכוז עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ענלצנייא וצ ןעגנַאלַאב

 ,טליּפש'מ סָאװ קינייוו ייז טרַאס

 :ןַאלּפ ןקידנגלָאֿפ טימ סױרַא טמוק ווָאקרעּפ

 דעטימיל ַא סלַא ךיז טרירטסיגער *יטעייסָאס רעטַאעט ןַאמניײֿפ יד ,

 .ןסעיצקַא| סרעש עקיטנוֿפ 11,500 סױרַא טזָאל עכלעוו ,ינַאּפמָאק

 -- סנטשרע .ןשטנעמ ןסַאלק 2 ןוֿפ ןרעוו טֿפױקעג ןלעוו סרעש יד

 עכלעוו ,עעדיא .רעד טימ רעריזיטַאּפמיס ,ןטסילַאעדיא יד ןוֿפי

 -נָא ןַא ןעז וצ םוא טווֿפ ַא ןטסָאק ןזָאל ךיז ןינעגרַאֿפ טימ ןלעוו

 טציא ןיש זיא לַאֿפ רעד יוװ ,רעטַאעטסקלָאֿפ ששידִיי סעקידנעטש

 ,טעיײסָאס ןַאמנײֿפ רעד ןוֿפ ןרעדילגטימ| סרעבמעמ 500 יד טימ

 זיא ינַאּפמָאק יד רעדייא ךַאנ סרעש טֿפױקעג ןיױש ןבָאה עכלעווי

 סענזיב טושפ ןַײז ןלעװ סַאלק עטיױוצ יד.. .ןרָאװעג טעדנירגעג

 טנעמטסעווניא עטוג ַא רַאֿפ ןעניֿפעג סָאד ןלעוו עכלעוו .,ןשטנעמ

 ,"טיֿפָארּפ ןעגנערב סיוועג טעוו רעכלעוו ,טנוֿפ רעייז רַאֿפ

 םעד טעב ןעמ סָאװ טימרעד ךיז טקידנערַאֿפ ףורֿפױא רעד ןוא
 קיטנוז ןדעי רָאֿפ ןעמוק עכלעוו ,ןעגניטימ יד וצ ןעמוק וצ םלוע
 ךָאנ ױזַא ןוא סרעש ןֿפױק ןוא לָאה קיזומ רעטסינימ קרָאי ןיא טנוװָא
 ,רעטַאעט-סקלָאֿפ שידִיי ןגייא ןַא ןעױבֿפױא ןֿפלעה

 רעיימ סירָאמ רעביא טיג רעטַאעט ןוֿפ גנוַײטשטנַא רעד וגעוו
 :"ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , דוב ןַײז ןיא

 -עג קידנעטש טַאה ןאמנייֿפ טנומגיז,
 ,ןטָאירטַאּפ עסיורג ליֿפ |ןָאדנָאל ןיא} טַאה

 -ַאּפ רעד זיא ,טיוט ןַײז ךָאנ טפיוהרעביא :
 ,ןסקַאוועג קרַאטש רעייז םיא וצ םזיטָאירט

 -ןצֿפױא גנוגעווַאב ַא ןֿפַאעעג טָאה ןעמ ןוא

 לָאז סָאװ ,רעטַאעט-סקלָאֿפ שידִיי ַא ןעױב

 גנוגעווַאב יד .ןַאמניײֿפ ןעמָאנ םעד ןגָארט
 טָאה ץיּפש ריא ןיא .ןסקַאוװעג לענש זיא

 רעיימ סירָאמ
 עכעלטֿפעשעג טַאהעג טָאה רע .דרַאנעק .מ

 -עג ןֿפַאשעג ךעלגלָאֿפ זיא סע .ןעגנודניברַאֿפ עטוג ןוא ןטַײקיעֿפ
 ןעיוב ןגעוו טֿפַאשלעזעגנעיצקַא ןַא טֿפַאשרעריֿפ ןַײז רעטנוא ןרָאװ
 ןיא ןוֿפ סעיצקַא 5000 ךרעל ,?רעטַאעטסקלָאֿפ ןשידִיי ןַאמנײֿפ, ַא
 זיא טַײצ רענעי רַאֿפ .ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא ןענַײז עדעי טנוֿפ
 ןבָאה םוקילבוּפ ןוֿפ לייט רעסיורג ַא ,ןגעמרַאֿפ רעסיורג ַא ןעוועג סָאד
 ,טלָאצעג ןבָאה ייז רעבַא ,סגניליש ןיא טלָאצעג סעיצקַא ערעייז רַאֿפ
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  ןעמָאנ רעד טימ ןַאמ ַא טלעטשעג ךיז

 ןופ ןָאקליססעל

 -רַאֿפ וצ |ןסעיפ עשידִיי ענײֿפ ןליפש וצ| עעדיא יד םואי
 -רעטַאעט ןַאמנײֿפ רעשידִיי ַא טעדנירגעג ךיז טָאה ,ןכעלקריוו
 עשידִָיי ןַאמנײֿפ, ַא ןענַאטשטנַא זיא ןײרַאֿפ ןזיד ןוֿפ ןוא ,ןירַאֿפ
 ןענַײז עינַאּפמָאק רעזיד וצ .ײדעטימיל, עינַאּפמָאק רעטַאעט סקלָאֿפ
 רעסיוועג ַא דִי עשילגנע עטנענימָארּפ עקינייא ןענַאטשעגוצ
 דנערֿפ .רמ ןַאטיּפַאק ַא ,סירעה .רמ ןרעטכיר} סיּפ ףָא סיטסַאשזד
 ןבָאה יז ,ןענַאמנײֿפ טנעקעג טשינ עדַארג ןבָאה ייז .ערעדנַא ןוא
 רוטַאועטיל עשידִיי ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ גנונַא סָאװ קינײװ
 יז סָאװ ,טֿפַאשטנַאקַאב עסיוועג בילוצ רָאנ ,עמַארד עשידִיי ןוא
 ,יטעייסָאס ןַאמניײֿפ רעד ןוֿפ רעריֿפ יד ןוֿפ עקינייא טימ טַאהעג ןבָאה
 -נייא יד ןֿפלעה סעפע טימ טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד בילוצ ןוא
 ןוֿפ עציפשש רעד ןיא טלעטשעג ךיז ייז ןבָאה ,ןדִיי עטרעדנַאוועג
 עינַאּפמָאק רעד ןוֿפ ןרָאטקעריד יד ןרָאװעג ןענַײז ייז .גנוגעווַאב רעד
 .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ךיז ןבָאה סע ;והעווש רעייז ןעגנַאגעג גנַאֿפנָא ןיא זיא טעברַא יד

 -ייא רעייז טניימעג ןבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עקינייא טײרדעגנַײרַא
 ןוא בָארג רעייז טגײצעגסױרַא סָאד ןבָאה ייז ןוא ,סערעטניא םענעג
 -ןצמוא ןסיוועג ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד .גנוגיילרעביא קיניײו טימ
 טָאה יז סָאװ ,|סעיצקַא| סרעש יד ןוא ,עינַאּפמָאק רעד וצ ױרט

 -רַאֿפ סַאזגנַאל רעייז ןענַײז ,לָאצ ןיא טנזיוט ףלעווצ ,ןזָאלעגסױרַא
 עינַאּפמָאק יד זַא ,יײברעד ןטלַאהעג ןױש טָאה סע .ןרָאװעג טֿפױק
 ,ןעגנַאגעגרעטנוא ןעוועג סיוועג טלָאװ יז ןוא ,ןרעוו ןכָארבעג לָאז
 עזעילגנע רָאּפ יד ןייטש ןעוועג טשינ ןלָאז עציּפש ריא ןיא ןעוו
 -ענרעטנוא ןַא ערעייז זַא ,השוב ַא ןעוועג זיא ןדִיי עזיד רַאֿפ .ןדִיי
 לסיֵב סָאד ןרָאװעג ןָאטרַאֿפ זיא םעד ץוח ַא ,ןלַאֿפכרוד לָאז גנומ
 .סרעש רַאֿפ ןרָאװעג טלמַאזעג ויא סָאװ ,טלעג

 גנוגעווַאב רעד ןוֿפ ןוא טרֿפב סרָאטקעריד יד ןוֿפ קילג םעד וצ..
 -טטֿפעשעג יד ךיז ןבָאה ללּכב רעטַאעט-סקלָאֿפ שידִיי ַא ןֿפַאש וצ

 ,טגָאזעג רעסעב ,עינַאפמָאק רעד ןוֿפ טײרדעגסױרַא ןיילַא רעכוז
 ןוא ,ןעײרדסױרַא ייז לָאז ןעמ זַא ,טייהנגעלעג ַא ןרעגעג ןבָאה יז
 סרָאטקעריד יד .ןֿפוא ןרעדנַא ןַא ףיוא רָאג ןייג ןעגנַאֿפעגנָא טָאה סע

 ךָאנ ןבילקעגנעמַאזצ ,ןטֿפערק ערעייז עלַא טגנערטשעגנָא ןבָאה
 ןסיועג ַא טימ ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג ןבָאה ייז ןוא ,טלעג לסיב ַא
 17 סעד קיטנז .. .ןעױבוצֿפױא רעטַאעט סָאד |ןרעױב} רעדליב
 יד |ןעמוקעגרָאֿפ זיא| ןדתֿפעגטַאטש טָאה (1911) רעבמעטּפעס
 ,ץַאלּפ םעד םורַא-  .ןייטשטנורג םעד ןגייל סָאד ןוֿפ עינָאמערעצ
 טימ טרירָאקעד ןעוועג סַאג יד זיא ,טיובעג טרעוו רעטַאעט סָאד ּוװ

 .טלמַאזרַאֿפ ךיז ןבָאה ןשטנעמ עסַאמ עסיורג רעייז ַא .טריצַאב ,ןענָאֿפ
 יז ןשיוצ ןוא ,טסעג ענעדַאלעגנייא לעיצעּפס ןעוועג ןענייז עלַא

 וצ ןטלעז זיא סָאװ סָאד ,זַי עשילגנע עליֿפ ןענוֿפעג ךיז ןבָאה
 דוֿבּכ םעד.. .עטרעדנַאוװעגנייא ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ ַא ףיוא ןקרעמַאב

 -נָאמ סיצנערֿפ רעס ןבעגעגּפָא ןעמ טָאה ןייטשטנורג םעד ןגייל וצ
 רעס ןדִיי ןטעטכַאעג ליֿפ םעד ןוֿפ שרוי םעד ,טענָארַאב ,ערָאיֿפעט
 "יוירו ךעייז יִד ןוֿפ רענייא זיא סיצנערֿפ רעס .ערָאיֿפעטנַאמ סעזָאמ
 רעד זיא רע .ןענָאזעג לַאנָאיצַאנ ןענַײז עכלעוו ,ןדִיי עשילגנע עק
 ןוא ,עיצַארעדעֿפ רעשיטסינויצ רעשילגנע רעד ןוֿפ טנעדיזערפ-ןרע
 עדער עמערַאװ ַא ןטלַאהעג.. טָאה רע .קלָאֿפ ןַײז תמאב טביל רע
 רָאֿפעב ןעוו ַײס יו רעמ טציא זַא ,טנַאטַאב טָאה רע רעכלעוו ןיא
 ,עטזיירעגוצ ןוא דנַאל ןיא ענעריובעג ,ןדִיי עלַא ןֿפרַאד {רעיורֿפְו
 -סניא ערעייז ןעלקיווטנַא וצ ןעמַאזצ שינָאמרַאה ןטעברַא ןוא ןבעל
 רעייז ןטלַאהוצֿפיױא ןוא ןסערעטניא ערעייז ןקילײהרַאֿפ וצ ,סעיצוטיט
 .קלָאֿפ עשידִיי עטלַא סָאד ןוֿפ רעדניק סלַא טעטילַאודיווידניא
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 רע טַאע ט ןשידיי
 עוטשטאטונטע ,ייסיומ סי קסנטאגנא ק

 טיטסָאשזד רעד ןטלַאהעג ךיוא טָאה עדער עטרעטסייגַאב רעייז ַא

 רַאֿפ זיא רע שטָאכ זַא ,טרעלקרעד טָאה רע... ,סיררעה .רמ סעיּפ ווִא

 ןענרעלסיוא ךיז ןלָאז ,דנַאלגנע ךָאנ ןעמוק סָאוװ ,ןדִיי עלַא זַא ,םעד

 ,עילגנע ןיא ,ךַארּפש רעד ןיא ןדייר ןלָאז ןוא דנַאל ןוֿפ ךַארּפש יד

 רַאֿפרעד ,סנטשרע .רעטַאעט עשידִיי סָאד ןעױב רע טֿפלעה ךָאד

 -לָאֿפרַאֿפ יד ּווװ ,דנַאלסור ,דנַאל ַא ןַארַאֿפ זיא'ס זַא ,סייו רע לַײװ

 -נזױט ןעמוק ךָאנ עוו סע ןענַאוו ןוֿפ ןזא סיורג זיא ןדִיי ןגעק גנוג

 טעוו דנַאלסור ןוֿפ עיצַארגימע יד .דנַאלגנע ךָאנ רעטנזיױט ןוא רעט

 עטזיירעגוצ יד ןגרָאזרַאֿפ זומ ןעמ ןוא טַײצ עגנַאל רעייז ַא ןרעױד

 ,לערוטלוק ןעלקיווטנַא יז ןלָאז עכלעוו ,סעיצוטיטסניא טימ ןדִַײ

 שידיי ַא ץא זַא ,רע טקנעד ,סנטיױוצ ,ןוא ,שילַארָאמ ןוא קיטמַײג

 וא ןבעל עשידַיי סָאד ןלעטשרָאֿפ ןטסעבמַא ןעמ ןָאק רעטַאעט

 ,"ןעקנַאדעג ןוא ןקיֿפעג עשידִיי יד ןקירדסיוא ןטסעבמַא

 ןענַײז דיר ערעייז ןוא רענדער ערעדנַא טדערעג ךָאנ ןבָאה'ס

 ,גנורעטסײגַאב טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא

 :רעיימ סירָאמ טבַײרש טייהנגעלעג רערעדנַא ןַא ַײב =

 ןָאמנײֿפ טתמגיז טימ טעדנַײרֿפַאב טוג רעיײז ןעוועג ןיב ךיאג

 עכלעוו ,רעלטסניק עקיניױו יד ןוֿפ ןעוועג זיא רע בעל ןַײז ַײב

 ןוא ..טרָאװ ןשיטירק ןֿפרַאש ַא וליֿפַא ןגָארטרעד טנָאקעג ןבָאה

 ץענערג ןייק רָאג טָאה רעטַאעט ןשידִיי םוצ טייקנבעגעגרעביא ןַײז

 בָאה ךיא .טצעשעג קרַאטש רַאֿפרעד םיא בָאה ךיא .טַאהעג טינ

 עשידִַיי סָאד ןֿפַאש וצ גנוגעװַאב רעד ןֿפלָאהעג ךױא ךעלגלָאֿפ

 ןעמ זַא ,ןעניז ןיא טַאהעג ךיוא ַײברעד בָאה ךיא .רעטַאעט-סקלָאֿפ

 .רעטַאעט טסנוק ַא רַאֿפ ןכַאמ רעטַאעט-סקלָאֿפ עשידִיי סָאד ףרַאד

 -טקלָאֿפ עשידִיי סָאד זַא ,ַאלּפ ַא טַאהעג ךיױא טָאה דרַאנעק 'ה

 טימ ןוא ליפעג ַאזַא טימ טָא .זיוה-ערעּפָא עשידִיי ַא ןַײז לָאז רעטַאעט

 סָאד ןעױבפיא סָאד וצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא רענעלפ עכלעזַא

 זיא לַאטיּפַאק םעד ןוֿפ לייט ַא .קיטכיר ןעגנַאגעג זיא ץלַא .ײלּפמעט;

 טימ טקַארטנָאק ַא ןסָאלשעג טָאה ןעמ ןוא ,ןרָאוװעג ןבילקעגנעמַאזוצ

 עשידִיי סָאד ןעיוב לָאז יז זַא ,רעיב-רעטַאעט ןוֿפ עמריֿפ רעסיורג ַא

 -ַאעט סָאד .ןַאלּפ םעד טכַאמעג טָאה טקעטיכרַא ןָא .רעטַאעט-סקלָאֿפ

 סמערוט יױוצ טימ לּפמעט רעלַאטנעירָא ןַא יו ןעזעגסיוא טָאה רעט

 סָאד ןוא ןטַאנָאמ עכעלטע ןעמונעג טָאה סע. ןטַײז עדייב ןיא

 רעבָא ,ץיש ןעזעגסיוא טָאה'ס .טלעטשעגֿפיוא ןעוועג זיא ײלּפמעטג

 .עירעלַאג ןייק טַאהעג טינ טָאה'ס :ורסח ןסױרג ַא טַאהעג טָאה'ס

 ַא רַאֿפ "טיפ רעניילק ַא ץיירּפ עקיליב רַאֿפ ןעוועג זיולב זיא סע

 עקַאט ,ענייש ץנַאג ןעוועג ןענַײז סע ןוא ,ןָאזרעּפ טרעדנוה רַאּפ

 .ןזיירּפ עכיוה רַאֿפ לקריצ דנַארג ַא ןוא סלָאטס עטרישזנַארַא-סוסקול

 טינ רעבָא ,רעטַאעט-סקלָאֿפ ַא טױבעג טָאה ןעמ זַא ,טניימ סָאז

 ,עירעלַאג ַא ןֿפַאש וצ ךיוא ןעוועג וליֿפַא זיא ןַאלּפ רעד ...קלָאֿפ ןרַאֿפ

 טױבעג לַײװרעד ןעמ טָאה ,טלעג גונעג ןעוועג טינ זיא'ס רעבָא

 ןטירד םעד ץָאלעג טָאה ןעמ ןוא ,קָאטש יױוצ ןיא רעטַאעט סָאד

 םעד ןוֿפ גנוקריוו יד .רעטעּפש ףיוא ,סע טסייה ,עירעלַאג יד ,קָאטש

 ןרָאװעג זיא קלָאֿפ סָאד .טליֿפעג קרַאטש ךָאנרעד ךיז טָאה ןורסח

 טָאה "לּפמעט} סָאד ןזַא .רעטַאעט-סקלָאֿפ ןטימ ןדירֿפוצמוא ףכית

 -סינימדַא יד טרישזנַארַא ןעמ טָאה ,ןרעוו קיטרַאֿפ םַײב ןטלַאהעג

 ןקעװ ןוא ,רָאטקעריד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא דרַאנעק 'ה .עיצַארט

 זיא סָאװ ,טארייב ַא טצעזעגוצ םיא וצ ןעמ טָאה ןעגנולעטשרָאֿפ יד

 ווָאקרעּפ .י 'ה ןוא ןרעיימ סירָאמ| רבחמ םעד ןוֿפ ןענַאטשַאב

 ךלַאב זיא סע .11948-49 .זז *רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל,}

 טא רימ ןשיװצ טײהנדישרַאֿפ-סגנוניימ עסיוועג ַא ןענַאטשטנַא

 טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא רע .רענעלפ ערעזדנוא בילוצ דרַאנעק יה
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 -סקלָאֿפ עשידִיי סָאד זַא ,טלָאװעג סיכרוד טָאה רע ןוא ,קיחמ
 רעטנַאקַאב טוג רעד .זױה-ערעּפָא עשידִיי ַא ןַײז לָאז רעטַאעט
 ,ערעּפָא ןַא טסַאֿפרַאֿפ טָאה ןאמלַא .ס ןָאדנַאל ןוֿפ רעקיזמ רעשידִיי
 ךלמ, ןשידִיי ןיא ערעּפָא עטשרע} ,ערעּפָא עשידִיי עטשרע יד
 לָאז ערעּפָא יד זַא ,טלָאװעג סיוכרוד טָאה דרַאנעק 'ה ןוא ,"זחא
 לָאז ןעמ זַא ,טבערטשעג רע טָאה םעד ץוח ַא רע טריֿפעגֿפױא
 -טלעוו ןוֿפ סערעּפָא ענרעדָאמ ןוא עשיסַאלק שידִיי ןיא ןליפש
 םעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא טלעטשעג רַאגָאז ךיז טָאה רע .רַאוטרעּפער
 -ערעּפָא רעכעלרעזייק רעשיסור רעד ןוֿפ רעגניז ןשידִיי ןטמירַאב
 -כרוד ןָאדנָאל ןייק ןעמוק לָאז רע ,ווָאדַארגָאניוװ ףסוי טֿפַאשלעזעג
 | ןַאלּפ םעד ןויֿפ

 ,ךעלגלָאֿפ .רקיע רעד זיא עמַארד יד זַא ,טגיײצעגנָא בָאה ךיא..
 ןוא עמַארד ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג ךיא בָאה
 ןריֿפכרוד ןענָאק לָאז סָאװ ,עפורט ַאזַא ןלעטשנעמַאװצ לָאז ןעמ
 .-עגרָאֿפ ךיא בָאה קעווצ םעד רַאֿפ ,ןֿפוא ןטסנעש םעד ףיוא ןעמַארד
 רעכלעוו ,ןימע ןב ןֿבקעי} ןָאדנַאל ןייק ןעגנערב לָאז ןעמ זַא ,טגייל
 רעד ןוֿפ רָאטקעריד רעד ןַײז לָאז רע זַא ,דנַאלסור ןיא ןעוועג ךָאנ זיא
 ןֿפרָאוװרַאֿפ טינ ןַאלּפ ןַײמ טָאה דרַאנעק 'ה .עּפורט רעשיטַאמַארד

 ןעוועג זיא רע .ןַאלּפ ןַײז ןוֿפ טגָאזעגּפָא טינ ךיז טָאה רע רעבָא-
 ךיא .לָאמַא ףוא ןריֿפכרוד רענעלּפ עדייב לָאז ןעמ זַא ,רַאֿפרעד
 רעד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא רעטנוא ליֿפוצ טמענ רע... זַא ,טליֿפעג בָאה
 ,לּפעשטייוו רעמערָא

 -ַארגָאניוװ ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג זיא םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא..
 טָאה עכלעוו ,ינַאּפמָאק ערעּפָא ןַא טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה ןוא ווָאד
 ַא טימ .רעטסעקרָא ןַא ןוא רָאכ ַא ,רעגניז עטוג עקינייא טַאהעג
 ןב :טסעג עשיטַאמַארד יד ןעמוקעגנָא ןענַײז רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ
 רעליּפשיוש ךָאנ טרישזַאגנַא ייז וצ טָאה ןעמ .ימענ ,ַאזַאלעשז ,ימע

 ןַאמנייֿפ טנומגיז

 גנולעטשרָאֿפ-ערעּפָא יד ןוֿפ שיֿפַא

 :ןָאדנַאל ןיא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,עטסעב יד ,סנירעליּפשיווע ןוא

 ,גרובנעדלָאג םעס סרעדנוזַאב ,ןַאמסקַאו ינעֿפ ,ןַאמסקַאװ .ד .מ

 ןכלעוו רַאֿפ ,רעליּפשיױש רעגנוי ץנַאג ַא ןעוועג ךָאנ זיא רעכלעוו

 םיא לָאז ןעמ זַא ,טקריוועגסיוא ,קירוצ גנַאל טינ ,רעִירֿפ בָאה ךיא

 | .ךעטַאעט ןשידִיי ןיא ןליפש ןזָאל
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 סָאד טנֿפע ינַאּפמָאק-ערעּפָא יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיאיס..
 סע טָאה ןעמ .ללכה.. ןַאמלַא .ס ןֿפ "זחא ךלמ  טימ רעטַאעט
 רעייז ןרָאװעג טנֿפעעג זיא 1912 ץרעמ ן16} ןוא ,זעידנַארג טכַאמעג
 .ײלּפמעט, סָאד ,רעטַאעט סקלָאֿפ עשידִיי ןַאמניײֿפ סָאד ךעלרעַײֿפ
 ןרָאװעג טלעטשעגרָאֿפ ןייש ץנַאג זיא.. "זחא ךלמ, ערעּפָא יד.
 ירַא רָאג ןעוועג זיא ריא ןיא ץלַא טינ .גלָאֿפרעד טַאהעג טָאה יז ןוא
 ףױא טערעּפָא טלעוו ןוֿפ ןסולֿפניײא טליֿפעג ךיז ןבָאה סע .לעניג
 זיא סעליֿפ רעבָא ,סולֿפנײא סנָאסלעדנעמ ךיוא ןוא ,ןוויטָאמ עשילביב
 ןבעגעגרעביא ערעּפָא יד טָאה טפיוהרעביא ןוא ,קיטרַאנגייא ןעוועג
 ךלמ ןוֿפ ןעגובעלרעביא יד ןוא עטכישעג עשילביב יד קיטכיר
 ֿפ ןעוועג יז זיא {שידִיי ןיא| ערעּפָא עשידִיי עטשרע סלַא .זחא
 .ןטרַאװרעד טנַאקעג טָאה ןעמ יװ רעסעב

 ןוֿפ ןעגנלעטשרָאֿפ עקינייא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז'ס יװ סעד ךַאנ
 לעב רענליוו רעד, עמַארד יד טגלָאפעגכָאנ טָאה ,ערעּפָא רעד
 רעד .עסעיּפ עשירַארעטיל ַא זיא סָאד .ןײטשנרַא קרַאמ ןוֿפ "לתיבה

 ימעןב ֿבקעי ימענ האל ָאזאלעשז .ל

 .עסעיפ יד טריסישזער טָאה ןיילַא רע .דנזעוונַא ןעועג זיא רבחמ

 .גלָאֿפרעד ןדנטייטַאב טימ ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא יז

 -ײא גלָאֿפרעד טימ טליּפשעג ךָאנ טָאה ינַאּפמָאק-ערעּפָא יד

 -ָאגיר, טריֿפעגֿפױא טָאה יז .ןשגנוריֿפֿפיױא| .ןעגנולעטשרָאֿפ עקינ

 ןוא ינַאקסַאמ ןוֿפ יַאנַאקיטסור עירעלַאווַאק; ,ידרעוו ןוֿפ יָאטעל

 -ןַא רעד .ָאלַאוַאקנַאעל ןוֿפ ייצַאיַאּפג ןַאמטלַא ןוֿפ טצעזעגרעביאנ

 ,ָאנַארּפָאס רוטַארָאלַאק ַא טימ ןרָאװעג טרעכיײירַאב ךיוא זיא לבמַאט

 ,ןעדרָאג טנעווָאק ןיא ןעגנוזעג רעירֿפ טָאה עכלעוו ,ווָאּפיליֿפ ַאננַא

 עפורט עשיטַאמַארד יד .ןָאדנָאל ןיא זױה-ערעּפָא עכעלגינעק סָאד

 ץנַאג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןעמַארד עקינייא טריֿפעגֿפױא ךיוא טָאה

 תעיקּת;... ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ ײרעטנַאקַאבמוא רעד :ָאדנַאל רַאֿפ ַײנ

 .ערעדנַא ןוא סנַאמרעײה ןוֿפ יַאטעג ידג ,ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ יףכ

 עסַאק יד .דנטייטַאב ץנַאג ןעוועג זיא גלָאֿפרעד רעשירעלטסניק רעד

 ןקעד ןענָאק וצ גונעג טינ טַײװ רעבָא ,טכעלש טינ ןעוועג ךיוא זיא

 טָאה'מ ןוא ,טַאהעג ןבָאה רימ יו ןּפורט עכלעזַא ייווצ רַאֿפ תואצוה יד

 סָאד טסָאקעג טָאה'ס סָאװ םעד ןוֿפ טֿפלעה ַא ןקעד טֿפרַאדַאב ךיוא

 ןעלקיוװטנַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס .רעטַאעט ןוֿפ ןינב םעד ןעױבֿפױא

 ןַאמנַײֿפ סָאד סָאװ םעד ךָאנ שדוח ןטיױוצ ןֿפױא ךַײלג סיזירק ַא

 .ײטנֿפעעג ךיז טָאה רעטַאעט-סקלָאֿפ עשידִיי

 ןבַײלברַאֿפ ,ערעּפָא יד ןבעגוצֿפױא ןַאלּפ ַא סיוא טעברַא רעיימ

 יד ןוֿפ ןזיירּפ יד ןרענעלקרַאֿפ ,עּפורט רעשיטַאמַארד רעד טימ זיולב

 ןליּפש טשרעוצ לָאז סָאװ ,עּפורט-ןטערעּפָא ןַא ךָאנ ןֿפַאש ,ןטעליב

 יז ךָאנרעד ןוא .וו.א.א ןּפרעװטנַא ,זירַאּפ ןיא ,ץניװָארּפ רעד ףיוא

 -ַאמַארד רעד טימ ןטייברעביא יז ןוא "לּפמעט , ןיא ןליּפש ןעגנערב

 ךיז טָאה עיצקעריד יד .טורשרַאמ ןבלעז ןרַאֿפ עּפורט רעשיט
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 ןופ ןָאקיסקעל

 רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא דָארג .ערעּפָא יד ןבעגוצֿפױא טגָאזעגּפָא
 טרישזַאגנַא זיא רע .שטיװָאקשָאמ סירָאמ רעליּפשיױש רעטנַאקַאב
 -ַאעט ןוֿפ עגַאל עלעיסנַאניֿפ יד .זײרּפ ןכיוה ַא רעייז רַאֿפ ןרָאװעג
 טָאה ךָאנרעד .טרעגרערַאֿפ ךָאנ רעבָא םיא טימ ךיז טָאה רעט
 ןעילעמַאק , סַאמויד רעדנַאסקעלַא טימ ןַאמנייֿפ ענייד טרילָארטסַאג

 ַא ןעוועג זיא גלָאֿפרעד רעד ."ָאֿפַאס , סנידרָאג ֿבקעי ןוא "עמַאד

 -קערש ױזַא ןעוועג ןיוש זיא עגַאל עלעירעטַאמ יד רעבָא ,רעסיורג

 לייט ןבָאה וצרעד .ןעװעטַאר טנָאקעג טינ יז טָאה ןעמ זַא ,ךעל
 םוצ ןייגוצרעבירַא עיצקעריד רעד טדערעגוצ רעליּפשיוש רענָאדנָאל
 ךיוא רעבָא ."עסַאק יד ןעװעטַאר טעוװ סָאד , ליוו ,רַאוטרעּפער-דנוש
 עלַא ,ןסילש טזומעג ךיז טָאה ?לּפמעט , סָאד ,ןֿפלָאהעג טינ טָאה סָאד

 -עגוצ ךָאנ זיא וצרעד .ןלעטשּפָא טזומעג ךיז ןבָאה ןעגנולעטשרָאֿפ
 ןסָאלשעג ךיז טָאה ?לּפמעט, סָאד ןעו :הרצ עַײנ ַא ןעמוק
 לָאזמ טרעדָאֿפעג ,ןינב םעד טיובעג טָאה סָאװ ,עמריֿפ יד טָאה

 -ניײֿפ , יד יו ױזַא ,ןעמוקעג ריא זיא'מ סָאװ ,בוח םעד ןלָאצַאב ריא

 װָאדַארגָאניװ ףסוי ןַאמלַא .ס װָאקרעּפ קחצי

 -יוב יד ןוא ,ןלָאצ וצ טלעג ןייק טַאהעג טינ טָאה *טֿפַאשלעזעג ןַאמ

 טָאה ,ןינב ןֿפױא |קעטָאּפיה| שזדעגטרָאמ ַא טַאהעג טָאה עמריֿפ
 קחצי .עיצַאטיציל ףיוא "לּפמעט , םעד ןֿפױקרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב יז

 ןַאמנײֿפ; םעד ןיא טכָאקרַאֿפ ,לַארטַאעט ןקירֿפיײא םעד ,ןוװָאקרעּפ
 רענַאקירעמַא םעד ןריסערעטניארַאֿפ וצ ןעגנולעג זיא ,"רעטַאעט
 ןֿפױקּפָא עיצַאטיציל רעד ַײב לָאז רע זַא ,זלעֿפ ףעזָאי רענָאילימ
 . טָאה זלעֿפ .רעטַאעט שידִיי ַא רַאֿפ ןבעגקירוצ סע ןוא רעטַאעט סָאד
 ךיז טָאה עיצַאטיציל יד .רעטלַאװרַאֿפ ןכעלטסירק ןַײז טקישעגוצ

 -ַאב טָאה עמריֿפױב רעד וצ בוח רעד .טנוֿפ 6000 טימ ןביוהעגנָא

 זיא ָאד .עמוס יד ןטָאבעגנָא חילש רעד טָאה ,טנוֿפ 6500 ןֿפָארט
 7500 טגײלעגרָאֿפ ןוא דיי רעטנַאקַאבמוא ןַא ןעמוקעגסױרַא רעבָא

 טגײלעגרָאֿפ ,ןעגנוימַאב ךָאנ ,טָאה רעטלַאװרַאֿפ רעד ןעוו ןוא ,טנוֿפ
 טֿפױקעג טָאה רע ןוא 8500 ףיוא ןגיטשעג דַיי רעד זיא ,טנוֿפ 0
 ,ָאניק ַא ןיא "לּפמעט , םעד טלדנַאװרַאֿפ ןוא ןינב םעד

 :וצרעד טקרעמַאב רעיימ סירָאמ

 ןיא ןרָאװעג זיא זלעֿפ .רמ ןוֿפ רעשזדענעמ רעכעלטסירק רעדי
 יז רַאֿפ ליו ןעמ ?ןדִַי יד סע ןענַײז ןשטנעמ ַא רַאֿפ סָאװ :סעכ
 קיטסַאה טָאה רע .*?רַאג ןרירוקנָאק ייז ןוא ,רעטַאעט טסנוק ַא ןטער
 רע .ןעגנַאגעגקעװַא לענש זיא ןוא ּפָאק ןֿפױא טוה םעד ןָאטעגנָא

 ןכַאמ טלָאוװעג טינ רעמ טָאה רע .ןבַײלב טלָאוװעג טשינ רעמ טָאה
 טלָאװ ,דנזעוונָא ןעוועג ןיילַא זלעֿפ ףעזָאי ,רמ טלָאװ .טָאבנָא ןייק
 טינ םרָאד זיא רע יו ױזַא רעבָא ,טריבורּפ רעטַײװ ןעוועג רשֿפַא רע
 ײלּפמעט} סָאד טלָאװ .קירעיױרט ױזַא טקידנעעג סע ךיז טָאה ,ןעוועג
 סָאד ךיז טלָאװ ,רעטַאעט-סקלָאֿפ שידִיי סלַא ןבילבעג ןעוועג
 ןוא ,טלקיװטנַא שרעדנַא ןעוועג זדנוא ַײב ללּכב רעטַאעט עשידִיי
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 רע טַאע ט ןשידיי

 טליּפשעג ןוא ןֿפַאשעג ןעוועג ךיוא רשֿפא ןָאדנָאל ןיא טלַאװ ןעמ
 טָאה'ס !טרעשַאב ןעוועג טשינ זיא'ס ןעמַארד עשידִיי עלעניגירַא

 ײ..ןליוו ןטוג םעד טרינַױר טָאה סָאד ןוא גנורַאֿפרעד טלעֿפעגסױא
 -ָאטָאֿפ רעד טזָאלעגרעביא טָאה סע סעכלעוו ,טּפירקסונַאמ ַא ןיא

 זדנוא ךרוד ןבעגעגרעביא) ווָאקרעּפ קחצי לַארטַאעט ןוא טסיֿפַארג

 ןוֿפ םוירָאטקעריד סָאד טָאה'מ זַא ,רע טלייצרעד ("ָאוװְיי, רעד וצ
 ףיוא טלעטשעגֿפױנוצ ,רעטַאעט סָאד ןֿפורעג טָאה'מ יוװ ,*לּפמעט;

 -טימ סלַא ןעִיצנַײרַא טלָאװעג טָאה'מ ןכלעוו םעד :ןֿפוא ןערטיכ ַא

 ערעדנַא ןוֿפ ןעמענ ןבעגעגנַא ןעמ טָאה ,םוירָאטקעריד ןיא דילג
 -סױרַא טָאה .ּפ .רעדילגטימ ןיוש ןענַייז ייז זַא ,טַײל ענעעזעגנָא

 ןטייקכעלנעזרעּפ ליֿפ וצ תיבה תכונח םוצ ןעגנודַאלניײא טקישעג

 ָאטעג לּפעשטיײװ יד ךיז לָאז , :טרעֿפטנעעג טָאה ליװגנַאז לארׂשי

 טציא ןיב ךיא .טנידרַאֿפ יז סָאװ ,סעיצוטיטסניא יד ןֿפַאש ןיילַא
 טָאה םעה דחא ."עגַארֿפ רעשידִיי רענײמעגלַא רעד טימ ןעמונרַאֿפ
 זיא רעטַאעט ַא זַא ,ןענעקיײלּפָא טינ ןָאק רענייק , :טרעֿפטנעעג
 ,רעטַאעט ערַאֿפ סָאװ םעד ןיא ךיז טדנעוו ץלַא רעבָא ,ךַאז עטוג ַא

 רעס זיולב ."םיא ןָא רעסעב ןיוש רשֿפא זיא ,רעטכעלש ַא ביוא
 טָאה ןוא גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא טָאה ערָאיֿפעטנָאמ סיצנערֿפ

 | ,גנורעַײֿפ יד טנֿפעעג

 ןרָאװעג ןטעברַאֿפ ןרָאטקעריד עלַא ןענַײז ,טַײצ רעסיוועג ַא ךָאנ
 ןעמ טָאה טרָאד ןוא גניטימ ןכעלנייועגרעסיוא ןלעיצעּפס ַא וצ
 ףיורעד ץרוק ...תורצ עלעירעטַאמ עסיורג זיא סע זַא ,טסווװרעד ךיז

 "טסעֿפ זיא טרָאד .תובוח ילעב יד ןוֿפ גניטימ ַא ןֿפורעג ןעמ טָאה
 לּפמעט ןוֿפ טקעטיכרַא םעד קידלוש זיא ןעמ זַא ,ןרָאװעג טלעטשעג

 ,רעדנעלגנע רעכעלטסירק רעלערוטלוק רעשיטַאּפמיס ַא ,גניליב .רמ
 ןופ עמוס יד ,רעכַײר ןייק טינ רעבָא ,טסילַאעדיא רעכַײרטסַײג ַא
 ,זלעֿפ .רמ טימ ךרוד ךיז טדער ווָאקרעּפ ,טנוֿפ טרעדנוה עכעלטע
 ַא, ןוֿפ טנעה יד ןיא "לּפמעט , םעד ןבעגוצרעביא טהצע רעכלעוו
 ןֿפױקּפָא סע טעו רע ןוא (טָארקנַאב ךיז ןרעלקרעד) "רעוויסער
 ."עגּפָא טעװ רעטַאעט סָאד זַא החמש רַאֿפ .ןעמָאנ סוװָאקרעּפ ףיוא

 ןַײז טקנעש רע זַא טרעלקרעד גניליב .רמ טָאה ,ןרעװ טעװעטַאר

 | .בוח
 טינ ןיילַא זלעֿפ .רמ טָאה (?ןאשקוא/,) עיצַאטיציל ןוֿפ גָאט ןיא

 ןָאק ןעמ זַא ,גניליב .רמ ןוֿפ ךיז קידנסיוורעד ןוא ,ןעמוק טנָאקעג

 -רַאֿפ ַא םענַײז טקישעג רע טָאה ,טנוֿפ 5000 רַאֿפ ןֿפױק ןינב םעד
 -עג רדסּכ ןבָאה ןוא ןעמוקעג ןענַײז ןדַיי עכעלטע רעבָא .רעטערט

 רע טָאה ,טסּוװװרעד ןוֿפרעד ךיז טָאה זלעֿפ ןעוו .זירּפ םעד טרעכעה
 ענַײד ןענַײז סָאד טָא, :גנורעלקרעד רעד טימ ןגיוצעגקירוצ ךיז

 -סקלָאֿפ רעייז ןעװעטַאר וצ ךיז טסימַאב וד עכלעוו רַאֿפ ןדִיי
 ַײב סיוא סע ןּפַאכ ןוא זיירּפ ןטימ ןגייטש סָאװ יד טָא ?רעטַאעט

 ,"!?טנעה יד רעטניה רימ

 סע ,"לּפמעט , םעד טֿפױקעג ןבָאה ןדיי-לּפעשטיײװ עכעלטע
 -טַײװ טָאה גנַאלנכָאװ ."םויסעלַאּפ , זױה-םליֿפ ַא ןיא טלדנַאוװרַאֿפ

 .ץַאלּפ םעַײנ םעד טריטָאקיָאב לּפעש

 ןיא רעטַאעט שידִיי, טכיזרעביא ןַײז ןיא רָאטידערק .ש .ל
 | :םיטרּפ עקידנגלָאֿפ וצ ךָאנ טיג "ןָאדנָאל

 ;עזדָאל ןיא| טױט ןקידמעצולפ סנַאמנײֿפ ןוֿפ העידי יד..,

 .םשור ןקידארומ ,ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןָאדנַאל ןיא ַאד טָאה ןןלױּפ

 רע ןעוו ,ךעלגעמ .קידלוש יו טליֿפעג ךיז ןבָאה ןדִיי רעדנע-טסיא
 םיא טזָאל ןעמ ןעוו ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא ,קעװַא טשינ טרַאֿפ
 .קילגמוא סָאד ןֿפָארטעג טשינ רשֿפא םיא טלָאװ ,ןרָאֿפקעװַא טשינ
 טיא ןעמ ףרַאד ,דלוש ןוֿפ ליֿפעג סָאד ךיז ןיא ןקױרַאב וצ ידּכ רָאנ

511 

 שטנּוװ ןקידנעטש ןַײז ןקירדסיוא לָאז סָאװ ,הבצמ ענייש ַא ןלעטש
 ןוא ןַאמנײֿפ ןכלעוו ןוֿפ רעטַאעט שידִיי ןגייא ןַא ףױא רעגַאב ןוא
 ןברָאװרעד ךיז טָאה ןַאמנײֿפ .טמולחעג דימּת ןבָאה רעיימ סירָאמ
 ךיז טָאה ,וערערַאֿפ ךס ַא ןוא ןָאדנַאל ןיא טנײרֿפ לָאצ עסיורג ַא
 -טקלָאֿפ שידִיי ַא ןעױבוצֿפױא גנוגעווַאב ַא ןֿפַאשעג דלַאב עקַאט
 רעד ןוא ,ןסקַאװעג יא גנוגעווַאב יד .ןעמָאנ ןַײז ףױא רעטַאעפ
 -עק .מ רעטנַאקַאב-טוג ַא ןעוועג זיא רעריא רעײטשרָאֿפ-טּפיוה
 .ײלּפעששטייוו ןיא רחוסדָאנַאיּפ ַא ,דרַאנ

 םוצ ןעמוקעג זיא דרַאנעק ױזַא יו ךיוא טלייצרעד רָאטידערק
 :רעטַאעט םעַײנ םעד ןיא ערעּפָא יד .ןעגנערבנַײרַא ןוֿפ קנַאדעג

 יבַאר ףישט רעד ּױװ ,לוש סיילּפ סקויד רעכַײר רעד ןיאי
 ,(השרד) יןָאמרעס} ןַײז ןטלאה ןוא סיארונ םימי ןענוַאד טגעלֿפ
 זיא טרָאד טנעגיריד רעד .רָאכ ןטוג ַא טימ ןזח רעטוג ַא ןעוועג זיא

 ערעּפָא ןַא טסַאֿפרַאֿפ טָאה רעכלעוו ,ןַאמלַא .ס רעקיזומ רעד ןעוועג !

 ענעגנולעג ץנַאג ַא ןַארַאֿפ זיא'ס זַא ,ונ .ײזחא ךלמ; ןעמָאנ ןרעטנוא

 -ערעּפָא ןַא רַאֿפ רעטַאעט-סקלָאֿפ סָאד ןכַאמ ןעמ ףרַאד .ערעּפַא

 יד ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד. .דרַאנעק .רמ טניימעג טַאה ױזַא .רעטַאעט

 יד ַײס ערעּפָא יד ַײס .טנכייצעגסיױא ןעוועג זיא ןכָאװ עטשרע

 8 א םלוע ןסױרג ַא טכַארבעג ןבָאה ןעגנולעטערָאֿפ עשיטַאמַארד

 .סיזירק ַא ןזיױו ןבױהעגנָא ךדיז טָאה רעטעּפש רעבָא ,עסַאק עטוג

 הסנכה יד ןוא סױרג ןעוועג זיא סעפורט יױוצ יד ןוֿפ תואצוה יד

 .יןיילק

 : .װָאקרעּפ קחצי ןוֿפ .ע .ש

 ,ענהיב-סקלָאֿפ רעשידיא א טימ עבָארּפ עתמא עטשרע יד -- רעיימ סיררָאמ
 ,1911 רעבָאטקָא 5 ,י .נ ,"טייהראוו איד ,

 ,245-252 .זז ,1942 ,ןָאדנָאל ," ןָאדנַאל ןיא רעטַאעט שידיא , --- רעיימ סיררָאמ

 "אעט שידִיי רָאי טרעדנוה,, ,ןָאדנָאל ןיא רעטאעט שידִיי -- ראטידערק .ש ,ל
 ,16-17 .וז ,1962 ,ןָאדנָאל ,"רעט

 ,קרָאי-וינ ,"רעטעלב ָאװיי א ,דנַאלגנֶע ןיא רעטַאעט שידלי -- ףרָאדנערַאה .י .ס
 ,245 248 .זז ,6

 ןבואר ,ןָאסלקוי

 -יבענ ףרָאד ןיא 1885 ינוי 3 ןריובעג
 -ערָא יב ,ןילָאװ ,רימָאטישז ןבענ ,עקוויר

 ןרָאֿפטימ טגעלֿפ --- רעטָאֿפ ,ןרעטלע עמ

 -טינש ןוֿפ רעֿפלעהסױרַא סלַא ןדירַאי ףיוא

 רע ּוװ ,רדח ןיא טנרעלעג .רעמערק

 י"שרישמוח יד רעבירַא לענש טנייטש

 רעטלע ןיא ארמג ןענרעל טמענ ,תותיכ
 ןומונעגרעביא ךָאנרעד ,רָאא 9 12 ןוֿפ

 ןזז וצ ךירדמ םיא ןעדייז ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג

 .תדהו הרותה יקוח יּפ לע

 ןייק רעבירַא ,טיוט סרעטומ ןַײז ךָאנ ,רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא

 -ַאב ענוָאטרוה ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא טרעוו רע ּוװ ,רימַאטישז

 ַא ןיא ןמאנ סלַא ןטעברַא קעװַא רעטעּפש רָאי ַא ,טֿפעשעגיײלַאק

 ךרוד .רָאי 6 טבַײלב רע ּוװ ,עקוויריבעג ףרָאד ןיא לימ-ףמַאד

 ןעמונעג ןוא שיסור ןוא שיערבעה טנרעלעג ךיז ןיילַא טַײצ רעד

 .רוטַארעטיל עשידִיי ןוא עשיסור .,עשיערבעה ןענעייל

 -וטשוצסיוא םולח ןטימ עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .י זיא 1906 ןיא

 קירבַאֿפ-רַאגיצ ַא ןיא ןַײרַא םעד טָאטשנָא רעבָא ,רעטקָאד סלַא ןריד

 יד ןריזינַאגרָא ןעמונעג ףיורעד ץרוק ךיז טָאה רע ּוװ ,עגַאקיש ןיא

 ויסערגָארּפ , רעד ןוֿפ רַאטערקעס רָאי 6 ןעוועג .רעכַאמנרַאגיצ
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 יד ןוֿפ רעציזרָאֿפ ךָאנרעד ,"ַאקירעמַא וװַא ןָאינוי סרעקיעמרַאגיס

 ."עגַאקיש ןיא ןטֿפַאשקרעװעג עשידִיי עטקינײארַאֿפ,

 טימ רעִירֿפ ,טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ןַײז ןביוהעגנָא 1908 ןיא
 "יא , ןיא ןגַארֿפ (עלענָאיסעֿפָארּפ) ןָאינוידיערט רעביא ןעלקיטרַא

 "טלעוו רעטײברַא עשידיא , רעד ןיא ךָאנרעד ,"רעֿפמעק רעשיד

 ןגעוו עיזנעצער ערעגנעל ַא טימ ךיוא טריטויבעד רע ּוװ ,(עגַאקיש)
 -ַאמַארד רעקיטרָא ןַא ךרוד "הלבנ , סנייבשריה ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד

 .עּפורג רעשיט

 ןיא) טריטקַאדער רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב ךיז 1925 ןיא
 רעטוֿפ רעקניל רעד ןוֿפ ןַאגרָא ןלעיציֿפָא םעד (שילגנע ןוא שידִיי
 רעקידנעטש ַא יװ ןַײרַא 1926 בייהנָא .ןָאינוי-רעטעברַא (סרעירָאֿפ)
 ,(?טייהַײרֿפ ןגרָאמ , רעטעּפש) "טיײהַײרֿפ , רעד ןיא רעטעברַאטימ

 -נטסרעמ רע טבַײרש ָאד .גָאט ןקיטנַײה ןזיב ןבילברַאֿפ זיא רע ּווװ
 עסיוועג ַא ןעוועג זיא ,ןעלקיטרַא עכעלטֿפַאשלעזעג-שיטילָאּפ לייט
 ,"ףעטרַא, ןוֿפ גנודנירגטימ רעד טניז ןוא ,רָאטקַאדער-םעַײנ טַײצ
 "וויטוקעזקע ןקיטרָאד ןוֿפ רַאטערקעס סלַא טלייוועג טרעוװו רע ּוװ
 ןגעו ןעלקיטרַא טֿפָא "ֿפ'מ, ןיא ךיא רע טבַײרש ,טעטימָאק

 רעטעּפש ,רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו לייטנטסרעמ ,ןעמעלבָארּפ-רעטַאעט
 רעד ןוֿפ טיוט ןכָאנ .ןעמליֿפ ןוא רעטַאעט רענַאקירעמַא ןגעוו ךיוא
 י טמענ ,דלַאװכוב .נ רעקיטירק-רעטַאעט ןלעיציֿפָא סגנוטַײצ

 ,ץַאלּפ ןַײז רעביא

 טגעלפ סָאװ ,"ענובירט יד, טריטקַאדער קיטייצכיילג טָאה .י

 ןטעטיױויטקַא יד טימ ךָאװ ַא לָאמ ייווצ טַײז ַא ?ֿפ'מ , ןיא ןקורד ךיז

 -שדוח-ןדרָא םעד טריטקַאדער ךיוא .י טָאה רעטעּפש .ןדרָא ןוֿפ
 ."טרָאװ רעזנוא, לַאנרושז

 .גירג ןַײז טניז "ןעפטעלָארּפ ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא .י

 ןוֿפ דילגטימ-עיצקַאדער ַא ןוא "ףוקיא , ,"רָאקיא , ןיא ויטקַא ,גנוד
 ."לַאנגיס , לַאנרושז

 ןשידִיי ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג .י זיא 1953 ףוס ןוא 1937 ןשיווצ
 "קנוֿפ רָאי 5 עטשרע יד טָאה רע ּוװ ,ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ

 'ןינ ןיא ןגייווצ-ןדרָא יד רעביא רָאטקעריד-רוטלוק סלַא טרינָאיצ

 -סנדרָא-סקלָאֿפ ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ רעד ןעוועג 1942 ןוֿפ זיא .י קרָאי

 -עג טָאה ןוא ,רעכיבלמַאז ןוֿפ רָאטקַאדער ןוא ,רָאטקעל ,ןבַאגסױא

 :גע'ד'א עידוטס-רעטַאעט עשידִיי ַא ןֿפַאש

 -גנַאזעג עשידִיי יד רעביא טכיזֿפױא יד טַאהעג ךיוא טָאה ,י
 -רָאֿפ רעד ,1946 טניז ,זיא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ןדרָא םַײב ןעניײרַאֿפ
 -עגנָא ןענַײז'ס ןכלעוו ןיא ?דנַאברַאֿפ-קיזומ ןשידִַיי , ןוֿפ רעציז

 -ןילַאדנַאמ ןוא ןרָאכ-סקלָאֿפ עשידִיי קילדנעצ ייווצ םורַא ןסָאלש |

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןוֿפ ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד ןיא סרעטסעקרָא

 ןַײז ,םרָאֿפ רעשיטסירטעלעב ַא ןיא ,סנטצעל טכעלטנֿפערַאֿפ .י

 ."ןעגנולמַאז ; ןיא עטכישעגסנבעל

  וןינ ןיא סױרַא זיא ,גָאטנריױבעג ןטס70 ןַײז וצ ,1955 ינוי ןיא

 ,י ,קיװָאנ .ּפ ןוֿפ ןעלקיטרַא טימ לַאנרושז-לֿבוי ַא םיא דוֿבּכל קרָאי

 ייר ַא ןוא רענזװעּפ םעס ,רמרמ ןמלק ,רבחמ רעד ,שטנָאר .א
 .שילגנע ןוא שידִיי ןיא ןעגנוסירגַאב

 ;טבַיײרש ןירג רעב
 עטכישעג רַאֿפ שוח ַא טימ ןורּכזלעב רעסיורג ַא ,ןָאסלקוי .רי

 .טסירַאומעמ רעקי טכערּפ ַא ךיױא ןיא ,ןדָאירעּפ עשירָאטסיה ןוא
 -דליב ,ןכעלמיטסקלָאֿפ ,ןקיטֿפַאז ַא טימ ןבירשעג ,ךעלטיּפַאק יד.
 טכיל לעה ַא ןֿפרַאװ ,ןלַאטעד עקיטיינ רַאֿפ שוח ַא טימ ,שידִיי ןכעל
 -רוטלוק ַא ַײס ןבָאה יז .ןבעל ןשיֿפרָאד ןשידִיי ןקילָאמַא ןֿפױא

5173 

 ןופ ןָאקיסלעל

 ןיא טרָא קידנטיײטַאב ַא. .טײטַאב ןשירַארעטיל ַא ַײס ,ןשירָאטסיה
 .-1ױעלַאב ליֿפ ענַײז ןעמענרַאֿפ עיצקודָארּפ רעשירעבַײרש סנַאסלקוי
 ןשידִיי סענוֿפ ןעמעלבָארּפ ןוא תוהמ ,דנַאטשוצ ןגעוו ןעלקיטרַא עקיד
 ןגעוו סעיזנעצער ןוא ןעגנוצַאשּפָא ,ןעגנולדנַאהּפָא ענַײז ;רעטַאעט
 -טינ ןוא רעשידִיי רעד ףױא ןעגנוריֿפֿפױא-עמַארד ערעדנוזַאב
 .ןעמליֿפ עַײנ ןגעוו סעיזנעצער ןוא ןֿפורּפָא ענַײז ;עניב רעשידִיי
 ןָאסלקוי .ןגײא ןוא טנָאנ םיא ןעמעלבָארפ-רוטלוק ןענַײז ללכב
 . טעוו ןעגנוצַאשּפָאןעלקיטרַא רעקילדנעצ ןוֿפ רבחמ רעד ךיוא זיא
 ןֿפיט ןזיװעגסױרַא רע טָאה ןעלקיטרַא עלַא יד ןיא .רעכיב עַינ
 עגנוי ןקיטומרעד וצ טייקיליוו ,רוטלוק ןינע ןרַאֿפ ץרא-ךרד ,טסנרע
 ןוא ךוּת ,טלַאהניא םעד ןיא ךיז ןֿפיטרַאֿפ וצ גנוגיינ ַא ןטנעלַאט
 ."קרעוו ןטלדנַאהַאב םנוֿפ ןעעדיא
 .ע .ש
 ,1964 .צעד 15 ,י .נ ,"8ֿפ"מ , ,ןבעל ן'רַאֿפ לגנַארעג ןיא -- ןַאסלקוי .ר
 20 .י .נ ,/8ֿ"מ , ,רעקיצכַא רעכעלטנגוי ַא -- ןָאסלקוי ןבואר -- ןירג רעב

 | ,1965 .טקָא

 סקעלַא ,ווָאטרעשט

 {1961 ,טקָא 22 .טשעג --- 1881 .בעג}

 -סור-סַײװ ,קסנימ ןיא 1881 ןריובעג
 רע טָאה רָאי 8 ןוֿפ דניק סלַא ןיוש .דנַאל
 ןוא ,ןענעכייצ וצ ןטיײקיעֿפ ןזיװעגסױרַא

 -שוט ןיא ,טכַאמעג רָאי 10 ןוֿפ רעטלע ןיא
 וצ .רעניבַאר ןקיטרָא ןוֿפ דליב ַא ,לסנעּפ
 -רענכייצ ַא וצ רעל רעד ןיא קעװַא רָאי 3
 ןוא רָאי 4 טעברַאעג טָאה רע ּוװ ,רעלָאמ

 רעד ןוֿפ טַאטסעטַא ןַא ךָאנרעד ןעמוקַאב
 רעלָאמ סלַא גנוטלַאװרַאֿפ-ךעצ רעקסנימ

 סעדָא ןייק קעװַא רעטעּפש רָאי ַא ןוא |
 ןעמוקעגקירוצ 1901 ןיא .לוש-טסנוק רעקיטרָאד רעד ןיא ןרידוטש
 רעד ןיא רעלָאמ-רָאטַארָאקעד סלַא טעברַאעג רָאי ייווצ ןוא קסנימ ןיא
 רעסישזער ןרעטנוא רעבָאהביל-טסנוק ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעקסנימ
 .צשידִיי יד ןיא טקילײטַאב ךיז 1902 חסּפ .ןיכעטַאּפ רעדנַאסקעלַא
 .ץעענַאּפמָאק ןוֿפ דיא ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט

 ּווװ ,עקירעמַא ןייק קעװַא המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד תעב-
 הליחתכל ,רָאטַארָאקעד סלַא רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ךיז טדניברַאֿפ רע

 ןוא ,"ץרַאה עשידַיי סָאד , ןליּפש ןתעב (1908) רעלסעק דוד טימ
 ,"ןינַאס, ,"המקנ ןוֿפ טָאג, ,"דימש רעד לקנַאי; ןסעיּפ יד וצ ךָאנרעד
 ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ,"סקיא םַאדַאמ , ,"ןַאמ סבַײװ ןַײמ,
 ,ןײטשנרַא ןוֿפ "יבצ יתבש , ,"טייהרַאװ יד , ,"ַאטַאנָאס רעציירק,
 ,"עלעמילב, ,"ןבעל ןוֿפ לגיּפש רעד, ,?לייטס, ,"ױרֿפ עדעי;
 ַא, ,"טלעוו עכעלײרֿפ יד; ,"ליוו יבר רעד זַא; ,"סנ רעסיורג רעד;
 ןלָאמעג טָאה .ט .?קלָאֿפ ןַײז וצ קירוצ, ,ןיביל ןוֿפ *עביל ןוֿפ טכַאנ

 רעד , ;ןסעיּפ יד וצ רעטַאעט סיקסװעשַאמָאט רַאֿפ סעיצַארָאקעד יד
 רעשירַאגנוא רעד , ,"דיי רעשילױּפ רעד , ,"ןבעל ןוֿפ םערוטש
 רעקיבייא רעד , ,"ןיורק עשידִיי .יד , ,"קיזמ עלעקייא , ,"רעגניז
 "עלעֿפעש עטעשזדנָאלברַאֿפ סָאד , ןוא "לארׂשי עמש ,, ,"רערעדנַאװ
 -יטנַילה יד , :ןסעיּפ יד וצ עּפורט סרעלדַא רַאֿפ סעיצַארָאקעד יד ןוא

 ;?קלָאֿפ ןוֿפ ןֿפַאלקש יד , ןוא "ןעמַאלֿפ ןיא טלעוו יד ,"ןענַארַאמ עק

 ענַײז וצ סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג רע טָאה רעטַאעט סליבעג רַאֿפ
 -ומ ַא, ,"טלעג רַאֿפ ךיז טֿפױקרַאֿפ , ,"דוס רעסיורג ריא , :ןסעיּפ
 :סעיּפ יד וצ רעטַאעט סצַאז גיוודול רַאֿפ ןוא ,"דיילק-הּפוח סרעט
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 רע ט ַאע סט ןשיריי

 ,"לדנוז סניבר םעד; ,*ןוגינ סניבר םעד; ,"רעטכעט סרעדיינש םעד;
 ַא; ,"טלעוו עכעלײרֿפ יד, ,"ליוו יבר רעד זַא; ,"סנ רעסיורג רעד;
 ךיא , ןוא "טלעוו רעד ןוֿפ דניקֿפיטש סָאד , ,"לטעטש ןיא הנותח

 ."םייהַא קנעב

 -סקלָאֿפ סנַאמרעג רַאֿפ סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג ךיוא טָאה .י
 סָאד , ןוא ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ "ןרענָאיּפ יד , :ןסעיּפ יד וצ רעטַאעט
 -ַאעטסקלָאֿפ סווָאלוב רַאָפ ;שטיװָאנַאמלַאק ןוֿפ "זיוה טנעמעגעט
 סניטשדלָאג ינעשזד רַאֿפ ;"לייטרוא רעד, עסעיּפ רעד וצ רעט
 ןוֿפ "רדנ רעד, ,"ןיציבר רענַאיצילַאג יד, ןסעיּפ יד וצ סרעטַאעט

 -ַאעט סָאקסעלַאכימ רַאֿפ ;?ישטַאילנָאּפ םַאדַאמ , ןֹוא ןַאמרעביל םייח

 ןייא ןיא רעצרעה ַײרד , ןוא "עביל-רענייגיצ , :ןסעיּפ יד וצ רעט
 לַאנָאשענ ןוא וינעווע דנָאקעס סגרובנעדלָאג לעוימעס רַאֿפ ;?טקַאט
 -עבעל רעד, ,"ווָאזַאמַארַאק רעדירב יד  :ןסעיּפ יד וצ רעטַאעט
 רַאֿפ ;"ךַאד ןייא רעטנוא , ןוא "עביל ןוֿפ ןטרָאג ןיא , ,"תמ רעקיד
 רעניילק רעד , ,"ַאקניטַאק , ןסעיּפ יד וצ רעטַאעט סנָאקיּפ ילַאמ
 ,"ייווצ רַאֿפ הנותח ַא , עסעיּפ רעד וצ קנַאלב ןָאעל רַאֿפ ;"קיזמ

 -קעװַא .י טָאה טעברַא רעוויטַארָאקעד ןַײז ןוֿפ רקיע רעד רעבָא

 ןעוועג זיא רע ןכלעוו טימ "רעטַאעט-טסנוק ןשידִיי, םעד ןבעגעג

 וצ סעיצַארָאקעד יד ןֿפַאשעג טָאה רע ּוװ ןוא ,1920 טניז ןדנוברַאֿפ
 ,"טייק ענעדלָאג יד , ,"יַאמ ןיא לָאמַא,, ,"טנורגּפָא ןֿפױא , :ןסעיּפ יד

 ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , ,"עינַאשטשעימ , ,"דַיי ַא ןַײז וצ רעווש ,

 רעד , ,"שטנעמ רעטיוט רעד , ,"קוביד רעד , ,"םולב עדנצייר יד ,
 ,"סעטַאמש; ,"?רע טברַאטש ןעוו, ,רידַאנ השמ ןוֿפ *דִיי רעטצעל

 ,"ריזח עקשָאמ , ,"רוכזי, ,"בנג עקטָאמ , ,"סעבמעד , ,"טיורב ,

 רָאיַאמ, ,?סָאװ ןסייוו םידש, ,"סניוועג עסיורג סָאד ,"ןטנערוקנָאק,

 "עג רעד, ,"רעטָאֿפ רעד , ,"ןַאושז ןָאד , ,"רָאזיוװער רעד , ,"חנ

 ,"ינַאּפמָאק ןוא ריּפסקעש; ,*שטנעמ-טֿפול רעד, ,"ףלעוו, י*קנַאד

 ןוא םוב , ,"םשה שודק , ,"לצרעה רָאטקָאד , ,"קַאוװיּפס לדנעמ ,

 יד , ,"בלַאק עשָאי , ,"עיליטסַאק ןוֿפ ןירעכַאמ-ףושכ יד , ,"לדיירד

 ןוא "םימכח רעמעלעכ , ,"דנַאטשֿפױא רעד , ,"רעדניק ענרעדָאמ

 ,"יזנכשא רעדירב יד,

 רע ּוװ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טצעזַאב .ט ךיז טָאה םעדכָאנ ץרוק
 | .ןברָאטשעג 1 1961 רעבָאטקָא 22 םעד זיא
 .} .ש

 אעל ,ןַאסטרעבלַא

 (יקסייחרעפ רזעילא)

 .עטיל-שיליוּפ ,טנגעג רענליוי ,ןַארָא ןיא 1883 ַײמ 14 ןריובעג

 ןיא טנרעלעג .רעגַאל ןשירעטילימ ןיא קישטַאירדָאּפ, --- רעטָאֿפ

 -ילַא ,סנַאמרעטלַאב ,ץערעמ ןוֿפ םישרדמ יתב יד ןיא ךָאנרעד ,רדח
 ,לוש-סקלָאֿפ עשיסור ַא טקידנעעג .עט

 .זיב טעברַאעג ,עקירעמַא ןיא רעדירב וצ ןעמוקעג -- 7

 רעטַאעט-יסלעשט ןיא רעלֿפוס ַא ןרָאװעג ,קירבַאֿפ-ךוש ַא ןיא 0
 "ונעג ךָאנרעד ,ןעגנולעטשרָאֿפ-קיטנוז יד ַײב (לעטכַאװ ףסוי .נעמ)

 ןיא ןטרעבליז ַײב רעטעּפש ,סעּפורט-ץניװַארּפ טימ ןליּפש ןעמ -
 גנוטלַאװרַאֿפ יד ןעמונעגרעביא 1907 ,ןָאטסָאב ןיא רעטַאעט *ּפָאה;
 -ליז ֿבקעי טימ *ַאיבמָאלַאק,) סרעטַאעט ייווצ טימ טריֿפעגנָא ןוא
 רעטעּפש ,ןָאסנַאטַאנ זלרַאשט טימ "זיוה ערעּפָא דנערג; ןוא טרעב
 -ץניוװָארּפ טימ ןרָאֿפמורַא ןעמונעג רעדיוו .(ןייטשנעזָאר לעוימעס טימ
 ,רעטַאעט ןַאטילָאּפָארטעמ רעגַאקיש ןיא רעלֿפוס ןרָאװעג ,סעּפורט
 רעשזדענעמ ןרָאװעג ךָאנרעד ,דנײרֿפנעזיו ּפיליֿפ ַײב טליּפשעג
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 .ר סקַאמ ןוא ץרַאװש סירָאמ ַײב) רעטַאעט-*סיײלּפ גניווריוא, ןיא
 | ,רחסמ וצ רעטַאעט ןוֿפ קעװַא .(רענליוו
 +  4 - יצ .מ

 .רתסא .אכסלאזואק

 ,ןלױּפ ,קלַאוװוס ןיא 1905 ַײמ 3 ןריובעג
 ."ימירג ַא ךיוא ןוא רעריזירֿפ --- רעטָאֿפ
 יסקלָאֿפ ַא ןיא טנרעלעג .רעטַאעט ןיא רער
 ןטימ ןעגנַאגעגטימ דניק סלַא ךָאנ .לוש

 טקוקעגוצ ךיז ןוא רעטַאעט ןיא רעטָאֿפ
 ירֿפ רעייז ךָאנ ױזַא ןוא ,טעברַא ןַײז וצ
 -- רעִירֿפ .עניב רעד וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ
 ןוא ,קלַאווּוס ןוֿפ ןזיירק-רעבָאהביל יד ןיא
 ןשידִיי ןלענָאיסעֿפָארּפ ןיא ןַײרַא 1922 ןיא

 ןוֿפ סעּפורט יד ןיא קידנבייהנָא ,רעטַאעט
 -יל) שַאב-שידַאק ,(עיצילַאג) טרַאה ,ןַאמּפיל ,רעלדנַאס ,"ווָאנארד ,

 ,ווָאקָאלבַאי ,ָאריּפַאש ,יָאמַאק ,ןַאמטיײרטש ןרָאיטקַא יד טימ ןוא (עט

 ,גרעבנייוו

 ,קסירב ןיא ,1940 ןיא ,טליּפשעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא

 יד ןעגנַאגעגנָא זיא'ס תעב ןוא רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשיסור ןיא
 -ליֿפ רעקסווָאלדרעװס ןיא טעברַאעג ,דנַאברַאֿפנטַאר ןגעק המחלמ

 ןיא ןוא ןלױּפ ןיא ךיז טרעקעגקירוצ המחלמ רעד ךָאנ .עינָאמרַאה
 . 1949 ןיא ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןיא שזדָאל ןיא ןטָארטעגנַײרַא 5
 טכַאמעגטימ ןוא ןלױּפ ןוֿפ רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי ןיא רעכירַא

 .טלעוו רעד רעביא ןעיינרוט ענַײז

 ןיא "הרובד, יו ןלָאר-ןיטערבוס טליּפשעג הליחתכל טָאה .ק

 ןיא "עלערימ, יװ ןלָאר עטסנרע רעטעּפש ,"הנותח עשינעמור יד;
 ףיוא רעבירַא ךָאנרעד ןוא "קוביד , ןיא "האל , ,"ענכַאי עכַאב יד,

 ןיא "ןייֿפ םַאדַאמ , ,"קוביד , ןיא "עבָאב יד , יװ ,ןלָאר ערעטלע

 רעד ןוֿפ עמַאמ יד, ןוֿפ לָאר-לטיט יד ,"סניוועג עסיורג סָאד

 ןיא "עדיײרֿפ , ,יקרָאג ןוֿפ "רעגריבניילק , ןיא "טסניד יד , ,"טלעוו

 ,ץרּפ ןוֿפ "ןעוועג זיא לָאמַא ,

 ."סאג אנשטינַארג, םליֿפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ק .
 2 , יצ .ש

 הכלמ ,לעבאר

 | שטיווָאניבַאר }

,* 

 ןרעטלע .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 ןָאעל ןוא יטעב ןרָאיטקַא עשידִיי יד ---
 עשידיי יד ןוֿפ לקינייא ,שטיוװָאניבַאר
 יַאּפמָאק האל ןוא אבא ןרָאטסענ-רעטַאעט
 .זירַאּפ ןיא ןעמוקַאב גנויצרעד ריא .ץעענ
 רעטלע ןיא ,ךיז טָאה יז ּווװ ,(ךַײרקנַארֿפ)
 ןָאעס ןצרוק ַא טקילײטַאב ,רָאי 14 ןוֿפ

 .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןלָאר עכעלטנגוי ןיא
 ,ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ,1927 ןיא

 "גע יז ּוו ,יטיס עקיסקעמ ןיא ןעמוקעג

 -לוקַאֿפ ןשימעכ ןיא םוקינּכעטילַאּפ ןיא ןַײרַא טערט ,עיזַאנמיג טקיד

 יָאזָאליֿפ ןיא ןרידוטש טמענ ןוא טיבעג סָאד רעבָא טזָאלרַאֿפ ,טעט

 ןיא .טעטיזרעווינוא רענַאקיסקעמ ןלַאנָאיצַאנ ןוֿפ טעטלוקַאֿפ ןשיֿפ

 ןוא ךיײרטשדלָאג םייח .רד רעלעטשטֿפירש ןטימ הנותח יז טָאה 4
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 יז טמוק רָאי 12 ךָאנ ןוא ,עניטנעגרַא ןיא םיא טימ ךיז טצעזַאב
 - ,ןבילברַאֿפ ןיוש זיא יז ּוװ ,יטיס עקיסקעמ ןיא קירוצ

 ןֿפױא, ןַאמָאר רעטשרע ריא ,שינַאּפש ןיא ,טניישרעד 1945 ןיא
 םערוטש. ןַאמָאר רעטייווצ רעד 1957 ןיא ןוא ,?ָאטעג ןוֿפ לעווש

 .?ךַײט-ַאטַאלּפ ןֿפױא

 (שינַאּפש ןיא) רעכיב-ייסע ייווצ ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ רעד ךיוא זיא .רי
 ןלַאנָאיצַאנ ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,"רעטַאעט רעשידִיי רענרעדָאמ,
 טגנערב סָאװ ,(1965 ,יטיס עקיסקעמ) טעטיזרעווינוא רענַאקיסקעמ

 יד ןוֿפ גנוַײטשטנַא יד ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג ריצק ַא |
 עשיערבעה סָאד ךיוא יװ ,סעּפורט-טסנוק עשידִיי ענעדײשרַאֿפ
 .ןשטנעמ סָאװרַאֿפ, ןוא ,סעיצַארטסוליא טימ ,לארׂשי ןיא רעטַאעט
 ,(םוירעטסינימ-סגנודליב רענַאקיסקעמ ןכרוד ןבעגעגסױרַא) *ןכַאל

 יז ןשיוװצ ,שינַאּפש ןיא רעכיב 10 רעביא טצעזרעביא טָאה .ר
 "רעטַאעט; ךוב סדלַאװכוב .נ ןוֿפ לײט-רעטַאעט ןכעלטלעוו םטד
 ,(1958 ,סערַײא-סָאנעוב ,עניטנעגרַא ןיא *ףוקיא; ןכרוד ןבעגעגסיױרַא)
 רעטַאעט;? ןוא ךָאלב דרַאשטיר ןאשז ןוֿפ *עיגָאלָאיצָאס רעטַאעט;,

 .(שיזױצנַארֿפ ןוֿפ טצעזרעביא) ווָאניאיערוװעי ײלָאקינ ןוֿפ *ןבעל ןוא

 ןעגנוטַײצ עשינַאּפש עטסקיטכיוו יד ןיא ןירעטעברַאטימ ַא זיא .ר

 -ָאק; *רַאװַאד, ,"ַאעל יא אעווק ,"ןירַאלק לע; ,"לַאנָאיסַאנ לע; יװ
 ,"רךָאיצלעזקעק ,*סעדַאדעװָאנ; ,(סערַײא-סָאנעוב) איא *סָאירַאטנעמ

 לעד ַאטסיװערע ,"ַאטילעַארזיא ַאנובירט; ,"לַאנָאיסַאנ לע; ,"ַאיד לע;
 .(עקיסקעמ) א"א ,*ָאקינקעטילָאּפ

 עשירַארעטיל ףיוא ןטַארעֿפער 200 יו רעמ ןטלַאהעג טָאה .ר -

 ,עניטנעגרַא ,עקיסקעמ ןיא ,שינַאּפש ןיא ַײס ,שידַיי ןיא ַייײס ,סעמעט
 רענַאקיסקעמ ןגעוו סרוק ַא ןבעגעג ךיוא טָאה יז .ורעּפ ןוא עלישט
 ןוא ,טעטיזרעווינוא רענַאקיסקעמ רעלַאנָאיצַאנ רעֶד ןיא רעטַאעט

 -ַאיד לעע גנוטַײצ רענַאקיסקעמ רעד ןיא רעקיטירק-רעטַאעט זיא
 9 יש

 ו

 ןֿפַאשרַאֿפ םירבחמ עשידיא ןוֿפ רעכיב עשינַאּפש ייוװצ --- -+ יקסיידזַאל םייח

 24 ,לַאערטנַאמ ,' רעלדָא רעד אנַאק, ,עקיסקעמ ןיא בוׂשי ןשידיא ערע
 ,1965 .צעד 20 ,א'ב ,"עסערּפ עשידיא יד , ,1965 .ווָאנ

 ,עקיסקעמ ,"געװ רעד , ,רעטַאעט ןגפװ ךוב רעקיטכיוװ ַא-- זעשטיבערעב ןולובז
 ,1965 .צעד 0

 רעד , ,(שינַאּפש ןיא) רעטַאעט ןשידיי ןגעוו רעזייווגעוו ַא --- יקסלַאװָאק .ב
 | ,1966 ַײמ ," געוו

 יש דטאזסס .!טסוס אוססטמאס",; טסז 100806| (608ז018, 6ח 6| ק6-
 ז166/00 ''טאס6/פ/סז"', /068/00, ס.  אסצזּסזוטז6 1965.

 יע דסאזמס .וטסוס אוסססמאס'', קסז 8096/ 88ז06085, סח 6| קסזוס
 ם/06 ''=| א8ס/סח8!, 6חס/ס 1966.

 יישע דטאזמסס 198884ודאי, סס6010 יי=| טחוצסז58|", א168/60, ס. ז-=
 סוסוּסחוטזס 1965.

 ייםע דשאדזפס .וטסוס אוססשמאסיי; ןסז -אטזספזוז8 (68ז6018 1065, ןכ6-
 זו60/60 ''=| 018", /068/00, סג '., םחסזס 06 1966:

 אטאטאאה 828841.: יי דטאזמס .טסוס אוסספהאס'", קסז /. 8. 86
 ץ/518 5/6חומז6, 5600060 '18 סט/זטז8 סח 068 סס". 0/6/6חװ0ז6 1965.

 "= זדסאזקס נטסוס אוססממאס"', ןק6ז160/00 ןוס/608065, 56066/סח
 "'ם3ס88ז86 .. =חסזס 1966.

 יאלקח

 | ןאמדלעֿפ 1

 ,לארׂשי-ץרא ןיא טַײצ קיטש ַא ןעוועג .דנַאלסור ןוֿפ טמַאטשעג =
 ךיז רעטעּפש ."יאלקח , ףיוא ןעמָאנ ןַײז טריזוערבעה םעד ביליצ
 ןוֿפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ןוא עיבַארַאסעב ןיא טצעזַאב
 ,עינעמור ןייק טריטרעזעד טרָאד

57 

= 

 ןופ ןָאקיספעל

 ;טבַײרש יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי

 עטעשטרַאטסעגסױרַא יד .רעזעוורענ קידארומ ַא ןוא רעניורב א.

 .טעשעטרַאטסעגסױרַא רעמ ץלא ןרָאוװעג לַאמעלא םיא ןענַײז ןגיױא

 ןבירשעג רע טָאה ךָאד ,טסיערבעה רעטנערברַאֿפ ַא ןעוועג זיא רע

 -ָאטַאב| לקנַאי זַא ,סיוכרוד טלָאװעג טָאה רע ןוא רעדיל עשידִיי

 ןעוועג ןענַײז ייז רעבָא ,ײרעמַאה ןיא ןקורד םיא ייז לָאז ןיקסנַאש

 ױזַא זיא רֿבח ןַײז סָאװרַאֿפ זגורב ןרָאוועגרע זיא ,ןקורד םוצ טשינ

 רע סָאװ ,טימרעד ןענעגונגאב ךיז געלֿפ רע ןוא םיא וצ גנערטש

 .ךעלבייו רַאֿפ וא ךעלדיימ רַאֿפ טנעילעג ײרעדיל , ענַײז טָאה

 ךָאד רע זיא ,רעדיל םיאקלח טגיוטעג באט קזוח ףיוא יוװ רעבָא-.

 ַא עקַאט רשֿפא ןוא רעלַאטנעמיטנעס ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןוֿפ

 טעד ןיא ךיוא ןוא לדיֿפ טליּפשעג ךיוא טָאה רע .שטנעמ רעשיטעָאּפ

 טועינ יז ןָאק רע ןוא ןליֿפעג טָאה רע זַא ,טריּפשרעד ועמ טָאה

 םיא זיא'ס ןוא ןכַאז ךס ַא וצ ןֿפרָאוועג ךיז טָאה רע... .ןעגנערבסיורַא

 יז ןַא ,ןַאלּפ ַא טימ ןעלקנַאי וצ ןעמוקעג רע זיא ,ןעגנַאגעג טשינ

 ןעלקנַאי ךיז טָאה טרעטנָאלּפעג... .עמַארד ַא ןבַײרשנָא עדייב ןלָאז

 יו ןבָאה לָאז ןוא ,ײעטצעל , ןסייה לָאז סָאוו ,עמַארד ַא ןבַײרשוצנָא

 ,ינעעטיטלָאֿפ ןוֿפ רעטכעש ןמלז רואינש יוו ּפיט ַאזַא דלעה-טּפיוה ַא

 רעטצעל ַא זיא רע זַא ,ארומ טָאה רע לַײװ ,שיטַאנַאֿפ ױזַא זיא סַאו

 עסעיּפ ןַײז ןבירשעגנָא ןייבשריה ץרּפ טָאה עמעט רעד ףיוא} .דִיי

 .ןןרָאװעג טליּפשעג טֿפָא טַײצ ןַײז ןיא זיא סָאװ ,"רעטצעל רעד,

 טשינ ןוא זױה ןַײז ןטיהּפָא חוּכ ןדליוו ַא טימ שממ טוװרפ רע א

 דלעה טּפיױה רעטיױוצ רעד .רעטכעט ענַײז וצ םענייק ןזָאלנַײרַא

 בײהנָא ןַא טימ טמוק סָאװ ,לקנַאי יו פיט ַאזַא ןַײז טֿפרַאדעג טָאה

 "ןטצעל  םעד ןיא ךיז טבילרַאֿפ רע ןוא טײקשידַײ רעַײנ א װפ

 טָאה ףתוש רעד .ףמַאק רעסיורג רעד טמוק סע ןוא רעטכָאט סנדִיי

 ןָאטעג םענ ַא ךיז ןבָאה עדייב ווא טריטּפעצקַא טלַאהניא ןקיזָאד םעד

 טַאהעג טשינ לָאמניײק יאלקח טָאה ,טגָאזעג תמא םעד .ןבַײרש םוצ

 רעבָא.. תוצע עקינייא טגָאזעג רָאנ טָאה רע ןוא ןבַײרש וצ דלודעג

 -רָאֿפ אקוד טָאה יאלקח .געוו ןכַײלג ןוֿפ טריֿפעגּפָארַא דאז יד טָאה רע

 ןוא רעקיניצ ַא ןוא רוכש ַא ןייז לָאז דלעה רעגנוי רעד זַא ,טגיילעג

 ,ןגָאז לָאז רע ןוא ןלַאעדיא עלַא ןוֿפ ןוא ןיילַא טָאג ןוֿפ ןכַאל לָאז רע

 ןיאלקח זיא רעדייל.. .לשעלֿפ ןיא טקעטש טסיירט עקיצנייא יד זַא

 סָאד טשינ ןרָאוועג זיא עסעיּפ יד .. .סנַײז ןריֿפוצכרוד ןעגנולעג

 קיטכיר טָאה דלעה .רעטלַא רעד .טלָאװעג טָאה לקנַאי סאו ,עקיזָאד

 זיא ןדלעה רעגנוי רעדֶו גרעבציפש רעבָא ,טלעוו ןַײז טלגיּפשעגּפָא

 ןעוו ןוא ,טלָאוװעג טָאה דלעה רעזדנוא סָאװ ,סָאד טשינ טַײװ ןעוועג

 ענַײז רעמ ןעוועג זיא עסעיפ יד זַא ,טמירַאב רעטעּפוע ךיז טָאה יאלקח

 .טכערעג ןעוועג עיגָאלָאעדיא רעד ןוֿפ טרּפ ןיא רע ןיא זיא ,סלקנַאי יו

 יז ןוא טײלעגנוי עפירג ַא ןעמונעגֿפױנוצ ןבָאה םירבחמ עדייב

 ןוא ןגרעבציפש טליּפשעג טָאה לקנַאי .עסעיּפ יד טריֿפעגֿפױא ןבָאה

 טליּפשעג ןליּפש וצ טׂשינרָאג שיטקַארּפ גונעג ןעוועג זיא יאלקח

 ,עליַארב ןיא לָאמ ןייא ןוא ץַאלַאג ןיא לָאמ ןייא עסעיּפ יד ועמ טָאה

 -ַארָאמ .עמוס עקידנטײטַאב ַא טכַארבעגנַײרַא יז טָאה לעירעטַאמ ןוא

 טײטערַאֿפ דלעה רעזדנוא... .גלָאֿפרעד ןלעטימ ַא טַאהעג יז טָאה שיל

 -ײטַאב .טֿפײֿפעגסױא טשינ םיא טָאה ןעמ סָאװרַאֿפ טשינ םויה דע

 ךיױא רָאנ ,רעבָאהביל רָאנ טשינ עסעיּפ רעד ןיא ךיז ןבָאה טקיל

 .ײזעזרַאברַאג ,ןליוּפ ןוֿפ רעליּפשיװע רעלענָאיסעֿפָארּפ רעד

 טשערַאקוב ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא רעטעּפש ךיוא זיא עסעיּפ יד

 תואצוה יד .גרעבנרעטש ֿבקעי לַארטַאעט-רעטכיד ןוֿפ לײטנָא ןטימ

 רעד רעבָא .טקעדעג םיוק ךיז ןבָאה ייז זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זענַײז
 גנולעטשרָאֿפ רעד רַאֿפ טלעג טגיילעגסיוא ןַײז טָאה וסיז טַאנעצעמ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 יקסנַאשָאטָאב .דנָאֿפ ַא רַאֿפ טגײלעגקעװַא רָאנ ,ןעמונעגקירוצ טינ
 טָאה רע זַא ,טנַאה ַא טּפַאלקעצ ױזַא גנ,לעטשרָאֿפ רעד ַײב ךיז טָאה

 ןטסנרע ןַא וצ ןעמוקעג זיא טרָאד .לַאטיּפסָאה ַא ןיא קעװַא טזומעג

 :יװַא טרעדליש .ב סָאװ ,רעבַײרש-ףּתוש ןַײז ןוא םיא ןשיווצ ך ,סכס

 ,ןיאלקח טימ טקילֿפנָאק ַא טַאהעג לקנַאי טָאה ,טעב ןיא קידנגיל;
 ןזיוועג םיא טָאה לקנַאי .טסנידרַאֿפ ןוֿפ טֿפלעה ַא טלָאװעג טָאה סָאװ
 תואצוה יז .ןבילבעג טשינ זיא טסנידרַאֿפ ןייק זַא ,ובשח ןרָאלק ַא
 ןייק ןעמוקַאב טשינ |רעבָא| טָאה יאלקח .טקעדעג םיױק ךיז ןבָאה
 זיא עסעיפ יד שטָאכ ,ןעוועג ךָאד זיא סָאװ ,דוֿבּכ םעד ןוֿפ טֿפלעה
 ,ןסַאג עשידִיי יד ןיא ןעגנַאגעג זיא לקנַאי ןעוו .ןלַאֿפעגכרוד ױזַא
 זיא םעד ןיא רעבָא ,רעגניֿפ יד טימ טלטייטעג םיא ףיוא ןעמ טָאה
 רעד וצ ףתוש ןַײז סָאװ ,קידלוש ןעוועג טשינ דלעה רעודנוא ךָאד
 טשינ רע טָאה ןיילַא ןליפש .דוֿבּכ ןייק טַאהעג טשינ טָאה עסעיפ

 -עג טָאה יאלקח...טַאהעג טשינ רע טָאה ןעמָאנ ןייק א טלָאוועג
 ןוֿפ קלח ַא טלָאװעג טָאה רע ןוא ,טלעג סוסיז טָאה לקנַאי זַא ,טסּוװ
 טקילֿפנָאק רעד .טלעופעג טשינ רע טָאה עקיזָאד סָאד רעבָא ,םעד

 ,שטַאּפ ַא טימ ןוא טרָאװ סגנוקידיײלַאב .ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה
 .קנַאוק ןגעלעג זיא סָאװ ,ףתוש ןייז טגנַאלרעד טָאה יאלקח סָאװ
 טליֿפעג טשינ ךיז טָאה לקנַאי ..ןעוװעג טינ ַײברעד זיא רענייק

 טימרעד ןוא ףתוש ןַײז עסעיּפ יד ןבעגעגקעווַא טָאה ןוא טקידיײלַאב
 טָאה ןטטַאּפ םעד זַא ,טליֿפעג ַײברעד טָאה רע .םיא טימ טקידנערַאֿפ
 ."עסעיּפ ַאזַא בַײרש םעד רַאֿפ טניד רַאֿפ רע

 ,א"ב ,"טסילַארושז ןשידִיי ַא ןוֿפ עטכישעג סנבעל יד, -- יקסנַאשַאטָאב ֿבקעי
 ,49'144 ,1207124 .זז ,2

 ןַאמייה ,טרַאּפָאּפַאר
 -ָאק ןיא 1883 רעבָאטקַא 25 ןריובעג

 -ַאֿפ ,עדייז .ענִיַארקוא .בוג רעוועיק ,וועינ

 ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיב .ררושמ ַא ןעוועג
 ןַײז וצ טרעדנַאװעגסױא ךָאנרעד ,םירדח
 -עג רעירֿפ ןוֿפ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטָאֿפ

 עקירעמַא ןיא ןענ 8
 רעבָא .קירבַאֿפ-רעדמעה ַא ןיא םיא וצ
 ,גנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידִיי ַא קידנעעז

 טָאה סע זַא ,טרעטסײגַאב ױזַא ןרָאװעג

 ןיא ןַײז רָאא עכעלטע ךָאנ ןוא ,רעטַאעט םוצ ןעֵיצ ןעמונעג םיא

 -עדניא םעד (א'א ןַאמטיל ,ןַאמֿפױק טימ) טעדנירגעג ,עקירעמַא

 -ַאלקעד סלַא ךיוא טֿפָא קידנטערטסױרַא ,"בולק קיטַאמַארד טנעדנעּפ

 "מורַא רָאי 273 ךרעב .ןעגנומענרעטנוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא רָאטַאמ

 ןיא זיא רע זיב ,ץניװָארּפ רעד רעביא "רעבָאהביל , טימ ןרָאֿפעג

 יז טימ ןוא סדלָאגנהעש יד טימ עּפורט ַא וצ ןענַאטשעגוצ עגַאקיש

 ָאד .עגַאקיש רעדיוו .ןוא ָאלַאֿפָאב ,ָאטנָארָאט ןייק ןליּפש ןרָאֿפעג

 טרעוו ןוא ןָאסנַאטַאנ זלרַאשט ןוֿפ עּפורט רעד ןיא רעביא רע טייג

 טליּפש רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא ליבעג סקַאמ וצ טרישזַאגנַא ךָאנרעד

 קרַאונ ןיא רעירֿפ) גרעבדלָאג ןַאטיינ וצ רעביא טייג ןוא ,ןרָאי ייר ַא

 רעטקַארַאכ סלַא רָאי 15 טליּפש רע ּוװ ,(קרָאי וינ ןיא ךָאנרעד ןוא

 | - ,טסילָאר-רעטָאֿפ ןוא

 :טבַײרש קיניװטָאב .ב

 רע סָאװ רַאֿפרעד רעלוּפָאּפ קרַאטש טינ זיא טרָאּפָאּפַאר ןַאמייה;

 ןיא רעמיא טײג רע ןוא ךיז טמעש רע .רעקידוועמעש ַא רעייז זיא

 -קַא עסיורג יד וצ טינ ךיז טקור רע .ןבעל ןוֿפ ךעלסעג עקיטַײז יד

 טָאה רַאֿפרעד .סרעטַאעט עסיורג יד ןיא טינ ךיז טרַאּפש רע ןרָאיט
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 דניק סלַא .םיטהוש --- סרעטעֿפ ןוא רעט

 . ןטעברַא ןַײרַא ןוא

 ןעז םיא ןלָאז רעקיטירק זַא ,ןטייהנגעלעג יד ןרָאלרַאֿפ רעמיא רע

 -ידִיי רעטיירב רעד טינ םיא ןעק רַאֿפרעד .םיא ןץעוו ןבַײרש ןוא

 טנעלַאט טימ ןוא יירטעג ,ךעלרע טליּפש רע... .םלוע-רעטַאעט רעש

 ענַײז ,רעטָאֿפ ןַײז ,עדייז ןַיז .םיטחוש ןוֿפ החּפששמ ַא ןיא ןריובעג.

 ךָאנ זיא רע ןעו .םיטחוש ןעוועג ייז ןענַײז טעמּכ עלַא .סרעטנֿפ

 .עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעגקעװַא ןרעטלע יד ןענַײז ,לגנַיי-רדח ַא ןעוועג

 ,רוחב רעקירָאי 18 סלַא ,זיא רע ןעוו .ןעדייז םַײב ןבילבעג זיא .ר
 ןוא סענזיב ןיא ןעוועג רעטָאֿפ רעד זיא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 -זיב ענַײז ןיא ןעמענַײרַא םיא ,טייל ַא רַאֿפ ןכַאמ ןוז םעד טֿפָאהעג

 סָאד ,עֶקיִרעמַא ןיא ךָאו עטשרע יד עקַאט ןַאמיײה רעבָא טָאה ,סענ

 ,עניב יד .גנולעט:ערָאֿפ-רעטַאעט ַא ןעזעג ,ןבעל ןַײז ןיא לָאמ עטשרע

 קיװמ יד ,|סעיצַארָאקעד} סירעניס יד ,ךעלּפמעל יד ,ןרָאיטקַא יד

 -נַאֿפעג ןבָאה םַארַארַאט רעלַארטַאעט ןוא ץנַאלג רעצנַאג רעד ןוא
 טימ ןגנַאֿפעגנָא .ןַאמרעגנוי רעוועינָאק םעד ןופ ץרַאה עוויַאנ סָאד ןעג |

 רעד רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז ,תורבח עשיטַאמַארד ,ןרָאטַאמַא
 ליבעג סקַאֹמ וצ ןעמוקעגנָא ךעלדנע ןוא ,רָאי עכעלטע ץניווָארּפ

 ןיא טליּפשעג רע טָאה רָאי 8 .ײרעטַאעט טירטס עטידד, ןַײז יא
 ןעוו אקוד ןוא ,ץניווָארּפ רעד ףיוא ןוא ךעלרעטַאעט עניילק סליבע
 טרָאּפָאּפָאר זיא ,רעטַאעט ןיצּפיל םעד ןעמונעגרעביא טָאה ליבעג
 עקיטַײז ןיא רעמיא םיא טביירט לַאזקיש רעד .קרַאונ ןייק קעווַא
 זיא ,םגרעבדלָאג יד טימ טליפשעג טָאה רע ּוװ ,קרַאונ ןוֿפ.. ךעלסעג
 רעהכַאנ ןוא קיריל ,ןילקורב ,לױוזנָארב ןייק ןעמוקעג ייז טימ ןיוש רע
 ."סקָאנעל םעלרַאה ןיא

 :טבַײרש | ןיײטשּפע רעטלַא| קיזמ לאירוא

 -"סקָאנעל; םעד ןיא גנולעטשרָאֿפ ַא וצ ןעמוק טעוו ריא ןגוו;

 ןעמָאנ םעד סםַארגָארּפ רעד ןיא ןֿפערט רעכיז ריא טעוװ ;רעטַאעט

 א ,ףיוא טערט רע עכלעוו ןיא ןּפיט יד ןוֿפ עערעלַאג יד .טרָאּפָאּפַאר

 ןטוג סלַא ,טסירק סלַא ,דֶיי סלַא ןעועג םיא ןבָאה רימ .עסיורג ַא רעייז

 .קידצ סלַא ,טנַאגירטניא סלַא ,ןַאמ ןטלַא ןקידנדייל סלַא ,ועטָאֿפ

 עטסקיטכיט עמַאס יד ןוֿפ רענייא זיא טרָאּפַאּפַאר -- טרָאװ ןייא טימ

 .רעטַאעט ײסקָאנעל, ןוֿפ ןעפורט} עינַאּפמָאק רעד ןיא ןרָאיטקַא

 טָאה "תוזע ןקיצנייא , ןיא ןַאמדירֿפ םירֿפא ןוֿפ עלָאר רעד ןיא

 -טַאעט ענעבירטעגרעביא ,|סייה| םיטס ףיוא טליּפשעג טרָאּפָאּפַאר

 רעשיטסיטרַא סטרָאּפָאּפַאר ןוֿפ ךירטש .עטקַארַאכ רעד זיא ײועלַאר

 .,ןילפיצסיד ,טײקטמַאצעג ןוֿפ סָאמ עקיטיינ יד טינ טָאה רע .טעברַא

 ןֿפַאש ןעק רע .טנעלַאט טָאה רע .קורדנייא ןַא רע טכַאמ ןטנעמָאמ

 .."טוג טינ -- ןַאמדירֿפ םירֿפא ןוֿפ לָאר יד ..ּפיט ַא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג זיא .ר
 יצ .'נ
 רעד , ,רעלעיּפשיוש עשידיא ערעזדנוא ןוֿפ עערעלַאג רעדליב -- קיזמ לאירוא

 ,1918 יַאמ 18 ,י .ג ," גָאט

 י .ג ,/ ווראֿפ , ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןעטנַאלַאט עגנוי-- קיניװטַאב .ב
 ,1918 .צעד 4

 ט א ,ןוַאמַארבַא י

 {ןַאגַאק םהרבא }

 טקידנעעג ,עיבַארַאסעב ,ווענעשעק ןיא 1892 רַאורבעֿפ 2 ןריובעג

 ןעוועג ,רעכעלטנגוי ַא יו ,רָאי עכעלטע ,לוש-סקלָאֿפ ַא ןסַאלק 4

 ןיא טליּפשעג 1912 טניז .טֿפעשעג-קינלעצ ַא ןיא טלעטשעגנָא

 -סָארּפ עכעלטנגוי --- אֹולּפמַא .דנַאלסור ןיא סעּפורט ענעדײשרַאֿפ
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 -ןטסיטרַא ןשידִיי רעװָאקרַאכ ןיא דילגטימ .סרעקימָאק ןוא סעקַאט

 .ןײרַאֿפ

 "רַאֿפ ןעוועג 1927 ןיא ןוא ןלױּפ ןיא טליּפשעג רָאי 6 טָאה .א

 | ,ןלױּפ ןיא עּפורט ַא ןוֿפ רעטלַאװ

 .טנַאקַאבמוא לרוג רעקידרעטַײװ

 קחצי ,ןַאמלערק

 |1966 ילוי 12 ,טשעג -- 1892 .װָאנ 2 .בעג)

 -רַאװ ןיא 1892 רעבמעווָאנ 2 ןריובעג | | ײ

 ,רחוס רעקירָאיגנַאל --- רעטָאֿפ .ןלוּפ ,עש

 ןצלעמש וצ קירבַאֿפ ַא ןוֿפ רעמיטנגייא

 קידנעייז .לוש-סלדנַאה ַא טקידנעעג .בלח

 טַײצ ןוֿפ רעדילגטימ יד ןגעלֿפ ,"קדצה
 -עטשרָאֿפ-רעבָאהביל ןענדרָאנײא טַײצ וצ

 רַאֿפ עיזנעצער ַא קידנעמוקַאב ,ןקילײטַאב

 ןגָארטמורַא ןביוהעגנָא ךיז .ק טָאה ,"סחוימ עלעצרעה,/ עסעיּפ

 ,1911 ןיא זיב ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ַא ןרעוו וצ קנַאדעג ןטימ

 ,זירַאּפ ןייק קעװַא רע זיא ןרעטלע ענַײז ןוֿפ שינעביולרעד רעד ןָא

 ןַאמסקַאװ .ד .מ ןוֿפ עּפורט רעד ןיא ןַײרַא טערט רע ּווװ

 ,ךַײרקנַארֿפ ,דנַאלגנע ןיא טליּפשעג .ק טָאה טלָאמעד טניז

 ,עינעמור ,ןרַאגנוא ,ךַײרטסע ,דנַאלסור ,ןלוּפ ,עיגלעב ,דנַאלשטַײד

 .לארׂשי תנידמ ןיא רעטעּפש ןוא עטיל

 ןבושח ַא ןעמונרַאֿפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאֿפ טָאה .ק

 רָאיטקַא רעסיוא זיא רע ּוװ ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשידַיי ןיא טרָא
 ןוא רָאטַאזינַאגרָא ןַא יו רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ךיוא
 ןעוועג ךיוא זיא רע .רַאוטרעּפער ןרעסעב טימ סעּפורט ןוֿפ רעריֿפנָא

 "ַאלַאקס; - ןוא "יקסגימַאקא ןוֿפ עיצקעריד רעד ןיא טקילײטַאב

 ,סרעטַאעט
 ךיז ,ק טָאה ,ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו

 ןוֿפ ןעמונרַאֿפ ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,גרעבמעל ןייק ןגָאלשרעד

 ןקיטרָאד ןיא ןטָארטעגנַײרַא זיא ןוא טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד
 ףיט טרָיוקַאוװש טרָאד ןוֿפ ךיז רע טָאה רעטעּפש .רעטַאעט ןשידִיי
 רעד ןיא רעטַאעט שידִיי טליּפשעג ןוא ,דנַאברַאֿפנטעיװַאס ןיא

 . טצעזַאב ךיז רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ ןוא ,עיזיגרוק רעשיטעיווָאס !
 רע ּוװ ,"רעטַאעט יעלַאּפ דנערג, ןטימ טריֿפעגנָא ןוא ,ןָאדנָאל ןיא
 ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .רעסישזער רעד ןעוועג ךיוא זיא
 ןשיװצ טרָא-"ןיוװ ןַײז טליטעג טָאה ןוא רחסמ טימ ןעמענרַאֿפ
 ןעוועג טַײצ עסיוועג ַא ךיוא זיא רע ּוװ ,לארׂשי תנידמ ןוא ןָאדנָאל
 ,ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןשידִיי ןקיטרָאד ןוֿפ רעציזרַאֿפ

 ןיא "תועידי רעטַאעט, יד ןיא טקורדעג 1927 ןיא טָאה .ק
 -ור ןיא רעטַאעט ןשידַיי ןגעוו לקיטרַא ןַא "רעטעלב עשירַארעטיל,
 | ,עינעמ

 1966 ילוי 12 םעד ןברָאטשעג רע זיא טייקנַארק רעצרוק ַא ךָאנ
 םלוע תיב ןֿפױא ור רעקיבײא ןַײז וצ ןעמוקעג ןוא ֿביֿבָא לּת ןיא
 .ןולוח ןיא

 טַײל-החּפשמ ןוֿפ זיולב ןרָאװעג טײלגַאב רע זיא היול רעד וצ

 כָאט ןוא יױרֿפ ןַײז ןבָאה םישולש יד וצ .רעליּפשיוש עטלייצעג ןוא

 ,הבצמ ַא טלעטשעג םיא רעט
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 תנילא רעװעשרַאװ ןוֿפ רַאטערקעס רעד

 ךיוא ךיז טגעלֿפ .ק עכלעוו ןיא ,ןעגנול

 .סרעטכיר עּפורג רעד טימ ןריֿפֿפױא ןַײז

 ןופ ןָאטיסצעל
 ןינעייקעוומאוומווהפי טסאטאא הקקאיייייטט עט

 ןוֿפ ץיטָאנ ַא ןעװעג זיא "*סעַײנ עטצעל;ק גנוטַײצ רעד ןיא
 רעקיטרא רעד זַא ,טגַאז רעכלעוו ,ווָאקרוט םנומגיז רעליּפשיוש

 :ַאב טינ םעד ןיא לעיציֿפָא ךיז טָאה ןיײרַאֿפ-ןטסיטרַא רעשידַיי
 ,טקילײט
 . .םיובנעשריק םהרֿבַא ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .ש
 ,418 ,143 ,וז 1961 ,א ב ,'הֿפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- זָאקרוט טנומגיז
 ,83 .ז ,דנַאב רעטייוצ ,1953 ,א'ב ,/ ןרעטש ענעשַאלרַאֿפ , --- װָאקרוט סַאנַאי

 תור ,יענער

 | טַאלבסקַאבַאט עלעזייר}

 - ןפ67 עמ 10 .טשעג --- 9 ,בעג)

 ןיא ,ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1899 ןריובעג
 -ָאמ ַא -- רעטומ .עילימַאֿפ רעשידיסח א

 טָאה רעבירעד ןוא ,ױרֿפ עשידִיי ענרעד

 ריא ןיא טלייצרעד .ר יו --- ןעמוקַאב יז

 עלענָאיצידַארט ַא -- עיֿפַארגָאיבָאטױא
 םענרעדָאמ ַא ןיא גנויצרעד עשידיסח

 -רעד ןוא עיזַאנמיג ַא ןיא טנרעלעג .טסַײג

 ,ןירערעל-סקלָאֿפ ַא ןרָאװעג ךָאנ

 ,ןעגניז וצ טַאהעג ביל דניק סלַא ךָאנ

 ףיוא ןטָארטעגֿפױא ענעסקַאװרעד סלַא ןֹוא

 רעד ןוֿפ םשור ןרעטנוא .ןעמונעגסיוא רעייז ןוא טרעצנָאק- א

 ַא ןגעוו ןטכַארט ןעמונעג ,עסערּפ רעד ןיא קיטירק רעטרעטסַײגַאב

 ,ערעירַאק עשירעלטסניק
 ןטָארטעגנַײרַא ןוא קיזומ ןרידוטש טסנרע ןביוהעגנָא -- 8

 ,ןיטסילָאס ַא דלַאב טרעוו יז ּוװ ?רימזה, ןיירַאֿפ-קיזומ רעשזדָאל ןיא

 ,-ליֿפ, ןקיטרָא ןיא טרעצנַָאק ןסיורג ַא ףיוא ןטָארטעגפיױא ףיורעד

 .,ןילרעב ןייק ןרידוטש קעװַא ךָאנרעד ,לַאז-טרעצנָאק-?עינָאמרַאה

 ףיורעד טרעוו ןוא סערעּפָא 20 ןוֿפ ןלָאר יד סיוא ךיז טנרעל יז ּוװ

 ןיא טריטויבעד יד ּוװ ,רעירט ןוֿפ ערעּפָא רעד ןיא טרישזַאגנַא

 ,ײזױמ-רעדעלֿפ, ס'סוָארטש ןיא *יקסוװָאלרָא ץנירּפ, סלַא שטַײד

 ,("איצוטנַאס,) *ַאנַאקיטסור ַאירעלַאװַאק; ןיא ןלָאר יז טגירק ךָאנרעד

 ףיוא יז טערט רעטעּפש .איא ("ַאטערַאגרַאמ,) *טסוַאֿפ , ,"ַאדיאַא;
 ,רעוָאנַאה ןוא גרובמַאה ןוֿפ רעטַאעט-ןטערעּפָא ןוא סערעּפָא יד ןיא

 :יז טלייצרעד עיֿפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא
 ןיא ןעמוקעג רָאנ ןיב ךיא ווו ,לַארעביא סָאוו ,זיא טנַאסערעטניא,

 רעכלעוו וצ הֿביֿבס עשידִיי תמא ןַא טכוזעג ךיא בָאה ,דנַאלשטַײד

 ַאזַא רעבָא בָאה ךיא .םייה רעד ןוֿפ טניװועגוצ ןעוועג ןיב ךיא

 ץעגרע ןיא ,טקנעבעג רימ ךיז טָאה סע רעכלעוו ךָאנ ,הֿביֿבס עשידִיי

 -םוי יד ןעמוקעג ןענַײז סע ןעוו .ֿפַארטעג טשינ דנַאלשטַײד ןיא

 ךיז טָאה סע ..ןטנעמָאמ עכעלקערש טבעלעגרעביא ךיא בָאה ,םיבוט

 עכלעזַא רָאנ ..געט ענעי ןיא ןדִַי ךָאנ טקנעבעג קרַאטש יזזַא

 טנָאקעג טשינ ןֿפוא םושב ךיא בָאה ,טכוזעג בָאה ךיא סָאװ דִי

 | "..ןעניֿפעג

 רעטניוו ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא ;שזדָאל ןיא ןעמוקעגקירוצ 1923 ןיאי

 -עּפש ,וָאדַארגָאנױװ ףסוי רעגניז ןטימ רוט ַא ףיוא יז טרָאֿפ 2

 ןיא טליּפש יז רעכלעוו טימ עּפורט עשטַײד ַא יז טריזינַאגרָא רעט
 עשידִיי ןוֿפ גנוקריוו רעד רעטנוא ,ןוא רעטַאעט-*ַאלַאקס; רעשזדָאל

 -ויבעד יז .עניב רעשידִיי רעד וצ ןייגוצרעביא יז טסילשַאב ,ןרָאיטקַא

 / המשנ יד; ןיא רעטסיימלעצ דוד ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא טריט

 ץעענַאּפמָאק ַײב ןָאזעס-רעמוז ַא יז טליּפש רעטעּפש ,ײקלָאֿפ ןַײמ ןוֿפ

 ךָאנרעד ,עיצילַאג רעביא ןרילָארטסַאג םורַא טרָאֿפ ןוא ,שילַאק ןיא
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 רע ט ַאע ט ןשירדיי

 טרילָארטסַאג ,רעטַאעט -*יקסנימַאק; רעװעשרַאװ ןיא ףיוא יז טערט
 רעשידַיי ַא טימ טרָאֿפ ,ןָאדנָאל ןיא לַאטנעמולב ַײב םישדח 2

 רעלסעק ףעזָאי ַײב יז טליּפש ךָאנרעד ,עקירפַא םורד ןייק עּפורט

 | .ןָאדנָאל ןיא
 ;?טסָאּפ, עקיטרָא יד טבַײרש ,ןָאדנָאל ןיא טירטֿפױא ריא תעב
 עריא ןיא ידייל ַא .יענער תור ןֿפורעג ךיא טלָאװ ױזַא ,"ידייל יד

 ביוא רָאנ .ןליפש ןוא ןעגניז ריא ןיא ןוא ןעניישרע ריא ןיא ,ןגעוו
 ןליפוע םוצ רעבָא סע זיא ,ןורסח ןייק טינ טֿפַאשנדייל זיא ןעגניז וצ
 -ױרֿפ ןוא תועינצ סָאד ,טייקנטלַאהעגקירוצ סָאד .רעלעֿפ רעבושח ַא
 ףיױא ןליפש ןיא ליֿפ רעיײז ןרעטש ןבעל ןיא טייקיזוועמעש עכעל

 זיא ןעמ רעוו ןסעגרַאֿפ ,לָאמ עלַא טינ ביוא ,טֿפָא זומ ןעמ .עניב רעד

 .גױט שרעדנַא .טליּפש ןעמ ןכלעוו ּפיט םעד ןיא ןבעלנייא ךיז ןוא

 סלַא רָאנ ,ןירעליפש סלַא סיורג טינ ךָאד זיא יענער תור רַאנ .טינ

 - עקַאט זןיא עמיטש ריא ןוא ןייש עקַאט זיא ןעגניז ריא ןוא ,ןירעגניז

 זַא ,ןבעגוצ ךיוא רעבָא חמ ןעמ .טינ ךיוא ריא טלעֿפ ליֿפעג ןוא ,ןייר
 זיא ,עניב רעד ףיוא רַאי ייווצ עּפַאנק טשרע ,עסירטקַא רעַײנ ַא רַאֿפ
 .דנלעטשנדירֿפוצ ךיוא ןליּפש ריא

 ,ןענייזטרע ריא טימ דלַאב קורדנַײא ןטוג ַא רעייז טכַאמ יענער תור
 וֿפ עכנַאמ ןעזרַאֿפ וצ םישוח יד ןרַאנּפָא לָאמטֿפָא ןָאק סָאד ןוא
 עכלעזַא סלַא ןוא ,עבלעזסָאד רעדיוו רָאנ ,ןליפש ןיא ןטײקכַאווש עריא
 רעד ןוֿפ "תימלווש יד, יז זיא עכלעזַא סלָא ןוא ,ןטכַארטַאב יז ןעמ זומ
 יד ןיא ןח תימלוש ַא ךעלקריוו טָאה ןוא ,עניב רעשידִיי רעגיה
 -תימלוש, רעטרעוו יד טימ ןוא .יז ןרעה ןוא יז ןעעז סָאװ ,ןגױא
 רעשידִיי רעתמא רעד ןוֿפ ןח ןששידִיי םעד ןגָאז וצ ךיא ןיימ "ןח
 .עמיטש עשידִיי ַא ןוא תועינצ עשידִיי ,ןעזסיוא רעשידִיי ,רעטכָאט

 ,ױזַא טכליה סע סָאװ ,םעד ץָארט םיטש ריא טינ טמערוטש'ס
 עדָארג .. .רענעט עטסכעה יד טגנַאלרעד יז סָאװ ,םעד ץָארט ןוא
 -עג עשידִיי ןיא רָאנ ןוא ,ריא ןעמ ףרַאד עניב רעשידִיי רעד ףיא
 טָאה יענער תור טימ .ןעגנילק עמיטש ַאזַא זומ ןעידָאלעמ עקַאמש
 ליֿפ טינ ןבָאה רימ .חוּכ ןקיטכיוו ץנַאג ַא ןענּױװעג עניב עשידִיי ידי

 .טױל זַא ,טסיה סָאד .עניב רעשידִיי רעד ףוא סנירעגניז עשידיי
 ןרעוו סָאוװ ,ןעמַארדָאלעמ עטכייל ןוא ןטערעּפָא ןוֿפ עיצרָאּפָארּפ ועד
 .סנירעגניז עטוג ענייק גונעג טינ רימ ןבָאה ,טריֿפעגֿפױא זדנוא ַײב
 ."זדנוא רַאֿפ ןעמָאקליוװ רעייז יענער תור זיא רַאֿפרעד ןוא

 :טבַײרש רעיימ סיררָאמ
 רימ זיא ןעגניז ריא . ןירעליפשיױש ןוא ןירעגניז ענייש ַא,

 עקיטֿפערק ענייש ַא טַאהעג טָאה יז ליּפש ריא יו ןלעֿפעג רעסעב
 ."קורדסױא-ליֿפעג ןֿפיט טימ טינ וליֿפַא ןעו עמיטש

 טליּפש ,עּפָארייא ןיא 1920 ןיא טמוק יקסװעשַאמָאט סירָאב ןעוו
 ֿברעמ ןוא חרזמ רעביא יינרוט םעד טימ טכַאמ ןוא םיא טימ יז
 ךיא, עסעיּפ רעקילַאנָאסרעּפ-יװצ רעד ןיא סרעדנוזַאב ,עּפָארײא
 טימ ףיוא טערט יז ּוװ ,עקירעמַא ןיא יז טמוק ףיורעד ץרוק ."וד ןוא
 ."לארׂשי ץרא, עסעיּפ רעד ןיא ןיקסװעשַאמָאט

 ;ןַאהַאק .בַא טבַײרש ןליּפש ריא ןגעוו
 יז .קורדנייא ןטוג ַא טכַאמ יענער תור סימ ןירעגניז עַײנ יד,

 -ַאמ ,ןעזסיוא ריא טימ ךעלנעזרעּפ ןוא ,עמיטש עמענעגנָא ןַא טָאה
 ןיא ןוא ןדייר ריא ןיא... .ענטקעֿפע ךיוא יז זיא ,ךיז ןטלַאה ןוא ןרעינ
 -יא טינ זיא עכלעוו ,עדריװטסבלעז ןוֿפ ןָאט ַא טגנילק ןעגניז ריא
 טגָאז ,עניב רעד ףױא ןײגסױרַא ןוא ןדייר טרַא ריא ....ןבירטרעב
 ,ץרוק .רענַאקירעמַא ןייק טינ זיא רעכלעוו ,סולֿפניײא ןַא ןגעוו תודפ
 .טײקש:יעּפָארײא ךיז טליֿפ ןליּפש ריא ןיא ןוא טייקכעלנעזרעפ ריא ןיא
 ריא ןָא ָאזלַא טגנַאֿפ יענער תור .ןורסח ןייק טינ יאדוא זיא סָאד
 .ןטכיזסיוא עטוג טימ קרָאירינ ןיא ערעירַאק
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 | :טבַײרש םיובנעשריק ֿבקעי

 -ןײֿפ טימ סיא ךיז טנכייצ ןוויטָאמ עשידִיי ןופ גנַאזעג ריא...,

 רעצרוק רעד ןיא טָאה יענער סימ.. .גנושטייטרַאֿפ רעקיטכערּפ ,טייק

 -ֿפױא םשור ַא טכַאמעג ,קרָאירינ ןיא ךיז טניֿפעג יז סָאװ ,טַײצ

 יד ןברָאוװרעד ךיז |טָאה| ןוא ןטרעצנַאק עקינייא ַײב קידנטערט

 עכלעזַא ןופ ךיוא רָאנ ,רעקיטירק-קיזחמ יד ןוֿפ רָאנ טינ גנוטכַאי

 ןוא ַאיַאקסרַאב סַאדַאמ ,רודיד סַאדַא יו סרַאטס-ערעּפָא עטמירַאב
 טרעצנָאק ַא ַײב טקילײטַאב ךיז טָאה יענער סימ .םייהדניוו קערַאמ
 יז ןוא זױה-ערעּפָא ןַאטילַאּפָארטעמ ןוֿפ סרַאטס יד טימ ןעמַאװצ
 -יױע ךעלנייוועגרעסיוא ריא רַאֿפ טרידָאלּפַא ןוא טביולעג יז ןבָאה
 .ןעגניז םענ

 םעד ןבירשעג ןטלָאו ןטסיערבעה יד יו ,הנר זור) יענער תור
 -יטש ַא ...גנַאזעג זיא סָאװ ,עמיטש ַא טציזַאב (יענער תור ןוֿפ ןעמָאנ
 -יטַאמַארד רענעטלעז ןוֿפ ,טייקניזש רעשיריל רענעטלעז ןוֿפ עמ
 ,ךַײא טעלג ןוא טמערַאװ סָאװ ,ןָאט רענעטעמַאס ַא ,טֿפַארק רעש
 רעמערַאוו רעד טקינײארַאֿפ זיא ָאד .ןרעה וצ האנה טָאה ריא סָאװ
 ןרעה וצ ביל ןבָאה (ךיוא ןדִיי רימ ןוא) רענעילַאטיא יד סָאװ ,ןָאט
 ,טײקטמַאצעגנייא סָאד טַײצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,רעגניז ַא ןוֿפ
 טרעדָאֿפ עניב-טרעצנָאק עשיעּפָארײא יד סָאװ ,עטריניֿפַאר סָאד
 | .רעגניז ַא ןוֿפ

 שיטַאמַארד קרַאטש ַא :טרעהעג יז ךיא בָאה ןרעמונ עכעלטע
 יז טָאה ןדעי ןיא ןוא ,דיל-ףָאלש טרַאצ ַא ,סנַאמָאר ןשיריל ַא ,דיל
 רעקידנעטשלופ טימ ןירעלטסניק עטקעֿפרעּפ יד סלַא ץזיווַאב ךיז
 עדעי וצ גנַאגוצ ןטנעגילעטניא טימ ןוא עמיטש ריא רעביא לָארטנָאק
 .רעדיל יד ןוֿפ עיצַארַאוװ

 רעד ןוֿפ זדנוא וצ טמוק יענער תור סָאװ ,ףיורעד קידנטכַא טינ-
 טַאהעג טָאה סָאװ ,דניק שידִיי תמא ןַא רעבָא יז זיא ,עניב רענילרעב
 "ופ רעלערוטלוק רענרעדָאמ רעד ןיא גנויצרע עשידִיי תמא ןַא
 -ליז לוונַאז רעקיזמ רעטבַאגַאב רעד ּוװ ,שזדָאל טָאטש רעשיל
 ריא ןיא טָאה ,"רימזה, ןוֿפ טנעגיריד רעד קידנעייז ןַאד ,סטרעב
 טשרעהַאב יענער סימ... .ןירעגניז עסיורג ַא טרעהרעד ןוא ןעזרעד
 יד טימ טנַאקַאב זיא ןוא ןכַארּפש יד ןיא טגניז יז.. ןכַארּפש עקינייא
 ןעזסיוא ריא ןוֿפ.. .טגניז יז רעדיל סנמעוו רעקלעֿפ יד ןוֿפ ןרוטלוק
 רעמ סיוא טעז יז .דניק שידִיי ַא זיא יז זַא ,ןענעקרעד וצ טינ זיא
 שידִיי רעבָא זיא יז .ּפיט ןושידרָאנ םענערָאוועג טמירַאב-ױזַא םעד ןוֿפ
 זיא יז ןקנעד ןוא ןליֿפ טרַא ןיא ,טנעמַארעּפמעט ןוא טסַײג ןיא
 קיװמ טרעה ריא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טווװַאהַאב טוג
 ."ךערּפשעג םַײב עיצַאנָאט ריא ןיא וליפֲא

 רענַאקירעמַא ןטימ הנותח טרָאד טָאה ,ןליוּפ ןייק קירוצ טרָאֿפ ,ר
 ,עקירעמַא ןיא קירוצ טמוק ,םיובנעשריק ֿבקעי טסילַאנרושז ןשידַיי
 ןוא ,רעטלָאװ --- ןוז ןַײז --- טיצרעד ,עניב רעד ןוֿפ קירוצ ךיז טיצ
 -יוו ךיז טרעק ,לארׂשי ץרא ןייק ּפָא יז טרָאֿפ ,טיוט סנַאמ ריא ךָאנ
 רעשידִיי רעד ןוֿפ ּפָא ךיז טרעדנוז יז ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק קירוצ רעד
 -סָאה יניס טנוָאמ ןיא ןעמונעג עקנַארק ַא טרעוו ,החּפשמ*רעטַאעט
 .1967 ַײמ 10 םעד טברַאטש יז ּוװ ,לַאטיּפ

 םעד טכַאמעגכרוד טָאה ,טַאלבסקַאבַאט לארׂשי ,רעדורב ריא

 עטקורדעג ךס ַא רעירֿפ ןוֿפ ךָאנ ץוח ַא ,טָאה ןוא ,םונהיג-רעלטיה

 רעכיב 2 ןבעגעגסױרַא ,עקידָאירעּפ רעשידַיי רעד ןיא ןעלקיטרַא

 זירַאּפ) "ונייה םידבע; ןוא (1946 ,א'ב) ?שזדָאל ןברוחג ןברוח ןגעוו

 ןוא רערעל ַא שזדָאל ןיא ןעוועג זיא רעדורב רערעדנַא ןַא (9

 -רעביא ךיוא טָאה יז .גנוגעװַאב-סטיײהײרֿפ רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא

 טנעגיריד ַא ,טַאלבסקַאבַאט קעלַא :רעדניקרעטסעווש 2 טזָאלעג
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 -רעגענ רעד ןיא *טרָאא ןוֿפ רעריפנָא ןַא ,םיובנעשריק קעלַאז ןו
 ,עקירֿפַא ,ילַאמ קילבוּפער

 ;טבַיײרש גייווצרעבליז ןמלז

 :ערעקרעביא עכעלרעניא עסיורג טכַאמעגכרוד טָאה ענער תור

 6 יו ןבױהעגנָא ןשינ

 רעדירב עריא ןוא שידִיי לענָאיצידַארט ןעוועג זיא זיוה-ןרעטלע
 ריא טָאה ,ןבעל ןשידִיי ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ויטקַא ןעוועג ןענַײז
 -ַאב סָאװ ,טימרעד טקירדעגסיוא ךיז טייקשידִיי וצ גניצַאב עצנַאו
 -"רימזה, ךעד ט" ןדנוברַאֿפ ךיז יז טָאה ,םיטש ענייש ַא קידנציו
 זיא ,שיערבעה ןוא שידִיי ןיא ןעגנוזעג טָאה'מ םגה ּוװ ,טֿפַאשלעזעג
 רָאכ ןוֿפ לייט רעסיורג ַא ןוא ,שיליוּפ ןעוועג ךַארּפש-סגנַאגמוא יז
 רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ ןטימ טרירגעטניא טינ ךיז טָאה
 עטַאווירּפ ערעייז בילוצ רָאנ טקילײטַאב ךיז טרָאד ןוא ,עיצוטיטסניא
 "רימזה, סָאװ ,רערעל-קיזומ יד ַײב םיטש יד ןדליב וצ ;ןסערעטניא
 יייװצ ס'.ר ,ןטרעצנַאק יד ןיא ךיז ןקילײטַאב ךיז ןוא ,טגָאמרַאֿפ טָאה
 עריא ןסיירעביא קידנעטשלוֿפ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא דָאירעפ רעט
 טַײצ עצנַאג יד :טלעוו רעשידִיי רשד טימ טקַאטנָאק ןוא ןעגנויצַאב
 ןעוועג יז זיא ,דנַאלשטַײד ןיא .עגנוזעג ןוא טרידוטש טָאה יז סָאװ
 רעטירד רעד .טלעוו רעשידִיי-טינ רעד ןיא ןָאמעגנַײרַא ןצנַאגניא
 ריא .רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןייגרעביא סָאד ןעוועג זיא רעריא דַאירעפ
 שטַײד ןוֿפ שימוצ םוש ןָא ,ןייר ןבילבעג זיא ךַארּפשסיוא עשידיי
 -רעּפער-קיזומ ןשידִיי-טשינ ןכַײר םעד ןיא ןטָארטעגֿפױא קידנבָאה
 לײט ףיא ןוא טסקעט וֿפױא ַײס לוטיב טימ טקוקעג יז טָאה ,רַאוט
 טֿפרַאדעג טָאה יז עכלעוו ןיא ןסעיפ עשידִיי יד ןוֿפ סעיציזָאּפמָאק
 רעזעידיי-טינ רעד ןיא ןעגנומיטשש עשיטימעסיטנַא יד רעבָא ,ןעגניז
 -רעד סָאד ,ןעמוקעג זיא יז ןענַאװ ןֿפ טלעװ רעלַארטַאעט
 טָאה ,םלוע-רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ טײקמערַאוװ ןוא טײקיצרַאה יד ןקיֿפ
 רעריא דָאירעּפ רעטרעֿפ רעד .רעגַאל ןשידִיי ןיא טכַארבעגקירוצ יז
 ַא ןעמענרַאֿפ יז טעוו עקירעמַא ןיא זַא ,םולח םעד ץיא ןענַאטשַאב זיא
 ןעגנערבנַײרַא טרָאד טעוו ןוא עניב רעשידִיי רעד ףיוא טרָא ןקיטכיוו
 ,ןענורעגסיוא זיא םולח רעקיזָאד רעד ןעוו .טַײקשיעּפָארײא ?סיב ַא
 רעד ןוֿפ קעװַא זיא ,"ךיז רעטניה ןקירב יד טנערברַאפ, יז טָאה
 .ןעטנעמ עטלייצעג טימ רָאנ טקַאטנָאק ןטלַאהעגנָא וא עניב

 ,ױרֿפ עטנעגילעטניא ,עגולק ַא רעײז ןעוועג זיא ענער ןתור
 ,רוטלוק וצ גנויצַאב עטסנרע ןַא טַאהעג וא טנעיילעג ךס ַא טָאה
 -עגנַײרַא טינ ךיז טָאה ןוא ,רעטַאעט םוצ ןוא קיזומ ֹוצ סרעדנוזַאב
 ."ראטרעּפער ןשילַאקיװמ ןשידִַיי ןטכַײל ןיא טסַאּפ
 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ש ןוא .מ

 ,ןָאדנָאל ," טסָאּפ יד ,ענהיב רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ױזַא יװ --- ענער תור
 ,1927 רעבמעצעד 6

 ,רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא ענער תור ןוא יקסװעשאמָאט ,סירָאב -- ןילטייצ זנחלא
 ,1930 ץרעמ 24 ,עשרַאװ ,/סערּפסקע רעזנוא

 5 ,.י .ג ,/ וװראֿפ , ,קיזומ ןוא רעטַאעט גע ןעציטָאנ רַאּפ א --- ןַאהַאק .בא
 ,1930 .צעד

 ,1931 ץרעמ 13 ,.י .נ ,,רענַאקירעמא רעד , ,יענער תור --- םיובנעשריק ֿפקעי
 ,3197320 .וו ,1942 ,ןָאדנָאל ,' ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , --- רעיימ סיררָאמ

 .רד ,אדייא ,סענאדאב

 -סיוא ירֿפ .עטיל-שילױּפ ,ענליוו יב .ןָאגרַאמס ןיא 1874 ןריובעג

 -שילגנע ןטימ טַאהעג הנותח טָאה יז ּוװ ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג

 -ָאר רעדנַאסקעלַא .רד סעמעט עשיניצידעמ ףיוא רעבַײרש ןשיסור

 -קָאד לטיט םעד ןעמוקַאב יז טָאה 1897 ןיא ,(1931 .טשעג) יקטניוו
 - .ןָאטסָאב ןיא ןיצידעמ רעט
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  סָאד םגה ,לדיימ טרילימיסַא שידִיי-שיליופ ַא

 ןופ ןָאקיסקעצל

 רעטעּפש טָאה ןוא ,ןקורד ךיז ןביוהעגנָא יז טָאה 1896 ןיא ךָאנ
 ,?גָאט, רעקרָאי-וינ ןיא טעברַאעגטימ רָאי ךס ַא

 -קָאד םעד, ענייא עכלעוו ןוֿפ ,ןסעיּפ ייווצ ןבירשעגנָא טָאה .ב
 1913 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא ,ןעטקַא 4 ןיא עמַארד ,"האוֿפר סרָאט
 זיא "געוו רעקיצנייא רעד ,, ,ערעדנַא יד ןוא ,(.זז 1232) קרָאי-וינ ןיא
 ןוא ,רעירֿפ רָאי עכעלטע טימ רעטַאעט ןיילק ַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג
 רעלסעק דוד ךרוד טריֿפעגֿפױא רעדיוו 1919 רַאונַאי 24 םעד זיא
 ,רעטַאעט-"סלּפיּפ, רעקרָאי-וינ ןיא

 | :עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש ןיטנע .י
 טימ רעבָא ,סעיזנעטערּפ ןָא עסעיּפ ַא זיא 'געוו רעקיצנייא רעדי,

 וצ זיא ןיּרעסַאֿפרַאֿפ יד זַא ,רעבָא טעז ןעמ .ןטכיזבַא עכעלרע ץנַאג
 רָאלק קידנסיוו טינ ןיילַא ,קידנעשזדנָאלב ןעגנַאגעגוצ עמעט ריא
 - ,גנולדנַאה רעמ ,עיצַאוטיס רעמ טלעֿפ סע .ןכַאמ ריא ןוֿפ ליוו יז סָאװ
 גנַאֿפנָא ןַא קילדעוו-. .רָאמוה ךיוא טלעֿפ סע .טײקטנַאּפשעג רעמ
 עריא ףרַאד סענַאדַאב סָאדַאמ יד... ךוזרַאֿפ רעטכעלש ןייק טינ סע זיא
 רעבָא ךיז ףרַאד יז .ןוּורּפ רעטַײװ דלעֿפ ןשיטַאמַארד ןֿפױא תוחוּכ
 -ןעניב ןרי דוטש רעמ ףיוא ףרָאד יז .סעמעט עריא ןיִא ןֿפיטרַאֿפ רעמ
 ."סערעטניא סמלוע סעד ןּפַאכרַאֿפ וצ קינכעט

 ;טביײרש יקצַאדרעס עטנעי
 .תונורטח ןוא תולעמ טָאה "געוו רעקיצנייא רעד, עידעמָאק יד;

 ןעוו טרַאעג טינ רעיױשוצ םעד טלָאװ סע .טינ זדנוא טרַא סע רעבָא
 רקיע רעד .ןַאמָאר ַא ןוֿפ עמרָאֿפ רעד ןיא עידעמָאק יד טנעייל רע
 סָאד -- םעלבָארּפ ַא ףױא טלקיו סע הװ ַא ןָא טריר סע ,זיא
 וצ םטלבָארּפ יד רעווש זיא סע .עגַארֿפ- טַאריײה יד ,ןבעל-ןעילימַאֿפ
 ,ןזייל

 / -עטיל ךעלנייוועגרעסיוא זיא עמַארד ַא רעדַא עידעמָאק ַא ןעוו
 . זיא .אלימב גנורעטסַײגַאב יד טמוק ,יינ ןוא טנַאסערעטניא ,שירַאר
 סָאד .געוו ןכעלנייוועג ןיא ץלַא טייג ,עכעלנייוועג ַא ךָאז יד רעבָא
 .סָאד טלוֿפעגנָא טָאה סע .טנכייצעגסיוא ןעוועג רעבָא זיא םוקילבופ
 וצ זיא ,עידעמָאק רעד ןיא טבעלעגנייא ךיז ןוא טכַאלעג ,רעטַאעט
 ."ןייג ןוא ןייג לָאז קרעוו סענַאדַאב סַאדַאמ זַא ,ֿפָאה

 ;טבַײרש רעקיטירק רעד

 רעבָא ,ווָיַאנ עלעסיב ַא יא ,טלַא קרַאטש זיא השעמ עצנַאג יד ,

 -עטניא ץנַאג ןענַײז  ױרֿפ ןוא ןַאמ ןשיװצ ןכערּפשעג עכנַאמ

 רָאנ ,עטכַארטעגסיױא ןייק טינ ךעלקריוו ןענַײז יז לַײװ ,טנַאסער

 ןעמונעג ןבעל עמַאס ןוֿפ יו יוזִא

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא לָאמניײא ןיוש ןזיא עידעמָאק עקיזָאד יד

 טגָאזעג ןבָאה רימ .רעטַאעט רענעלק ַא יא קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ

 ,ךוזרַאֿפ רעטשרע ןַא סלַא עידעמָאק עטוג ַא רעייז זיא סָאד זַא ,ןַאד
 ןגלָאֿפכָאנ ןלעוו ךוזרַאֿפ םעד ךָאנ זַא ,גנונעפַאה יד טקירדעגסיוא

 סע ןזיא ,רעבָא טנייש סע יװ ןכַאז עקיטכיװ רעמ ,עקיטַײצ רעמ

 טימ יװ גלָאֿפרעד ןרעסערג ןייק טינ טימ ,ןבילבעג ךוזרַאֿפ םַײב

 לייטנָא ליפש םעד ןיא ןבָאה לָאמ סָאד שטָאכ ,קירוצ רָאי עכעלטע

 ,יקצירבול ,לעבָאל ,ןיבור ,רעלסעק יו רעלטסניק עכלעזַא ןעמונעג

 ."ערעדנַא ןוא יקסנעליוו .סרמ ,ביורטנייוו .סרמ ,ןַאמייה ,ןייטשנעזָאד

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג זיא .ב
 רעטשרע 1956 ,קרָאיוינ ,"רוטַארעטיל רעׂשידיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל,

 ,205 .ז ,דנַאב
 ,רעטַאעהט סלעפיפ ןיא עידעמַאק עטגיטעּפשרַאֿפ רעבָא עכילרהע ןַא --- ןיטנע .י

 ,1919 רַאונַאי 22 ,.י .נ ,/ טײהרָאװ איד;
 ,1919 רַאורבעֿפ 1 ,.י .נ ,"ש'אֿפ , ,רעטַאעהט ןיא --- יקצאדרעס עטנעי
 3 'נ ,קרָאיוינ ,"טייקגיטכערעגש  יגעו רעגיצנייא רעד -- רעקיטירק רעד

1919, | 
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 דוד ,וװָאמַאנניא

 - ןיקסווָאטַאנגיא}

 1954 .רבעֿפ 26 .טשעג --- 1885 ,טקָא 14 .בעג|

 "ורב ןיא 1885 רעבָאטקָא 14 ןריובעג
 -ַאֿפ רעשידיסח ַא ןיא ,ענַיַארקוא ,ווָאליס
 "עג ךָאנרעד ,רדח ַא ןיא טנרעלעג .עילימ

 ןייק קעװַא -- 1903 .ןרעטסקע ןַא ןרָאװ
 -ַארקסיא רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא ,וועיק

 ,גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ ןוא .טריטסערַא ןרָאװ
 -ולָאװער רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא ןרָאװעג

 ,רענָאיצ
 ,עקירעמַא ןייק טרירגימע -- 6

 ןוא סיאול .טס ,עגַאקיש ןיא ןקירבַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא טעברַא רע ווו
 "וי ןוֿפ רָאטַאזינַאגרָא ןַא טַיײצ עצרוק ַא ךיוא רע זיא ָאד .קרָאידוינ
 ןַײז ךָאנ רעבָא ,שיסור ןיא ןבַײרש ןָא רע טבייה הליחתכל .סעינ
 טרעוו .שידִיי וצ רעביא רע טייג ,רעבַײרש עשידִיי טימ טֿפַאשטנַאקַאב
 ךיז ןביג ןווּורּפ עטשרע ענַײז סָאװ טקוקעג טשינ טקיטומטנַא טשינ

 רעד ןיא עטסוויטקַא יד ןוֿפ רענייא רע טרעוו ףוסל .ןייא טינ םיא
 טריטלָאװער עכלעוו ,"עגנוי יד, סלַא רעטעּפש טנַאקַאב ,עּפורג

 -ויבעד .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא םזיטַאװרעסנַאק םעד ןגעק
 רעייז טרעוו סָאװ ,"טנגויק ב'מז ןיא גנולייצרעד ַא טימ 1907 טריט
 .רעבַײרש סלַא טקיטומרעד קרַאטש טרעוו ןוא ןעמונעגֿפױא םערַאװ
 -עטיל, ב'מז סָאד ,ץרַאװש .י .י טימ ןעמַאזוצ ,סױרַא רע טיג 0
 ערעגנעל ַא טימ ,1926 (שידַארַאּפס) זיב 1912 ןוֿפ ןוא *רוטַאר

 יד טרעוו עכלעוו ,"ןטֿפירש; ש'מז יד ,1913-1915 ןשיווצ הקסֿפה

 ,רעקיאַאזָארּפ ןוא ןטעָאּפ עגנוי ךס ַא רַאֿפ ענובירט עשירַארעטיל
 -ידיי עטסרעלוּפָאּפ יד טלקיװטנַא רעטעּפש ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןוֿפ
 . ערעדנַא טריטקַאדער ךיוא טָאה רע .עקירעמַא ןיא רעבַײרש עש

 ןיא .סעקידָאירעּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיז טקורדעג ןוא סעבכַאגסיוא

 ןסעיּפ ייווצ יד רעסיוא ,רעכיב 12 ןבעגעגסױרַא רע טָאװ םערָאֿפ-ךוב

 -עגלַא ןַײז ןגעוו ךעלריֿפסױא} .*ןועדג, ןוא *טלעוו רעַײנ ַא רַאֿפ,

 רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל, עז טייקיטעט רעשירַארעטיל רעניימ

 | ,|*רוטַארעטיל רעשידִיי

 ."סַאיה; ןיא טלעטשעגנָא ןעוועג ןרָאי ךס ַא ןוֿפ ךשמ ןיא זיא .א

 טבעלעג ןוא טייקנַארק רערעווש ַא ןוֿפ ןטילעג רע טָאה 1950 טניז
 "וינ ןיא 1954 רַאורבעֿפ 26 םעד ןברָאטשעג זיא ,טרילָאזיא ץנַאג

 -ןרע רעד ןיא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןוא ,קרָאי

 .םלוע תיב גניר רעטעברַא ןֿפױא רעבַײרש עשידִיי ןוֿפ עײלַא

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.א

 װָאטַאנגיא דוד ן}}

 טלעוו רעַײנ ַא רַאֿפ

 ןגעט חתֿפי יד רַאֿפ רִיֿפנַײרַא)

 | חתֿפי

 ןטקַא ףניֿפ ןיא עמַארד

 גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ טימ
 ן.זז 320) 1939 ,עקירעמַא גַאלרַאֿפ

 1933 ,7 'נ ,עשרַאװ ,?סובָאלג, ןיא טקורדעג ,גָאלָארּפ |1אָו

 װָאטַאנגיא דוד |2)}

 | .ןועדג = -

 תוליגמ קיצנַאװצ ןוא ייווצ ןיא עידעגַארט
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 . "עג ,ײטרַאּפ-ד'ס רעשיסור רעד ןוֿפ עּפורג

 ןוא דנָאֿפ רוטַארעטיל ווָאטַאנגיא דוד ןוֿפ ןבעגעגסױרַא
 ן.זז 444) ,1953 ,קרָאי-וינ גָאלרַאֿפ רעכיב ָאקיצ

 .|לעּפָאט .י ןוֿפ טרירטסוליא ןענַײז ןסעיּפ עדייב|}

 ;טבַײרש ןיקוויר .ב

 עדנעגעל-חתֿפי יד סָאװ ,עמעט יד זיולב טינ זיא סָאד -- רדנג
 ןכלעוו םורַא לדניּפש סָאד זיא סָאד רָאנ ,ןבעגעגֿפױא ןווָאטַאנגיא טָאה
 סָאװ ,ענישזורּפ יד ,עידעגַארט רעד ןוֿפ לױנק רעד ךיז טלקיוו סע
 טרירטנעצנָאק ,טצריקרַאֿפ סָאװ ,ןגעווַאב ךיז עידעגַארט יד טכַאמ
 ,גָאליּפע ןטימ ,סענעצס 56 ,ןטקַא 5 יד קידנריֿפױנוצ ,קרעוו סָאד
 רַאֿפ קרעוו סָאד קידנכַאמ .טקנוּפלטימ ןייא וצ ,ריֿפנַײרַא ןוא גָאלַארּפ
 -סױרַא רעדָא ןשטײטנַײרַא טינ רדנ ָאד ףרַאד ןעמ .קיטש ץנַאג ןייא
 ןוא.. היסהרֿפב טרדנעג טרעוו סע .גױא ןרַאֿפ ןֿפָא זיא סע שטייט
 רדנ טרעװו טסקעט ןכרוד לָאמ רעקילדנעצ רָאנ ,לָאמ ןייא טינ
 -עגַארט-חתֿפי, סווָאטַאנגיא טסילש רדנ ןוא.. טביולעג ןוא טמירעג
  עשיטָאמַארד ןייק טינ ךעלקריוו זיא *חתֿפי , סווָאטַאנגיא ,ןיינ... ?עיד
 טימ לַאֿפ רעד סנטסרעמ זיא סע יו ,עמעט עשילביב ַא ףיוא עמעָאּפ
 יו רעמ טינ יז ןענייז ללּכ ךרדב סָאװ ,סעמַארד עשילביב יד
 -ַאנגיא .סעדנעגעל עשילביב יד ןוֿפ ןעגנוגָאזרעביא עשירַארעטיל

 ןוֿפ טערקעס םעד ןיא גױא ןקיטנַײה ַא טימ ןַײרַא טגנירד וואט

 ןיא ןחתֿפי טקידעבעלרַאֿפ ןוא טקיטנַײהרַאֿפ רע .עידעגַארט סחתֿפי
 רעמ ךָאנ .עדנעגעל רעד טימ טינ ךיז טנגונגַאב ווָאטַאנגיא... זדנוא
 .עיזַאטנַאֿפ ןַײז ןוֿפ גָארטעגוצ רע טָאה ,םיא טיג עדנעגעל יד יװ
 טָאה רע .טרינעצסניא רָאנ ,טריזיַידיארַאֿפ טשינ רדנ םעד טָאה רע
 קילדנעצ רָאּפ ַא טימ טצעזַאב יז ןוא הֿביֿבס עקידעבעל ַא ןֿפַאשַאב
 רדנ זַא ,עעדיא-טנורג ןַײז ןרירטסוליא וצ ,ןרעטקַארַאכ עקידעבעל
 ."גנוֿפַאזע טָאג רעשידִיי ןוֿפ טנעמורטסניא-טּפיוה רעד ןעוועג סע זיא

 :טבַײרש יקסניבושט .ב

 -ןעטשלוֿפ סָאד זיא *ןועדג, סווָאטַאנגיא דוד ןיא עעדיא-טנורג יד,
 טרירָאנגיא ווָאטַאנגיא.. .הרוסמ רעד ןוֿפ ןכיױוּפַא עשוריֿפב ,עקיד
 ןוא ָאי זיא סָאװ ,עירעֿפירעּפ ַא ןיא טײגרַאֿפ רע .ןעמיוצ עשיכ"נת יד
 -רעווינוא ,רעשיטַאמַארד-שיטעָאּפ רעכַײר רעד ןיא.. .שיכ"נת טשינ
 עכָאּפע -ילב ריא טַײז ,סעמעט עשילביב ףיױא רוטַארעטיל רעלַאס
 ױזַא רעצימע םיוק טָאה ,טנַײה ףױא זיב טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא
 טנעמעלע ןשיגַארט-שיגָאלָאטימ םעד ןבױהעגסױרַא וויסערּפסקע
 טכיירגרעד סע טָאה ווָאטַאנגיא יו ,עכָאּפע רעשיכ"נת-ירֿפ רעד ןוֿפ

 ."ןועדג, ןַײז ןיא
 -טסנוק טכע ןַא יו ,עידעגַארט עשיגָאלָאטימ ַא זיא ןועדג.

 רעד... .ןעמָאנעֿפ רעשיגָאלָאיצָאס ַא ךיוא רעבָא "ןועדג, זיא קרעוו
 ַא טריֿפעג געט ערעזדנוא ןיא טָאה עיצױטניא יד סָאװ ,טקַאֿפ םצע
 זיא ,ןלַאוק עקידתישארב רָאג-רָאג ערעזדנוא וצ רעטכיד ןשידִיי
 טכיל רעזדנוא ןיא למיוב רעד זַא ,ףיורעד זייווַאב ַא ןילַא ךיז רַאֿפ
 וצ טרעהעג "ןועדג, סווָאטַאנגיא .אנד םַײב טשינ טַײװ ךָאנ טלַאה
 טינ ןוא ,טייקיביא רעד ןיא ןליצ סָאװ ,קרעוװ עירָאגעטַאק ענעי

 ."טנַײה ןיא ךיוא טייקיבייא יד זיא ,ןגרָאמ ןיא יו רעקינייװ

 :טבַײרש גרעכנייטש ןרהַא
 ןמז ַא םיוק טקורדעגּפָא ,קרעוו טצעל סווָאטַאנגיא דוד ,"ןועדג,

 ,האווצ ןַײז ,שֿפנה ןובשח רעקידנסילשּפָא ןַײז זיא ,הריטּפ ןַײז רַאֿפ
 קיצנַאװצ ןוא ירוצ ףיוא ןגיױצעגסיוא ,יודיו רעגנַאל ַא קיטײצנייא ןוא

 ,הכרבל ונורכז ,ּוָאטַאנגיא דוד ָאד ךיז טלגנַאר וימי לּכ יו .תוליגמ
 ןוא ,ןסיועג וא טסײג םענעגייא ןטימ ,"רש; סענעגייא ןַײז טימ
 סָאוו ,עגַארֿפ רעד ףיוא הבושת ַא ןעמוקַאבסױרַא דלַאוװעגרעביא ליוו
 -רעדג, רעד זיא :טרעבגעעג םיא ,גנַאל ןבעל ןַײז ,וימי לכ טָאה
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 ,געוו רעדָארג ַא ,רשיה ךרד ַא ,געוו ווָאטַאנגיא דוד רעד זיא ,"געוו

 ןיא דרע רעד ןוֿפ ןשטנעמ םעד טבייהרעד סָאװ ,"רעטייל, ַא געוַא

 -רַאֿפ ןוֿפ געוו ַא :טרעקרַאֿפ ,הלילח ,רשֿפא רעדָא ,ףױרַא ךייה רעד

 קידנטלַאה ?דניז ןוא שינעדנעלברַאֿפ ןוֿפ ,גנולכיורטש ןוא שינערֿפ

 טּפשמ ַא; :ָאטַאנגיא-ןועדג ָאד טגערֿפ ,"ןצרַאה ןֿפױא טנַאה יד,

 ןכערב טּפשמ רעד טעוו ?טפשמ רעד ןַיז טעוו סָאװ .רימ ףיוא טרַאוװ

 ?רעטייל טעדג םעד ןקיטסעֿפַאב ןֿפלעה רעדָא

 עזעירַארעטיל רעזדנוא יװ ןרָאי לסיב שביה ַא ןױש זיא'ס.

 ןַײז ןוא ןוָאטַאנגיא דוד וצ סערעטניא ריא ןרָאלרַאֿפ טָאה טלעוו

 "קוק ןשירַארעטיל ןייר ,ןשירעלטסניק ֿפ .געו ןשירָארעטיל

 זיא ,ןעניז ןסיוועג ַא ןיא .ךעלדנעטשרַאֿפ טײקטלַאק יד זיא ,לקניוו

 ענַײז ."רוטַארעטיל, יבגל דגוב ַא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאוװעג רע

 םשל טשינ סיוועג ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז רעכיב *ערעוװעג עטצעל

 תובישח רעמ ןרַאֿפרעד| סָאד רעבָא .האנה עשיטעטסע ןֿפַאשרַאֿפ

 ןוא ףוצרּפ ןקיטסַײג ַא ּפָא ןעלגיּפש סָאוו ,םירֿפס יוו ייז ןבָאה גָאװ ןוא

 -קעּפסרעפ רערעפיט ַא ןיא .ןימ רעייז ןיא קיצנייא געוו ןקיטסַײג א

 ןשינעלגנַאר סווָאטַאנגיא דוד יוו ןעזרעד לָאמַא אמתסמ ןעמ טעוווויט

 ַא רָאג וֿפ לרוג ןטימ ןדנוברַאֿפ תוהמ םצע רעייז ןיא ןעוועג ןענַײז

 קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג רעד ףיא זילב טינ הֿפוקת רערעווש

 םעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא טרעיינ ,רוטַארעטיל ןַײז ןוֿפ ןוא

 עסיורג ןיא םערָא טינ זיא סָאװ הֿפוקּת ַא זיא'ס .ללּכב שטנעמ ןימ

 ןענַײז ,טלעפ ריא סָאװ ;טנעלַאט עסױרג-רָאג וליֿפַא רשֿפֹא ןוא

 רעֿפמעק עקיטומ ,ןסיוועג ןוֿפ ןדלעה ,סרעטקַארַאכ עצלָאטש עקרַאטש

 םוש ילב זיא טרּפ סעד טָא ןיא ללּכה ןמ אצוי ַא .לזמ סרוד רעייז ןגעק

 ".ָאטַאנגיא ןועדג טַײצ רעזדנוא ןיא ןעוועג ץֿפס

 ,לאינד ןוז ןַײז ןוֿפ ע .ש
 רעטשרע ,1956 ,קרָאיײװינ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל,

 | ,44 46 .זז ,דנַאב
 28 ,.י .ג ,"רעֿפמעק רעשידיא רעד, ,"טלעװ רעַײנ ַא רַאֿפ , --- רעטסיירט .ז

 | ,1941 ,רַאורבעֿפ
 ,1677180 .זז ,1947 ,קרָאי-וינ ,/ עקיביולגמוא רַאֿפ ןביולג ַא, --- ןיקוויר .ב

 י .ג , טֿפנוקוצ יד, ,עידעגַארט עשיגָאלָאטימ שידיי ַא -- יקסניבושט .ב

 | ,1953 רעבָאטקָא
 ,1954 ילוייינוי ,"לעווש ןֿפױא , ,געװ-װָאטַאנגיא דוד רעד -- גרעבנייטש ןרהא

 {?1 ,יקסוועשאטסארק

 ןיא רעביא טיג רעלדַא .ּפ בָאקיישזד

 -ָאּפש ןיא ןריובעג זיא .ק זַא ,תונורכז ענַײז

 םַײב *םידָאמ ַא; ןעוועג . ,ענַיַארקוא ,על

 רעשיסור ַא ."ךעלקיטש עשידַיי, ןעגניז

 ,ןעגניז טרעהעג לָאמַא םיא טָאה רעטסינימ

 טקישעג ,ןובשח ןַײז ףיוא ,םיא רע טָאה

 "נָא ןיא .עירָאטַאװרעסנָאק ןיא ןרידוטש

 ןיא טסירָאכ ַא ןעוועג זיולב רע זיא בייה

 -רעד ,ערעּפָא רעכעלרעזייק רעשיסור רעד
 / .טסילָאס ַא ךָאנ

 ןיא לַאֿפ ןקידנעגלָאֿפ ןגעוו תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד רעלדַא

 .:עװַאטלָאּפ ןבענ לטעטש ןיילק ַא ,קָאילעבָאק לטעטשי

 גנוי ַא ,קישטנַאמרעגנִיי ַא ,טסַאג ַא זדנוא וצ טמוק עלייוורעד...,

 רעניווונייא רעקרָאי-וינ עטלַא .יקסֿפעשאטסארק ןעמָאנ ןטימ לדנזח

 רעקילָאמַא ןוֿפ טסיטרעצנָאק רעגניז-ןטלַא סעד ןקנעדעג ךָאנ ןֿפרַאד

 רענעגייא רעד טָא זיא ,ָאזלַא ...יקסֿפעשאטסַארק ,עינָאלַאק רעשיסור

 רע ּוװ ,לוש ןוֿפ ךַײלג עקַאט ןעמוקעג זדנוא וצ יקסֿפעשָאטסַארק
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 ןופ ןָאקיסלעל

 - ,ןזח ןייק ןַײז טינ ליוו ךיא, :טגָאזעג זדנוא וצ ןוא ,טנווַאדעג טָאה

 ,עמיטש ַא ,ןבעגעג וװרּפ ַא ןבָאה רימ ."טסיטרַא ןַא ןַײז ליוו ךיא

 ,ןרָאװעג ןלעֿפעג טוג ץנַאג זדנוא רע זיא !ערעּפָא ןַא רַאֿפ טסַאּפ סָאװ

 "עג ךַײלג םיא ףױא טָאה ,בנג גרעבנעזָאר ןלארשי} רענייא רָאנ

 סָאװ ,רַאֿפרעד זיולב ,?סָאװרַאֿפ ריא טסייוו ןוא ,ןח-םוא ןַא ןֿפרָאװ

 וד ןוא ךיא ..עלעקנעי ,רָאנ עז; .רעדניליצ ַא ןגָארטעג טָאה רער

 -רעגנַייג :טגָאזעג רעבָא רע טָאה סיא וצ ."?ךיוא רע ןוא סרעדניליצ

 רַאֿפ ךיז טָאה יקסֿפעשָאטסַארק.. ."זדנא טימ טבַײלב ריא ,ןַאמ

 יו עמיטש ןַיז ןוש טָאה דלַאב ןוא .. טשוקעצ ןעמעלַא טימ החמׂש -

 זיא סַאג יד זַא ,ױזַא ,לעטָאה ןצנַאג ןרעביא ןעגנילק ןעמונעג קָאלגַָא

 | | .*לוֿפ ןעוועג
 עטשרע יד ןיא ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג רעטעּפש זיא .ק

 ,טקילײטַאב םיא ןיא ָאד ךיז עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןרָאי

 -ןּפורג ַא טקורדעגּפָא זיא *רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ םָאבלַא; ןיא
 ,סקרַאמ ,ָאקסעלוגָאמ ,ןַאמנייֿפ ,רעלדַא ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,דליב

 ןוא |יקסנישָאטסארק טקורדעג זיא טרָאד | יקסװעשָאטסַארק

 | | ,רעלסעק
 ,עלעטעטש סנעדייז ס'רעלָאּפש ןיא רעטַאעט ןעליּפש רימ -- רעלדַא .ּפ ֿבקעי

 ,1917 .י .נ ,/ טייהראוו איד,
 ,1917 .טקָא 6 ,טרָאד ,ענהיב רעד ףיוא רהָאי 40 -- רעלדַא .ּפ ֿבקעי
 .4 .ז ,1937 ,קרָאי-וינ ,/ רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ םָאבלַא, --- גייווצרעבליז ןמלז

 ןיעשזד ,זואר

 | ןאמרעקוצ }
 {1927 ילוי 14 ,טשעג -- 1880 ךרעב .בעג}

 -סַײװ ,קסנימ ןיא 1880 ךרעב ןריובעג
 ,עילימַאֿפ רעשיתיבה-לעב ַא ןיא ,דנַאלסור
 16 ןוֿפ רעטלע ןיא .טקַאדידָאטױא ןַא

 יז ּוװ ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא רָאי
 ,ּפַאש ַא ןיא טעברַאעג קרָאי-וינ ןיא טָאה
 טשרעהַאב לענש ןטיײקיעֿפ עריא קנַאד ַא
 רעד רעטנוא ןוא ,ךַארּפש עשילגנע יד

 ןַא ,טסיטנַאד ַא ,רעדורב ריא ןוֿפ גנוקריוו
 -ַאיצָאס עשידִיי יד ןיא רעוט ןעוויטקַא

 -עג ,ןזיירק עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסיל |
 | ,עקטסילַאיצָאס עסייה ַא ןרָאװ

 טימ הנותח טָאה ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד טימ ךיז טנעקַאב .ר
 עשידִיי עטשרע יד ןוֿפ דילגטימ ַא ,זואר לעבַא ןַאמסדנַאל ריא
 ויסערגָארּפ, ןיא ויטקַא טרעוו ,עקירעמַא ןיא ןזיירק עשיטַאמַארד
 שידִיי ףיוא ןבַײרש ןָא יז טבייה 1910 םורַא ןוא ,"בולק קיטַאמַארד
 ,רקיע רעד ,יז טָאה ,רעטַאעט וצ עביל עֿפיט ריא יירטעג .שילגנע ןוא
 טָאה סרעטקַאנײא עשילגנע יד .םערָאֿפ רעשיטַאמַארד ַא ןיא ןבירשעג
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ ןרעמונ-קיטנוז יד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ יז

 רעטײברַא עַײרֿפ, רעד ןיא -- עשידַיי יד ןוא ,*לָאק יהט; גנוטַײצ
 | ."עמיטש

 -רַאֿפ זיוה ריא יז טָאה ,דנַאלװילק ןיא 1912 טניז קידנעניווװו
 ,טָאטש ןוֿפ רעטנעצ ןשיטַאמַארד-שירַארעטיל-שידִיי ַא ןיא טלדנַאװ

 ןיא ןײרַאֿפ ןשיטַאמַארד שידִיי ַא ןדנירג ןֿפלָאהעג ךיוא יז טָאה ַאד ;

 יז ןיא 1919 .טליּפשעגטימ ךיוא ןוא טריסישזער טָאה יז ןכלעוו

 ,עטריזילַארַאּפ ַא ,רָאי 8 ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא ןרָאװעג קנַארק רעווש

 1927 ילוי 14 םעד זיא יז זיב ,טעב םוצ טדימשעגוצ ןעוועג

 : ,ןברָאטשעג

; 
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 רע טַאע ט ןסטשידיי

 ןוא סרעטקַאניײא ןביז ס'.ר סױרַא קרָאי-וינ ןיא ןענַײז 1918 ןיא
 ,"ןסילוק יד רעטניה, רעטקַאנייא רעד עבַאגסיוא ערעדנוזַאב ַא ןיא
 ,ןיטנע לאוי ןוֿפ טרָאװרָאֿפ ַא טימ

 טבַײרש יןסילוק יד רעטניה, רעטקַאנײא םוצ טרָאװרָאֿפ ןיא
 ;ןיטנע לאוי

 ןפימ טריסערעטניא ךיז גנַאל ןבעל ריא טָאה חאר סַאדַאמ;
 סָאד .טעטכַאבָאַאב טוג סע ןוא ,ןשידִיי ןטימ טפיוהרעביא ,רעטַאעט
 ןענַײז סרעטקַאנייא עקיטציא יד ןוֿפ ַײרד עצנַאג םערָאװ טרעלקרע

 טלעוו-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןוֿפ רענעק רעד .ןבעל-רעטַאעט ןוֿפ
 סָאװ ,ןשטנעמ ַא טַימ ןָאט וצ ָאד טָאה רע זַא ןעזרעד ךַײלג טעװ
 סע סָאװ ,טקוקעגוצ רָאנ טינ גוא שיטסירָאמוה-גולק ַא טימ טָאה
 טקוקעגנַײרַא ךיוא טָאה רָאנ ,עניב רעד ףױא זדנוא ַײב ךיז טוט
 | .ןסילוק יד רעטניה

 ךעלעסעיּפ עקיטציא יד זדנוא ַײב ןענַײז טכיזניה ןסיוועג ַא ןיא
 יד זיא רוטַארעטיל רעשיעּפָארײא רעד ןיא .גנוניישרעד עַײנ א
 -טלַאק רעסיוועג ַא טימ ןבעל-ןעילימַאֿפ סָאד ןעלדנַאהַאב ןוֿפ רעינַאמ
 ןיק טײקידעכַאל רעקיטָאטשסיױרג ,רעזעיצַארג-טכייל ,רעקיטולב
 לָאז רוטַארעטיל יד זַא ,טינ סעַײנ ןייק טרָאד זיא ךױא .טינ םעִַײנ
 -עג םעדכרוד ךיז טָאה עּפָאריײא ןיא .לבמיצ ןֿפױא ןעמענ ןיײלַא ךיז

 זיא ליּפשַײב רעטוג ַא) עביל טימ רוטַארעטיל רעַײנ ַא טעדליב
 ןגָאלש ייז ביוא ,סרעטקַאניײא עקיטציא יד .(*רוטַארעטיל , סרעלצינש
 ,רוטַארעטיל רעשיטַאמַארד רעשידִיי רעד ןיא ןָאט םעַײנ ןייק ןָא טינ
 קנּוװ ַא ,סערעטיירב סעּפע ןוֿפ ךיוה ַא ןַײרַא ריא ןיא רעבָא יז ןגָארפ
 דרועליּפש רעַײנ ַא ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ,סעזָאלגרָאז סעּפע ףיוא

 .טייקיד
 ןוֿפ סױרַא טלעווק ,סױרַא לקניו ַא ןוֿפ יו זיא ןבַײרש זואר סַאדַאמ

 ןקיטציא םעד טיג סָאד ןוא ,קילב-סנבעל ןכעלטנגייא זיַײוולייט ַא
 זיא סע .טַײז רעד ןוֿפ קילב ַא זיא סע .גנוריטַאש ערעדנוזַאב ַא קרעוו
 ."לַארָאכ ַא ןוֿפ טַײז רעד ַײב טגנילק סָאװ ,גנַאזעג-ָאלַָאס ַא

 :טלייצרעד יקסווָאנַאי ,ש

 רעד ןיא ץַאלּפ ןרעכיז רעייז טציא ןבָאה סָאװ ,ןעױרֿפ יד ןשיווצ,
 ץַאלּפ ןקידריונרע רעיײיז ַא סיוועג טמענרַאֿפ ,רוטַארעטיל רעשידִיי
 ןיעשזד סעסימ "סרעטקַאנייא ןביז, ךוב םעד ןוֿפ ןירעסַאֿפרַאֿפ יד
 עטשרע רעזדנוא ןירעסַאֿפרַאֿפ רעד טימ רימ ןבָאה טכַאמעג .זוָאר
 .ירעלעטשטֿפירש רעטנַאקַאבמוא ןַא טימ יװ טֿפַאשטנַאקַאב
 ןטצעזרעביא ןַא טקישעגוצ ןיורב דּוד זדנוא טָאה קירוצ רָאי עכעלטע

 גנוצעזרעביא יד זַא ,ןגָאז וצ קירביא זיא סע .שילגנע ןוֿפ רעטקַאנייא

 טָאה רעטקַאנײא רעד יו ױזַא ןוא ,עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא

 טכַארבעגסױרַא טָאה רע סָאװ םעד טימ זדנוא וצ טרילעּפַא ךיוא

 רימ ןבָאה ,ליֿפעג ַא ,קנַאדעג ןסיוועג ַא םערָאֿפ רעכעלדליב ַא ןיא

 טמוק רעטקַאנייא רעד זַא ,קורדנייא םעד רעטנוא טכעלטנֿפערַאֿפ םיא

 רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע ןיא רעבָא ,ןירעבַײרש רעשילגנע ןַא ןוֿפ

 ץרעבַײרש רעד ןוֿפ שידִיי ןיא רעטקַאנייא ןַא ןטלַאהרעד רימ ןבָאה

 עשביה ַא רָאג טכעלטנֿפערַאֿפ רימ ןבָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא אֿפוג

 ."ןירעסַאֿפרַאֿפ רעבלעזרעד ןוֿפ סרעטקַאניײא ל?ָאצ

 :ךוב ןפיוא ּפָא ױזַא ךיז טֿפור יקסווָאנַאי .ש

 ךוב ריא קידנזעל ןגיוא יד ןיא ךיז טֿפרַאװ סָאװו ,עטשרע סָאד

 ,ןטייקיניילק ןייק טימ טינ ךיז ןקיטֿפעשַאב סרעטקַאנייא עריא זַא ,זיא

 ,עלהׂשעמ ענייש ןוא עצרוק ַא ןלייצרעד טימ ,טָאדקענַא םענייש ַא טימ

 ןלערוטלוק ןדעי ןריסערעטניא עכלעוו ,ןגַארֿפ עטסנרע טימ אקוד רָאנ

 םַאדַאמ ןוֿפ סרעטקַאנייא יד ןיא ןענָאזרעּפ-סגנולדנַאה יד... .ןשטנעמ

 עקידעבעל רָאנ ,ןשטנעמ םֹּתס ,יורטש סעלקוק ןייק טינ ןענַײז זוָאר
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 עלעודיווידניא ץנַאג ,ערעטקַארַאכ עטמיטשַאב טימ ןשטנעמ ,ןשטנעמ

 .ןןטעשחס} סטַאלּפ עריא סיוא טינ טכַארט ןירעסַאֿפרַאֿפ יד .ןשטנעמ

 סָאװ טסייו יז ןוא ןבעל ןקידנמָארטש קיביײא םעד ןופ ײז טמענ יז

 זיא סָאװ ,עטסעב עטשרע סָאד ןיא ןָא טינ ךיז טּפַאכ יז .ןלייווװצסיוא

 רעד ןוֿפ זיא סָאוו ,סָאד ןָא רָאנ ,דנענַאּפש ,קידלציק ,טנַאסערעטניא

 .טייקיטכיוו רעטסכעה

 ערעדנוזַאב ַא טנידרַאֿפ םרעטקַאניײא יד ןוֿפ רעקיצנייא רעדעי
 ךיוא ןוא ןביול וצ סָאװ ליֿפ ךעלקריוו ָאד זיא סע לַײװ ,גנולדנַאהּפָא
 רעייז ַא ןדליב ןעמַאזװצ סרעטקַאנייא עלַא... .ןעלדַאט וצ סָאװ סעליֿפ
 רעד וצ גָארטייב רענַײֿפ ַא סיוועג ןענַײז ייז ןוא ,ךוב ןטרעווסנביול
 ַא טימ טוג רעייז טנַאקעג ןטלָאװ ייז ןוֿפ עקינייא .עמַארד רעשידִיי
 ןטלָאו יי ןעו עניב רעד ףױא ןרעוו טליפשעג גלָאֿפרע ןרעכיז
 ."ןרָאװעג טצריקעג

 לאוי טבַײרש רענעברָאטשרַאֿפ רעד רעביא גָאלָארקענ ןַײז ןיא
 | :ןיטנע

 -רַאֿפ רעד ןוֿפ ןענַײז סרעטקַאנייא עטכעלטנפערַאֿפ יד ץוח ַא;

 ,קרעוו עשיטַאמַארד ערעדנַא עקינייא ןבילברַאֿפ ךָאנ רענעברָאטש
 ןעמָאנ ןטימ ,עטצעל סָאד .שידִיי ףיוא סנייא ןוא שילגנע ףיוא רָאּפַא
 רענייש ַא זיא ,סעלוש עשידִיי ערעזדנוא טעמדיוועג ,"גנונעֿפָאה,

 ןיטָאמ ןֿפױא ,ןזרעֿפ ןיא רעטקַאניא רעשרעדניק רעשיטסַאטנַאֿפ
 -נָא ןַא ןעוועג רָאנ זיא ץלַא סָאד ןוא... "םיכאלמ ייווצ , סזיהנכי ןֿפ

 ,ךיז ןעלקיווטנַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןירעלעטשטֿפירש יד .בייה
 .טֿפַארק-סגנוֿפַאש ריא ןיא ןה ןוא גנודליב רעשירַארעטיל ריא ןיא ןה
 (שירַארעטיל סזוָאר ןיעשזד זיא סע יו קיטכיוו ןוא טנַאסערעטניא..
 סלַא רעקיטכיוו ןוא רעטנַאסערעטניא ליֿפ ןעוועג רעבָא יז זיא ,ןֿפַאש
 סעזָאר יד ןבָאה 1912 םורַא.. .ןירעוט-רוטלוק עשידִיי ןוא עשילגנע
 רעד ןרָאװעג ךַײלג זיא זה רעייז ןוא דנַאלוײלק ןיא טצעזַאב ךיז
 וילק רעשידִיי רעד ןוֿפ רעטנעס רעשיגרוטַאמַארד -שירַארעטיל
 ,עניב עשידִיי ערעסעב ַא רַאֿפ עביל עטלַא רעייז יירטעג.. .דנַאל

 -סומ ןטיול ןירַאֿפ ןשיטַאמַארד ַא ץדנירג טרָאד ןֿפלָאהעג ייז ןבָאה

 ןעמַאװצ... .בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ רעקרָאי-וינ םעד ןוֿפ רעט
 ךיז טָאה סערעטניא ןשיטַאמַארד-שירַארעטיל סזָאר ןיעשזד טימ

 ןיא.. .טנָאזירָאה רעלערוטלוק ןיימעגלַא ריא טרעטיירבעגסיוא ךיוא

 טינ לָאמניײק ,ןקנַאדעג עריא ןיא ,חָאר ןיעשזד זיא דנַאלווילק

 .קרָאירינ ןוֿפ ןסירעגּפָא ןבילבעג

 ריא ןוֿפ} רָאי 8 עלַא יד ךרוד יז טָאה הרובג עקיטסייג ענעטלעז...

 טינ לָאמנײק ,טצכערקעג טינ לָאמנייק .ןזיועגסױרַא |טײקנַארק

 ?ָאמ ןייא .ךיז טגָאלקַאב טינ ךַאז ןייק ףיוא לָאמנייק טעמּכ ,ןעירשעג

 -נוגעווַאב עריא ןיא טעטנעּפעג יױזַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא יז ןעוו ,זיולב

 טייקנַארק ריא ךָאנ ךַײלג .ןעמענ ןבעל סָאד ךיז טווּורּפעג יז טָאה ,ןעג

 רעד ןופ ;ץלַא ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ןצנַאגניא ,ךעלריטַאנ ,ךיז יז טָאה

 יז ןכלעוו ןוֿפ רעמיצ ריא .עטנעקַאב ןוא טנַײרֿפ ןוֿפ טֿפַאשלעזעג

 זיא -- ןויֿפסױרַא יז ןעמ טגעלֿפ רעכיג -- סױרַא ןטלעז טגעלֿפ

 טקורעגּפָא ךיז טָאה יז .ןסַאלשעגּפָא ךיז טָאה יז .ןסָאלשעגּפָא ןרָאװעג

 יד -- ןבילבעג רָאנ ריא ןענַײז ןכַאז יױוצ .טלעוו רעצנַאג רעד ןֿפ

 ןַאמ ריא ןוֿפ עביל עכעלדנעמוא ןוא טייקסטוג עכעלשטנעמרעביא

 יד .יעמ רעטכָאט ריא ןוֿפ גרָאז עיירטעג-קידלודעג יד ןוא לעבָא

 .ךוב עשידִיי סָאד ,טרָאװ עשידיי סָאד -- עטידד ַא ךָאנ ןוא ,יױוצ

 סא ןעוו טמוק ןשטנעמ ַא סָאװ ,עטסשיטעטַאּפ סָאד טמוק ָאד ןוא

 טינ טָאה היאר יד -- ןענעיײל טנַאקעג טינ ןױוש טָאה יז .ןעז וצ

 .טַאלב ַא ,ןטלַאה טנָאקעג טינ ךוב סָאד ןבָאה טנעה יד ןוא -- טנידעג

 ריא רַאֿפ רדסּכ ,לעבַא ,ןַאמ ריא טגעלֿפ ,ןרעקרעביא טנָאקעג טינ
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 טצעזעגקעווַא ןיוש ןוא טעברַא יד טקידנעעג לענש ףיוא .ןענעײלרַאֿפ
 טָאה ױזַא ןוא .טנעיילעג ריא ווא לטעב גערב ןֿפױא ריא ןבענ ךיז
 -ניא ןעוועג זיא סָאװ ,ןירעוט-רוטלוק יד ,ןירעלעטשטֿפירש יד ,יז
 טכַא ,ענעֿפַאשעג סָאד טימ ןוא רעֿפַאש יד טימ ַײס ןדנתבעגסיוא סיט
 ןטימ ןטלַאהעגטימ ,סױרַא רבק ןקידעבעל ריא ןוֿפ דנַאנַאכָאנ רָאי

 ,"רוטַארעטיל טא רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ גנַאג

 | ;ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ר

 הטיונ ןיא ן}1}
 (טקַא ןייא ןיא ַאמַארד)
 ןיורב דוד ןוֿפ טצעזרעביא ,זוָאר ןיעשזד ןוֿפ שילגנע

 ן1914 לירּפַא 4 ,.י .נ ,"שיאי8;|

 טרַאנעג ןַײז טינ ליוו רענייא ןעו {2)}
 זוָאר ןיעשזד ןוֿפ

 (טקַא ןייא ןיא עידעמָאק)
 ן1914 רעבמעווָאנ 28 ,21 ,טרָאדו

 ענעבילבעגרעביא {1}
 טקַא 1 ןיא דליב-טַייצ)

 זוָאר ןיישזד ןוֿפ
 ן1915 .ווָאנ 20 ,12 ,6 ,טרָאדו
 ן1918 ,קרָאי-וינ ?סרעטקַאנייא ןביז, ךוב ןיא 2 .או

 ןעדייל טינ ןעלָאז עגידלושנוא יד {1

 ןעטקַא רעיֿפ ןיא קיטש-רעטַאעט ַא
 זוָאר ןיישזד ןוֿפ
 . טרעבלַא .מ .י ןוֿפ ןעשילגנע םעד סיוא טצעזרעביא
 ן1916 רַאורבעֿפ-1915 יַאמ .י .נ ,"דנוזעג רעזנוא;}

 רעדניק עליטש ן5פ|}

 (טקַא ןייא ןיא עידעמָאק ַא)
 זוָאר ןיעשזד ןוֿפ

 ן1917 ינוי 26 ,9 ,2 ,יַאמ 26 ,,י .ג ,"ש'איֿפו

 ןעסילוק יד רעטניה 161
 זוָאר ןיעשזד ןוֿפ (רעטקַאנייא) |

 ן1917 טסוגיוא 18 ,11 ,4 ,ילוי 28 ,טרָאד|

 "סרעטקַאניײא ןביזא ךוב ןיא |6א|

 רַאֿפ גַאלרעֿפ רעשידיא לעזיימ .נ סקאמ
 ,זז 48 ,1918 ,ןקרָאי-וינ| ,טֿפַאשנעסיװ ןוא רוטַארעטיל

 רעקיטירק רעד ןז|}
 (טקַא ןייא ןיא עידעמָאק ַא)
 זוָאר ןיעשזד ןוֿפ
 ן1917 .טּפעס 15 ,8 ,1 .י .נ ,"ש'יאיפו

 1918 ,קרָאי-וינ ,"סרעטקַאנייא ןביז; ךוב ןיא |7א|
 ארטוס דערֿפלַא ןוֿפ ןעמונטנע וויטָאמ רעד

 | אנרַא ן8|
 ן1918 ,קרָאי-וינ ,?סרעטקַאניײא ןביז;}

 ןעמעלַא טימ טינ ןפ1

 ןטרָאדַו |
 סניֿפעג סָאד ן101}

 לעיּפש רעדניק ַא

 ןטרָאד)
 טּפַאשגנע 11

 טקַא ןייא ןיא לעיּפש ַא
 ןטרָאד}
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 ןופ ןָאקיסלעל

 ,95*93 .זז ,דנַאב רעטרעֿפ ,ענליװ ," ,טיל .דִיי .סקעל , --- ןעזייר 1

 ,1918 .טקָא 19 .י .ג ,"ש'אֿפ , ,רעכיב -- ןיקסװָאנַאי .ש} .ד .ב

 ,1918 ,קרָאי וינ ,,סרעטקַאניײא ןביז , --- זואר ןיעשזד

 רעבמעוװָאנ ,.י .נ ,/טֿפנוקוצ , ,ןירעוט-רוטלוק א ןוֿפ רבק ןֿפױא --- ןיטנע לאוי
7, 

 ,19236 ,צעד 18 ,י .נ ,,"8'מ,, ,ןרוטַאינימ ןיא עניב-סקלָאֿפ יד --- דירֿפ .י

 | דוד-לאנתנ} ינַאס ,אריּפַאש

 {1931 .רבעֿפ 11 .טשעג -- 1861 ץרעמ 25 .בעג)

 ,יסַאי ןיא 1801 ץרעמ 25 ןריובעג

 -כַײלג ,רעדיינש ַא -- רעטָאֿפ .עינעמור
 ןרָאװעג ןגיוצרעד .ןשרד לעב ַא קיטַײצ
 םַײב טעברַאעג טַײצ לקיטש ַא .םורֿפ רעייז

 "יטלָאֿפ ןייק קעװַא דלַאב רעבָא ,רעטָאֿפ
 דוד ןוֿפ ןַארָאטסער ןיא ןַײרַא טרָאד ,ןעש

 "בָאה ,רָאי 12 ןוֿפ רוחב ַא ,רע ּווװ ,עקשיק

 ןעגניז ךיז טלעטש ,םיטש ענייש ַא קיד

 ,טלָאצַאב רַאֿפרעד טגירק ןוא

 סלַא ןטעברַא ןעמונעג רָאי 17 וצ

 םענייא טימ עינעמור רעביא הרוחס ןוֿפ רעֿפױקרַאֿפ-רעטלעטשעגנָא

 גנוניורק רעד וצ טשערַאקוב ןייק ןרָאֿפעג 1881 ןיא .עקֿפָאק םהרֿבַא

 עלעמיש רעגניזרעדָארב ןטימ ןדנוברַאֿפ ךיז טרָאד ןוא גינעק ןוֿפ

 -לדיפ םעד ןוא ָאריּפַאש סחנּפ רעגניז ןטימ ךָאנרעד ,רעקירעזייה רעד

 -עגמורַא ןעמַאזוצ ןוא ,טענַאשזד ױרֿפ ןַײז ןוא אקסעכָאליֿפ רעליּפש

 םיוק ןוא ןטערטֿפױא ןגעלֿפ ייז ּוװ ,סעמשטערק רעביא טרעדנַאװ

 ,טיורב לקיטש ַא ףיוא טַאהעג

 שילַאקיטַאמַארג ןוא שיטסיליטס} עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא

 ..ש טביײרש ,|עיֿפַארגָאטרָא רעזדנוא ןיא ןוא טרעסעבעגסיוא

 ַא רימ ךיא בָאה ,תילכת ןייק טינ זיא סָאד זַא ,ןעעזעג בָאה ךיא,

 ,ןרוכש בילוצ טינ ,"רעכַאמ-שודיק רעד ָאריּפַאש, ןבעגעג ןעמָאנ

 טָאה .ש}| ,םַאנסױא ןַא ןעוועג זיא ןכַאמ-שודיק ןַײמ וו יױזַא רָאנ

 םעד טימ רעבָא ,|ןעלטעצ-גולֿפ ףיוא טקורדעגּפָא רעדיל יד רעטעּפש

 -עג טוג ךימ ןבָאה ןרָאיטקַא עלַא ןעוועג טשינ זיא ןבעל ַא ןכַאמ

 ךיא לַײװ ,יײז ןוֿפ טַײװ לסיב ַא ןעוועג רעמיא ןיב ךיא רָאנ ,טנעק

 ןטַײצ ענעי ןיא טָאה רַאיטקַא ןַא ןעוו זַא ,גָאט ןקיטנַײה ןזיב סייוו

 טוג, טָאז וצ ךַײא ןסעגרַאֿפ רע טָאה ,רעסעב עלעסיב ַא טַאהעג

 רעטסעב רעד ןעוועג רע זיא ,טַאהעג טשינ טָאה רע ןעוו רָאנ ,"ןגרָאונ

 | ."רעדורב רעטוג

 יז זַא ,רעזײה-עֿפַאק ןוא העט ןוֿפ רעמיטנגייא יד ַײב טלעוּפ .ש

 רַאֿפרעד ןוא רעגניז עשידִיי רעצעלּפ ערעייז ןיא ןעגנערב ןלָאז

 טגנערב ױזַא .קנַארטעג ןדעי טימ (עבטמ עשינעמור) ןַאב 5 ןרעכעה

 -נַאי ,רעדנילב רעד השמ ,רעלבמיצ הנוייֿבקעי רעגניז יד ייז וצ רע

 ,עשטמַאזדָאּפ םולש ,ןייטשרעייפ רשא ,עקינָאמרַאה רעד טימ עלעק

 -יסקעל; ןיא *רעגניזרעדָארב; עז}| רעצַאּפש ןָאעל ,רעלדורטש אנח

 | ,ן216-25 .זז *רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאק

 זיולב ּפָא ךיז טיג רָאנ ,רעדיל ןעגניז וצ םּתס ףיוא טרעה .ש

 ףיוא רַאוטרעּפער ןקיסַאּפ םעד ןעגניז ןוא ?ןכַאמ שודיק, ןטימ

 .ןעגנומענרעטנוא ערעכַײר

 ,עקירעמַא ןייק טרירגימע טרעדנוהרָאי ןקיטנַײה בייהנָא ןיא

 קרָאי-וינ ןוֿפ ןסַאג יד ןיא ןייטש ןוֿפ הנויח ןַײז ןגיוצעג ָאד .ש טָאה

 . רעטנורעד ,ןכַאז עטלַא טימ |רעלדעּפ-דרַאקשוּפ} ןגָאװ ַא טימ

 4 ןוא 2 וצ ןקורדּפָא טגעלֿפ רע עכלעוו רעדיל ןוא ךעלביב-השעמ
 | | . .ךעלטַײז
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 רעטַאעט ןשידיי

 "נולמַאז-רעדיל עכלעזַא ייווצ ךיז ןעניֿפעג ץיזַאב רעזדנוא ןיא }

 רעדק ,"שודיק רעשימָאק רעד; :רעדיל יד ןטלַאהטנַא סָאװ ,ןעג

 גיטיירֿפ, ,"וכרב; ,"שודיק רעגידֿבוט םוי רעד, ,?קַאזרעדױלּפ

 שידיק רעטשימרעֿפ רעד; *םירוּפ ןוֿפ שידיק רעד; ,*טכַאנ רעד ףיוא

 .{*הלדבה איד; ."לידבמה, ,"ךל ןתיו; ,"תועובש ןוֿפ

 ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1921 רַאורבעֿפ 11 םעד

 רעד ףיוא םלוע תיב-ןורבח רה ןֿפױא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןעמוקעג

 ,שזדָאל רענעטלעז סיאול ןוא ץיוװָאקרעב .ב ןוֿפ עקרק

 .ש קרָאי-ינ ןיא טנעקַאב טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 ;טבַײרש ,טיוט ןַײז רַאֿפ רָאי עכעלטע

 ןעמ ןָאק ןיז ןסיוועג ַא ןיא .פיט רענעטלעז ַא ןעוועג זיא סָאד

 זיא סָאד רעבָא ,"רעגניזרעדָארב, עּפורג רעד וצ ןענכערַאפ םיא

 -עמַא ןיא ןעמוק ןַײז ךָאנ .עינעמור ןיא טַײצ לקיטש ַא ןעוועג רָאנ

 -עגּפָא רָאנ ךיז ןוא ןעגניז סָאד ןבעגעגֿפױא ןצנַאגניא רע טָאה ,עקיר

 טגיילעגסיוא טַאהעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא "עלעגעוו, ןַײז טימ ןבעג

 ןעמוקוצ לָאמלייט ךיוא טגװלֿפ רע ,ןֿפױקרַאֿפ םוצ ןכַאז ענעדיײזערַאֿפ

 ןטקַארטנַא יד ןיא ןוא גנולעטשרָאֿפ רעד רַאֿפ טרָאד ןוא רעטַאעט ַאוצ

 ,ןקורדרעביא רדסּכ טגעלֿפ רע סָאװ ,ןעגנולמַאז-רעדיל יד ןֿפױקרַאֿפ

 זיא סָאװ ,"ןעזיטיס ַא ןרעװ וצ ױזַא ױװ רושָארב יד ךױא ױזַא

 זיא רע .טנַארגימיא יד ַײב לעוטקַא רעייז ןעוועג ךָאנ טלַאמעד

 רַאֿפ סערעטניא ןעמערַאװ א טימ שטנעמ רעליווו ,רעליטש ַא ןעוועג

 רעייז טגעלֿפ רע .ןרָאיטקא עשידִיי ןוֿפ לרוג םעד ןוא רעטַאעט שידִיי

 טָאה .ש .עּפָארײא ןיא ןגעלָאק ענעזעוועג ענַײז ןציטשרעטנוא טֿפָא

 עטשרע יד ןוא רעגניזרעדָארב יד ןוֿפ רעדליב טימ ויכרַא ןַא טָאהעג

 ,עקינייא ןעוועג ךיוא ןענַײז רעדיל יד ןשיווצ .עינעמור ןיא ןרָאיטקַא

 ןיק ףיוא טָאה רע יוװ ױזַא רעבָא ,טסַאֿפרַאֿפ ןיילַא טָאה רע עכלעוו

 עכלעוו ןסיוו וצ רעווש זיא ,רבחמ ןופ ןעמָאנ ןייק טקורדעג טינ דיל

 ."ענַײז ןענַײז
 * .גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ ןוא ױרֿפ ןַײז ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .ש

 הרובד ,םולבנעזָאר

 -ליוו ןיא 1909 רעבמעצעד 6 ןריובעג
 .רעקורד ַא -- רעטָאֿפ ,עטיל-שילוּפ ,ענ
 לוש-סקלָאֿפ עשידִיי עטשרע יד טקידנעעג
 -ַאלק-8 יד ךָאנרעד ,גורֿפ ןועמש ןוֿפ ניא
 -מיג עשידִיי סַאנװָאקרַאמ ַאיֿפָאס עקיס
 סרוק ןקירָאי 5 ַא קיטַײצנבַײלג ןוא עיזַאנ
 ַאנעלעה ןוֿפ ליא לוש-טעלַאב רעד ןוֿפ

 -ַארד רעד ןיא טרידוטש ןוא שטיװָאקשַאל

 רעטַאעט ןשילוּפ םַײב לוש רעשיטַאמ

 | .*ַאטודער;
 ףיוא ןירעצנעט סלַא ןטערטסױרַא ןביוהעגנָא .ר טָאה 1928 ןיא

 שידִיי ןליּפש ןעמונעג --- 1930 ,עניב רעשיליוּפ ןוא רעשידִיי רעד

 רענליוו ןטימ טליּפשעג ראי ןבלעז ןיא ןוא גנָאי ַארַאלק טימ רעטַאעט

 רענליווק רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא --- 1921 .?לבמַאסנַא ןטערעּפָא;
 עענרוט ַא טימ טכַאמ יז רעכלעוו טימ (ָאזַאמ .מ --- גנוריֿפנָא) *עּפורט

 עּפורט רעד ןוֿפ דילגטימ ןטימ הנותח טָאה ןוא עּפָארײא-ֿברעמ רעביא
 ,קינלעמ םוחנ

 "עּפורט רענליווא רעד ןוֿפ רעדילגטימ לייט ַא ןעוו ,1924 ןיא
 ,ןלױּפ ןייק ןרָאפוצקירוצ ןַאדנָאל ןיא ןליּפשטסַאג יד ךָאנ טסילשַאב

 -לָאמעד רעד ןוֿפ ןדִיי ףיוא תושיגנ יד בילוצ ,ןַאמ ריא ןֹוא .ר ןכָאה

 "נבַייײלב ןוא ,ןוֿפרעד ןטלַאהעגקירוצ ךיז ,גנוריגער רעשיליוּפ רעקיט
 ןעמַארגָארּפ וצ רעבירַא ייז ןענַײז ,עּפורט-רעטַאעט ַא רעסיוא קיד
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 סָאד ןסקַאװעגסיױא טַײצ רעד טימ זיא'ס עכלעוו ןוֿפ טסנוקניילק ןוֿפ

 עדייב ,"ייווצ ןוֿפ רעטַאעט סָאד ;רעטַאעט-קינלעמ -- םולבנעזָאר,
 ןוא ףיוא ןריֿפ ייז ּוװ ,עקירעמַא םורד ןייק ןטעברַאֿפ 1926 ןיא ןרעוו
 ןסעיּפ ןוא טסנוקניילק ןוֿפ םַארגָארּפ רעסערג ַא ןיא ךיז ןקילײטַאב
 סָאד סערַײא סָאנעוב ןיא ןֿפַאש ייז .טלַאהניא ןשירעלטסניק ןוֿפ
 -טסנוקניילק רעייז קיטַײצכַײלג ןרעכַײרַאב ןוא רעטַאעט-?טֿפיא,
 | | ,םַארגָארּפ

 יז ןעמוק ,עקירעמַא-לַארטנעצ ןוא םורד רעביא עענרוט ַא ךָאנ

 ךרוד ןריֿפ ןוא קרָאי-וינ ןיא ןכָאװ 10 ןליּפש ,עקירעמַא ןיא 1946 ןיא
 1953 ןיא ,עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד רעביא ןעענרוט 4

 ,עקירעמַא םורד ןוא לַארטנעצ רעביא עענרוט-טלעוו ַא רָאי 2 יז ןכַאמ|
 ,לארׂשי ןוא עּפָארײא

 -טרָאװ טימ קרָאי-וינ ןיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ףיוא ךָאנרעד טערט .ר

 | ,ןטרעצנָאק

 .צ .ש
 30 ,ָאעדיװעטנַאמ ,'טנַײרֿפ רעזנוא , ,גנולעטשרַאֿפ עשירעלטסניק ַא --- .װ .ע

 ,1936 ינוי
 ,1936 טסוגױא 21 ,.א'ב ,"גנוטַײצנגרָאמ , ,,טבעלעג-יח ,, -- רעלסערב ףלָאװ

 ,".צ'א.ד,, ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ בָאגוצ ַא טימ יווער --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1936 טסוגיוא 31 ,א'ב

 ,19236 .טּפעס 28 .א'ב ,"רעציוא רעד ,, --- יקצינטישז ,ל ,רד
 ,".צ .א.ד, ,רצוא ןייק טשינ זיא סָאװ ,"רצוא רעד , --- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1936 ,טּפעס 28 ,.א'ב
 ,1926 .טּפעס 28 ,.א'ב ,"גנוטַײצנגרַאמ , ,"רצוא רעד , --- רעלסערב .װ
 .1926 .טקָא 4 ,טראד ,"טֿפור ןבעל סָאד , -- .ב .װ
 ,"ףסערּפ יד , ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ -- |יקצינטישז .ל .רד| --- ןילייב ,ט

 ,1927 ץרעמ 19 ,א'ב
 ,1937 .צעד 17 ,טראד ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ --- ןילייב .ט
 ,1937 .צעד 21 ,טראד ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ --- ןילייב .ט
 ,1939 לירּפַא 7 ,"צאד , ,טנווייל ןוא גנַאהרָאֿפ ןשיװצ --- יקסנַאשַאטַאב וועקנאי
 ,1939 ינוי 2 ,א"ב ,"עסערּפ יד ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ --- ןילייב .ט
 יֿפױא רעטשרע ןוא רעטַאעט ןָאטנילק ןיא סעט'נזח עגנוי ריֿפ --- ינדרי .מ

 31 ,י .נ , גָאט רעד , ,עניטנעגרַא ןוֿפ רעליּפשיוש טסעג 2 ןוֿפ טירט
,1946 , 

 ,"רוטלוק עשידיי, ,קינלעמ םוחנ ןוא םולבנעזָאר הרובד -- לוי ימ .נ
 ,1949 ,10 'נ ,י :נ

 לאלצב ,ןַאמדירפ

 |1941 ילוי 12 .טשעג --- 1897 .בעג)

 ,קסווָאטיל קסירב ןיא 1897 ןריובעג

 ,קירבַאֿפ-לעמ ַא ןיא רעטעברַא --- רעטָאֿפ
 .מ .א ןיא רעדיל טימ 1919 טריטויבעד

 ,"רעכיבלעמַאז עשידויי סגרעבנעסייוו

 ,ןלַאנרושז ערעדנַא ןיא רעטעּפש

 רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא טרעדנַאװעגסיוא

 -קַאדערטימ ןעוועג טַײצ עסיוועג ַא זיא

 רעגנַאֿפנָא רַאֿפ לַאנרושז-שדוח ןוֿפ רָאט

 -רעד ןוא רעדיל טקורדעג ןוא ?גנַאגֿפױא; -

 זיא .ֿפ ,?ןטֿפירש, ב"מז ןיא ןוא *לַאנרושז ןעגרָאמ, ןיא ןעגנולייצ

 .ןלוש טכעלטלעוו:שידִיי יד ןיא רערעל ַא ןעוועג

 טימ ,*ךַאטער רעד; ערעּפָא-רעדניק ַא טסַאֿפיַאֿפ טָאה 9

 ןוֿפ טעטימָאק-סגנודליב ןוֿפ ןבעגעגסױרַא) ווָאיל ָאעל ןוֿפ קיזומ

 ,םע ,ייוו; רעסקנָארב ןיא זיא 1922 ץרעמ 11 םעד .(גניר רעטעברַא

 "יש יד ךרוד רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ ריא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא יע ,שטיע

 ריטנולָאװ רעד; עמַארד ס',ֿפ לושלטימ-ודרָא רעסקנָארב ןוֿפ רעל
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 ןיא ןרעטנולָאװ עשידִיי-רענַאקירעמַא יד ןגעװ *ָאריּפַאש ןעב
 ץנעט ןוא ןַאמנערָאק גניווריוא ןוֿפ טרישזנַארַא קיזומ ,עינַאּפש

 רעד ןוֿפ רבחמ רעד ךיוא זיא .8 .ָאריּפַאש יליל ןוֿפ טרישזנַארַא

 ,(וז 96 ,1924) ."יעשזד ראטינעשזד, עמַארד

 ןעוועג זיא קושטלעל ַאטרעב ױרֿפ ס'פ
 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .8ֿ זיא 1941 ילוי 12 םעד

 ,וז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליװ ," טיל ,שידִיי ןוֿפ .סקעל , -- ןעזייר ןמלז
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 ,474 475 .וז 1968 ,.י .ג ," רוטַארעטיל רעשידיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל,

 קיזייא ,גרעבדלַאג
 1938 ילוי 14 .טשעג --- 1887 .װָאנ 1 .בעג)

 -סָאב ןיא 1887 רעבמעווָאנ 1 ןריובעג
 ןײטשטַאלג ֿבקעי יװ .עקירעמַא ,ןָאט
 ןוֿפ רענייא ןעוועג עדייז ןַײז זיא ,טבַיײרש
 יעטַאט .ןָאטסָאב ןיא םינזח עטשרע יד
 .שידִיי טדערעג בוטש ןיא ןבָאה עמַאמ

 -ַאב ,שזדעלָאק דרַאװרַאה ןיא טרידוטש

 ןוא 2051 1912 ןוא 22 1910 ןעמוק
 דרַאװרַאה ןיא עיֿפָאזָאליֿפ-רעטקָאד 1912 !

 ןעוועג 1922 זיב 1922 ןוֿפ .טעטיזרעווינוא
 ירעמַא; ןוֿפ רָאטקַאדער רעשירַארעטיל

 -ָאלקיצנע רעלַאנָאיצַאנ סרעילָאק ןיא טעברַאעגטימ ןוא *ןַאמירֿפ ןעק

 -ףעטס ַא ןעוועג .רוטַארעטיל רענַאקירעמַא-שינַאּפש ןגעוו עידעּפ
 ,(1920-22) "ירויקרעמ ןעקירעמַא; ןיא קיזומ רַאֿפ טנעזנעצער

 -עט ענעדײשרַאֿפ ףיוא רעכיב ךס ַא טכעלטנֿפערַאֿפ ןָא 1913 ןוֿפ
 2 טסַאֿפרַאֿפ ךיוא ןוא קיזומ ,עמַארד ןגעו רעבָא רקיע רעד ,סעמ
 ,(1922 ,1921) ןעגנולייצרעד עצרוק טימ רעכיב

 ;טבַײרש ןַאמקרָאטש השמ

 סלַא טסנידרַאֿפ ןסיורג ַא טָאה גרעבדלָאג קיזיא רבחמ רעד;

 עזעיטסירטעלעב עשידִיי ײר ַא ןוֿפ רעצעזרעביא רעשילגנע רעד

 "ןָאשיסנַארט ווָא ַאמַארד יהט; ךוב םעניא .קרעוו עשיטַאמַארד ןא

 ,עינַאּפש ןיא ןגרוטַאמַארד ןוא עמַארד יד גרעבדלָאג טלדנַאהַאב
 יד ןוא דנַאלסור ,דנַאלשטַײד ,ךײרקנַארֿפ ,עקירעמַא-םורד ,עילַאטיא
 ךוב ןקיד םעניא ץַאלּפ ןטסערג םעד רעבָא ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ
 טיא לטיּפַאק ַא ןיא שידִיי ןיא גנוֿפַאש רעשיטַאמַארד רעד רע טעמדיוו
 זז) "יעווריוס לקיטירק דנע לקירָאטסיה ע ,עמַארד שידִיי יהט,
32954), 

 -רָאֿפניא לסיב ַא טימ לטיּפַאק ןשידִיי ןַײז ןָא טבייה גרעבדלָאג
 יד וצ רעביא ךַײלג טייג ןוא קרעוו-רעטַאעט ערעטלע יד ןגעוו עיצַאמ
 יד טנָאמרעד רע ,טרעדנוהרָאי ןט19 םענוֿפ ןגרוטַאמַארד עשידִיי
 יד,) ןָאזנעוװעל גיוודול ,רעבָאלטָאג .ב .א ןוֿפ קרעװ עשיטַאמַארד
 ,דלעֿפנעסקַא לארׂשי ,רעגניטע המלש רײד ,("ךעלּפינק עשירעבייוו
 ,ךיז טלעטש רע .םירֿפס רכומ עלעדנעמ ןוא ןָאזניועל רעב-קחצי

 ןיא קרעוו ערעײז ןוֿפ טלַאהניא ןֿפױא ּפֶא ,רעקיניו ּױװ ,רעמ ּ!וװ
 'ועמ ,ןרָאוװעג ןֿפַאשעג ןענַײז ייז רעכלעוו ןיא עכַאּפע רעד ןוֿפ טכיל
 םעד גרעבדלַאג טלדנַאהַאב שיטירק ןוא שירָאטסיה רעכעלריֿפסיוא
 .רעטַאעט ןשידִיי םענרעדָאמ סעניא דָאירעּפ-ןידרָאג ןוא ןדַאֿפדלָאג

 -רעטַאעט סנירָאג .ב טימ טצונַאב ךיז רבחמ רעד טָאה רעהַא זיב
 -יא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןגעוו ךוב סרעניוו ָאעל ןוא עטכישעג
 ,עטכישעג-רוטַארעטיל סעסעניּפ טימ זיױולײט ןוא היי ןט19 סענ
 יד טימ טֿפַאשטנַאקַאב עטנָאנ ץנַאג ַא סױרַא טזייוו אֿפוג רע רעבָא
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 .ןירעליּפשיױש עשידִיי ַא

 ןופ ןָאקיסקעל

 ןטעברַא עקידנעטשבלעז .טנָאמרעד רע עכלעוו ,קרעוו ןוא רעבַײרש

 ,ןירבָאק ןָאעל ןגעוו ןעייסע עשיטירק-שיֿפַארגָאיב סגרעבדלָאג ןענַײז

 .טקידנערַאֿפ גרעבדלָאג .ןץייבשריה ץרפ ןוא יקסניפ דוד ,שַא םולש

 -ירש עַײנ; ניא ייסע ןַא טימ עמַארד רעשידִיי רעד ןגעוו לטיּפַאק ןַײז

 .ש ןוא "םיבנג' סָאקמיב .ֿפ ןגעוו טכיזרעביא ןַא טיג רע ּוװ ,"רעב

 ."קוביד; סיקס- נָא

 רעד ,סרעטקַאניײא ןוא ןסעיּפ ךס ַא שידִיי ןוֿפ טצעזרעביא טָאה .ג
 ,"המקנ ןוֿפ טָאג; :ןענַײז קורד ןיא ןענישרעד .סיקסניּפ דוד רקיע
 ןעגנוקרעמַאב ןוא ריֿפנַײרַא ןַא טימ ,שַא םולש ןוֿפ ןטקַא 3 ןיא עמַארד
 טקורדעג רעירֿפ| ןַאהַאק בייא ןוֿפ המדקה ַא ןוא רעצעזרעביא ןוֿפ
 עטסוּפ יד; ,1918 ,ןָאטסָאב ,| 1915 ,קרָאי-וינ ,"טסעוו ןוא טסיא; ןיא
 טימ גנוצעזרעביא עטריזירָאטיױא) ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ "עמשטערק
 | ,1921 ,ןַאטסָאב ,(רעצעזרעביא ןוֿפ המדקה ַא

 ,ןָאטסָאב ,*,ּפמַאק ןוא סול .וו ןאשזד, גַאלרַאֿפ ןיא זיא 1916 ןיא

 ןיא "רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןסעיּפ 6, ,המדקה ַא ענַײז טימ ןענישרעד
 -רעביא| "ליגיבַא; סרעטקַאניײא סיקסניּפ דוד ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַײז |

 ןוא דוד גינעק; דנַאב ןיא שביה .וו .ב ןוֿפ ג'ֿפ ןיא 1920 ןיא טקורדעג
 -םולש ןוֿפ *רָאטקָאד ַא; ,*ענעסעגרַאֿפסקילג; ןוא |רעבייוו ענַײז
 רעד ןיא, ןוא ׁשֵא םולש ןוֿפ *רעקידניז רעד, ןוא *רעטניוו; ,םכילע

 ,ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *?רעטסניֿפ
 עירעס עטייווצ ַא ןענישרעד גַאלרַאֿפ ןבלעז ןיא זיא 1918 ןיא

 עניילקק :גנוצעזרעביא ןַײז ןיא *רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןסעיּפ 6;

 ןיא טקורדעג | יקסניּפ דוד ןוֿפ טקַא 1 ןיא דָאזיּפע-המחלמ ,"ןדלעה
 רעד) *רעדמערֿפ רעד; ,|"*לַאנרושז דרָאֿפטַארטס, ןיא 7

 רעקרָאי-וינ ןיא 1918 טקורדעג }- יקסניּפ דוד ןוֿפ ן"דִיי רעקיבייא

 ןוא עיזעָאּפ, ,ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ "לעווש ןֿפױא, ,| *לַאנרושז הרונמ;,

 ןוֿפ דוס רעד; ןוא *ףָאש עצרַאװש יד, ןוא ןיוועל .ז ןוֿפ *עזָארּפ

 .ןירבָאק ןָאעל ןוֿפ ?ןבעל -

 דוד ןוֿפ ןסעיּפ 0 גנוצעזרעביא ןַײז ןיא ןענישרעד ןענַײז 1920 ןיא

 -סקַא;ל ןיא 1917 ןיא טקורדעג | *רַאלָאד; :ןַײרַא ןעמענ סָאװ ,יקסניּפ

 טרידיווער ,לעשטימ ףעזָאשזד ןוֿפ טצעזרעביא ,|*לַאנריושזד דרָאֿפ

 -יווער ,םיובנריב ירעה ןוֿפ טצעזרעביא "טַאמָאלּפיד, ןוא ,.ג ןוֿפ

 םענערַאװעג"ךַײר ןוֿפ טָאג רעד; ,"ףַארגָאנָאֿפ רעד, ,.ג ןוֿפ טריד

 סגינעק םעד ןוא רעדניֿפרעד רעד, ,"סעקילאקג ,*רעלדנעהלָאװ

 ןוֿפ ןסעיּפ סקעז; דנַאב ןיא ןענישרעד} *"ןדלעה עניילק, ,*רעטכָאט

 ןוא ,1919 --- ןלױּפע ,*ענָאנ ענייש יד, ,{1918 ,"רעטַאעט ןשידִיי

 יַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןסעיּפ סקעז; דנַאב ןיא ןענישרעד | *רעדמערֿפ רעד;

 ןעוועג רעִירֿפ ךָאנ ןענַײז סרעטקַאניײא יד ןוֿפ לייט .{1918 ,"רעט

 -סנַארט גנינוויא ןָאטסָאב, ןוא "ןובירט קרָאי וינ; ןיא טקורדעג

 ,?טּפירק

 סיקסגיּפ דוד גנוצעזרעביא ןַײז ןיא ןענישרעד זיא 1917 ןיא

 ,*טָאג ןַײז טימ רעדעיג עסעיּפ

 "רעטכָאט סחתֿפי; ,"םָארטש ןטימ; טצעזרעביא ךיוא טָאה .ג

 "וינ ,"טסעוו ןוא טסא; ןיא טקורדעג}| ׁשַא םולש ןוֿפ *טכַאנ; ןוא

 ןוֿפ סרַאֿפ ַא ,|"רעדירב עטוג,} ,"סעימעהָאב; ןוא ן1915 קרָאי

 -"טַארטס; ןיא טקורדעג } ,ןעזייר םהרֿבַא ןוֿפ טקַא ןייא ןיא טייקמערָא

 .|1920 ,ןָאטסָאב ,*לַאנריושזד דרָאֿפ

 -רעביא ןַײז ןיא שביה .ווװ .ב גיֿפ ןיא ןָאטסָאב ןיא זיא 1922 ןיא
 "רעבַײװ ענַײז ןוא דוד גינעק, ןסעיּפ דנַאב רעד ןענישרעד גנוצעז
 ןַײרַא רעִירֿפ} *ליגיבַא, ,"לכימ; :ןַײרַא טמענ סָאװ ,יקסניּפ דוד ןוֿפ

 ,י"עבש תבק ,{1916 ,*רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןסעיּפ סקעז; דנַאב ןיא

 ."גשיבא; ןוא *םערַאה ןיא;
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 רעטַאע ט ןשידיי

 : ;טבַײרש ןײטשטַאלג ֿבקעי

 ןשידִיי םוצ טֿפַאשביל ַא טלקיװטנַא טָאה גרעבדלָאג קעזייא,
 ןעגנוצעזרעביא עיירטעג ענַײז ןיא ןזיועגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןושל

 -ַארעטיל רעשידִיי רעד ןגעוו ןוא שידִיי עעוו ןעייסע ערעסערג ןוא
 עסיורג ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ טַײצ ןַײז ןיא ןענייז סָאװ ,רוט
 ַאזַא טשינ רימ ןבָאה טנַײה .ןלַאנרושז עשילגנע ןוא רענַאקירעמַא
 עששידִיי ןגעוו ןלַאנרושז עשילגנע ןוא רענַאקירעמַא וצ טירטוצ
 רעד יװ עלָאר ,עקיטכיו ַא טליּפשעג לָאמַא טָאּה רע.. .סרעביירש
 רעשילגנע רעד ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןשיווצ רעיוב-ןקירב
 רעטסערג רעד ןעוועג טַײצ ןַיז ןיא ךיוא זיא רע .רענַאקירעמַא ןוא
 -עטיל רעשינַאקירעמַא-ןײטַאל רעד ףיוא עקירעמַא ןיא טרעּפסקע
 -רעביא רעד ןעוועג זיא רע .שיזעגוטרָאּפ ןוא שינַאּפש ןיא רוטַאר
 ,ןיקסניּפ דוד ,ןענירבָאק ןַאעל ,ןענייבשריה ץרפ ,ןשא ןוֿפ רעצעז
 עכעלטנירג טכעלטנֿפערַאֿפ ךיוא טָאה רע .שאוהי ,ןושָאטַאּפָא ףסוי
 .סרעבַײרש עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש עטנַאקַאב ןגעוו סעידוטש
 רעסיורג ַא ןעװעג גרעבדלָאג קעזייא זיא ,קיניױו סע זיא רעמָאט

 -ֿפױא ןֿפורעגסױרַא ןבָאה קיזמ ןגעוו רעכיב ענַײז ןוא ,גָאלָאקיזומ
 טמירַאב ןֿפלָאהעג קרעוװ ַא סנַײז טימ טָאה רע .טײקמַאזקרעמ
 - .ןעניוזעריוג שזרָאשזד ןכַאמ

 יו ןעוועג םש הנוק {טַאהעג ןוש} ךיז טָאה גרעבדלָאג קעזייא

 ,עקירעמַא םורד ןיא רוטַארעטיל רעשינַאּפש רעד ןוֿפ רעשרָאֿפ ַא
 ןַײז ןבעגעגֿפױא טינ לָאמנייק רע טָאה טימרעד קיטַײצכַײלג רעבָא

 .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןגעוו טעברַא ענעבעגעגרעביא

 יד ןיא טרעפסקע ןַא יװ ןרָאועג טמירָאב גוי רעיז זיא רע

 טֿפַאשביל סיורג ןזיװעגסױרַא ירֿפ טָאה רע רעבָא .ןכַארּפש עשינַאמָאר

 -רַאֿפ ףיוא טֿפַאשוליע יד טָא ןוא ,יוליע ןַא ןעוועג זיא רע .שידִיי וצ

 קרַאטש ַא ןרָאװעג זיא רע .טדַאשעג רשֿפא םיא טָאה ןטיבעג ענעדייש

 ךיג וצ טָאה רע ןוא ,רעצעזרעביא ןוא רעבַײרש רעטרעדָאֿפעג

 .רעכיב רעקילדנעצ טלעטשעגוצ

 -ַאוער רעייז טכַאמעג ןבָאה ןלַאטקעלעטניא עשיזעניכ יד ןעו
 ףיוא ןבַײרש ןבױהעגנָא ןבַאה ייז ןוא שיזעניכ ןשיסַאלק ןגעק עיצול
 ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ,ךַארּפש-סקלָאֿפ רעשיזעניכ רעטדערעג רעד
 טַײצ רענעי ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,שידִיי טימ ןריסערעטניא קרַאטש
 "סױרַא ןַא ,טנעמירעּפסקע-סקלָאֿפ ןקידעבעל ַא יו טכַארטַאב ךיוא
 רעד ןגעוו תועידי ערעייז .שיערבעה-שידִיי ןשיסַאלק םעד ןוֿפ סקּוװ
 וֿפ סנטסיימ טפעשעג טלַאמעד ייז ןבָאה רוטַארעטיל רעשידִיי

 -."ןעגנוצעזרעביא סגרעבדלַאג קעזייא

 :רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 ,ָאטסָאב ןיא ןרָאי רעקיסַײרד בייהנָא ןיא ךוזָאב ַא םענַײמ תעב ,

 טָאה רע .גרעבדלָאג טימ ןענעקַאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא רימ זיא

  ,קאבאר .ֿפָארּפ יװ טָאה רע .ךעלטנַײרֿפ רעייז ןעמונעגֿפױא ךימ
 קעטָאילביב-דרַאורַאה רעד ןיא טריֿפעגוצ עקַאט ןוא ןטַארעגי ךימ

 -שרָאֿפ ןַײמ ןָאט וצ ױזַא יװ ןעגנוזיױונָא עסיוועג ןבעגעג רימ ןוא
 סיורג ןזיועגסיױרַא בָאה ךיא ."ןָאקיסקעל רעטַאעט, ןרַאֿפ טעברַא
 ןסעיפ טצעזרעביא טָאה סָאװ ,םעד וצ יו ןגרעבדלָאג וצ ץרא ךרד

 -עג ןבָאה רימ ןעוו ,רעבָא ,שילגנע ףיוא ןגרוטַאמַארד עשידִיי ןוֿפ
 א ,ןעגנוצעזרעביא עשידִיי ענַײז ןוֿפ טײטַאב םעד ןגעוו ןדייר ןעמונ
 ןגיל יז, זַא ,טקירדעגסיוא ךיז ןוא ,שיטסימיסעּפ רעייז ןרָאװעג רע
 ."טשינ ייז ןליוו םִייוג יד ןוא טינ ייז ןֿפרַאד ןדִיי יד זַא .ןייטש ַא יו
 | ,רעגרעב םהרֿבַא .רד ןוא גייװצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 יוז ,דנַאב רעטשרע ,19231 ,קרָאיוינ ,,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל , -
 ,2066 ,1800-1802 .זז ,1959 ,דנַאב רעטירד ,0
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 ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ ויכרַא, ,סעיזנעצער -- ןַאמקרַאטש השמ
 ,488 .ז ,1930 ,קרָאי-וינ-ענליװ ,'עמַארד ןוא רעטַאעט

 / דו טחמוצסז58| 6690 ''םחסץסוסמסס8", עסו 5, אי ץ. 1941, קק. 1415

 ,ג ,"ש'זאמ-גָאט , ,ןענָאמרעד ייז רימָאל --- ןײטשטַאלג ֿבקעי

 הניד ,גינעק
 {1964 ַײמ 17 .טשעג --- 1907 טסוגיױא 6 .בעג}

 ,שזדָאל ןיא 1907 טסוגיױא 6 ןריובעג

 -יינש סלַא טקיטֿפעשַאב -- ןרעטלע .ןלױּפ
 ,רעטַאעט ןשידִיי ןקיטרָא ןיא רעד

 ןקידנגלָאֿפ רעביא טיג ץרַאוװש ןַאילוי
  דניק קירָאי 4 סלַא טָאה הניד תעב דָאזיּפע
 סניביל ןיא דניק ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג
 ?רעצרעה ענעכָארבעג;

 ענעצס ַא ןַארַאֿפ עסעיפ רעד ןיא זיא
 יד טָאה ,ֿפָאלש דניק סָאד טגייל ןעמ ןעוו
 עמַאמ ריא ,רעלדַא עילימע ןירעליּפשיוש

 -ןײא ןתמא רעד ןיא זיא הניד זַא ,טניימעג) ,עסעיפ רעד ןיא
 .ןסָאלשעגוצ טוג ןגיוא יד ןטלַאהעג טָאה דניק סָאד לַײװ ,ןֿפָאלשעג

 ,1967 ץרעמ 2 ,.י

 ."עמַאמ, ןעַײרשסױא טֿפרַאדעג דניק סָאד טָאה טקַא ןוֿפ סולש םוצ
 יד ךיז טכערב רעלדַא עילימע ןוא ,עדנע רעד וצ ןיוש טײג סע
 סָאד ןקערשרעד הלילח לָאז יז טשינ ריא טזָאל ץרַאה סָאד .טנעה
 זיא ,"עמַאמ, טינ טַײרש סע בא ,רעדיוו .סע קידנקעוװוֿפױא דניק
 .,קילּפער םוצ ,טַײצ רעד וצ טקנוּפ רעבָא .טקַא סולש רעד ןבָארגַאב
 ןַאטנַאּפס זיא סע ."עמדַאמ, טיירש ןוא ךעלעגייא יד הניד טנֿפע
 יי .יזָאלּפַא רעשימרוטש ַא רעטַאעט ןיא ןכָארבעגסיוא

 -עטשרָאֿפ יד ןוֿפ ענייא וצ זיא ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי יו
 ,רעלדַא סוילוי ןוֿפ דיא רעטַאעט-*ַאלַאקס; רעשזדָאל ןיא ןעגנול
 ;דָאזיּפע ַאזַא ןעמוקעגרַאֿפ זיא ייברעד ןוא ,ץרּפ .ל .י ןעמוקעג

 -רעטנוא ןעמוקעג זיא ץרפ זַא ,טדערעג ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא;
 ןוֿפ ןדַאלעגנַײא ,עסעיפ ַא סנַײז ןוֿפ גולעטש רעד ןגעוו ןעלדנַאה
 ."רעטסעווש, סצרפ ןיא דניק סָאד טליּפשעג טָאה הניד .ןרעלדַא
 ןעוו ..ןצרפ וצ ןסילוק יד ןוֿפ טקוקעג הניד טָאה לקַאטקעּפס ןתעב
 ,לשטנעמ ַא זיא סָאוו, עלעדיל ַא ןעגניז וצ ייר סהניד ןעמוקעג זיא'ס
 ןגרָאמ ,בוטש ַא ןיא טנַײה .ביור ַא םערעוו רַאֿפ ,ביוטש ןוא דרע רָאנ

 ןוא ,טרידָאלּפַא ץרפ ךיוא ריא טָאה ,"ביױט ןוא םוטש ןוא 27 ןיא

 ןהניד רע טָאה ,ןרָאיטקַא יד ןקנַאד ןעמוקעגֿפױרַא זיא רע ןעװ

 לָאמַא טסעוו ,עלעדיימ, :טגָאזעג וא טעלגעג יז ,שוק ַא טעגעג|

 ."עסירעטקַא עטוג ַא ןַײז
 ןיא ןליפש ןָא ךיז ןבייה ךעלדיימ ןעוו ,רָאי 5 ןוֿפ רעטלע ןיא

 -רַאֿפ ןיא ןלָאר-רעדניק טליּפש ,דניק-רעדנּוװ ַא הניד זיא ,סעקלַאיל
 -עדָאװ ,עטערעּפָא ,עמַארד :ןרענַאשז ײלרעלַא ןיא סעּפורט ענעדייש
 וצ ךיז טקוק ,רעטַאעט ןיא טבילרַאפ ךעלטֿפַאשנדײל זיא יז .קיוו
 םעד ץָארט ןוא ,רעליּפשיווע ערעטלע ,עסױרג יד ןוֿפ ןליּפש םוצ
 ןֿפַאלשוצרעביא טכַאנ ןייא טשינ סיוא ריא טמוק ,ןגינגרַאֿפ ןסיורג
 ."עניב רעד ףיוא

 ;:םעד וצ טקרעמַאב גייווצרעבליז ןמלז
 ןליפוע סָאד .קידאמזוג לסיבַא זיא עיצַאזירעטקַארַאכ סצרַאוש;

 -עגסיוא תמאב ךיז טָאה .ק סָאו טימ ןרענַאשז ענעדײשרַאֿפ ןיא
 -קַאוורעד סלַא ןיוש ,ןעוו ,רעטעּפש ךס ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,טנכייצ
 ,רעבָא זיא תמא .עסירעטקַא עלענָאיסעֿפָארּפ ַא ןרָאוועג יז זיא ,ענעס
 םערָאװ ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא טליפשעג דניק סלַא ןיוש טָאה יז זַא
 סלַא רעטַאעט ןיא טלעטשעגנָא ןעוועג ךָאד ןענַײז ןרעטלע עריא
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 -ַאב ןגָארקעג טָאה דניק סַאד סָאװ ,לבור רעקיטַײז ַא ןוא ,רעדיינש
 .ןֿפרַאוּוצסױרַא טינ ןעוועג זיא ,ןלָאר-רעדניק ןליּפש .רַאֿפ טלָאצ

 1914 ןיא ןעוועג זיא סָאד .עסעיפ ַא ענַײמ ןיא .ק קנעדעג ךיא
 טלָאמעד טָאה רעלדַא סוילוי .רעטַאעט "ַאלַאקס, רעשזדָאל ןיא'
 עיצַאזיטַאמַארד ַא סנתנ רעדורב ןַײמ ןוא עניַימ טריֿפעגֿפױא טרָאד
 -ײרש .ל ןוֿפ "תודוס עכעלקערש יד, ןַאמָאר ןלענָאיצַאסנעס ַאןֿפ
 גנוטַײצ רעד ןיא טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,|שטיווָאבוקַאי .ל .א| רעב
 7 יװ רעמ טינ ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא .ק ."טַאלבעגַאט רנזזדָאל,
 -רעדניק ַא ןריֿפוצכרוד ןעמוקעגסיוא ריא זיא עסעיפ רעד ןיא ןוא רָאי
 רעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא רַאג טליּפשעג טָאה סָאװ ,"עלעדִיי, לָאר
 קרעמֿפױא םעד ךיז ףיוא ןגיוצעג טלָאמעד ןיוש טָאה יז ןוא ,עסעיּפ

 ךיז ןיא טָאה יז זַא ןקרעמַאב ךַײלג טנַאקעג טָאה'מ .ןעמעלַא ןוֿפ -
 ,"טולב שירָאיטקַא

 .עשידִיי ,ַאידַאקרַא; ָאניק ןיא ןעגנוזעג .ק טָאה 1914-15 ןיא

 ,ץנעט טימ טײלגַאב ,סטענָאסנַאש ןוא ןטעלּפוק עשטַײד ןוא עשיליוּפ
 ןרעטלע עריא ןופ טײנעגֿפױא ,ןעמויטסָאק ענייש עלעיצעּפס ןיא

 ,ָאקסעלַאכימ לאֿכימ --- (רעדיל עשידִיי) :ןעוועג ןענַײז רערעל עריא
 ןייטשנרעב רָאטקעריד-רעטַאעט רעד -- (רעדיל עשיליוּפ ןוא עשטַײד)
 ,ץנעט) יקציווָאנ רעטסיימ-טעלַאב רעשיליױּפ רעד ןוא

 ןשידִיי רעשזדָאל ןיא טליּפשעג .ק טָאה 1920 ןוא 1916 ןשיווצ
 "ןיק, סַאמויד ןיא *לָאטסיּפ; ןלָאר יד טרלערק טרָאד ןוא רעטַאעט

 -טֿפול, ,"ױרֿפ עדעי; ןיא "דלושמוא , (גייווצרעבליז ןמלז --- .ביא)

 ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןוא *לובמַאטסיא ןוֿפ זיו יד; ןיא *יָאב

 יװ םעדכָאנ ,1920 ןיא ,ןלױּפ רעביא ןליּפשטסַאג סעּפורט רעד

 "נגיז ןַײרַא רעדיוו .ק טייג ,עקירעמַא ןייק קעװַא טרָאֿפ רעלדַא סוילוי

 ,סרעטַאעט-עטעירַאװ ןוא טָאניק ןיא ןעג

 "וב ןיא רעטסיימלעצ דוד וצ טרישזַאגנַא .ק טרעוו 1923 רעמוז
 ךיז טקילײטַאב ןוא "וָאנ לורטַאעט, רעטַאעט-ןטרָאג רעטשערַאק
 -סיטרעוויד ןיא ןוא "קרָאי וינ-טשערַאקוב , יווער סילאדןב ןיא
 סוקָאה, סָאגַאיבירּפ ןַאי ןיא .רַאוטרעּפער םענעגייא ריא ןוֿפ ןטנעמ
 ןיב ךיא לַײװ, יו ,שינעמור ןיא ןוא שידִיי ןיא רעדיל טימ *סוקָאֿפ

 יד ןוֿפ שיורעג ןטימ טרעדירברַאֿפ ןיב ךיא, ןוא "םוֿפרַאּפ ןַײד
 ךרוד .ןייטשניבור רָאיטקַא ןוֿפ טרידוטשנייא ,"ןלַאטעֿפ-ןעיליל

 .ןיא טרישזַאגנַא .ק טרעוװ וגַאיבירּפ ןַאי ןוֿפ עיצַאדנעמָאקער רעד

 ןיא ףיוא טערט יז ּוװ ,"יעט עד רַאזַאקלַא; רַאב .רעטשערַאקוב
 יז טייג ָאד ןוֿפ .ןירעצנעט ןוא ןירעגניז סלַא טערַאבַאק ןקיטרָאד
 טליּפש יז ּוװ ,(לַאגעס לרעב -- .ריד) רעטַאעט ןשידִיי םוצ קירוצ

 החמש ,ווָארבערעס ינומ ,אקסװעינַאק ַארעיװ ןרָאיטקַא יד טיינ
 טייווצ סלַא ,םורַא טרָאֿפ ןוא ,ןַאטַאנ ימענ ,רענֿפעט ףלָאדַא ,ןַאטַאנ

 ַא ףיוא ץניװָארּפ רעד רעביא "קַאיסָאב עלערעב, טימ ,ןיטערבופ

 ,גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טָאה סָאװ ,עענרוט ןרעגנעל
 -- זיא רַאוטרעּפער-ןטעלּפוק ריא ןיא ןעוועג זיא יז רעלוּפָאּפ יוו

 קידנליּפש זַא ,דָאזיּפע רעד טנַאסערעטניא -- ץרַאװש ןַאילוי טיול
 עקהרש; עטערעּפָא יד ינעשטיטלָאפ לטעטש ןיא

 -ּפוק ןרעלֹוּפָאּפ ריא ךרוד םעד ןעגניז לָאז יז זַא ,ןעיירש ןעמונעג
 ,ַאקסװעינַאק ַארעיװ ,עּפורט רעד ןוֿפ רַאטס רעד ."לומוֿפרַאּפ, טעל
 רעכלעוו ,טעלּפוק םעד ןעגניז וצ טביולרעד טינ הליחּתכל ריא טָאה

 רעבָא ךיז טָאה םלוע רעד .עסעיּפ רעד וצ תוכיש ןייק טינ טָאה

 -נערב ןוא לעטָאה ןיא קעװַא טזומעג טָאה'מ ןוא ןקִיורַאב טזָאלעג טינ

 ,טעלּפוק םעד וצ םויטסָאק ןטסַאּפעגוצ לעיצעּפס םעד טרָאד ןוֿפ ןעג

 .עסעיּפ רעד ןוֿפ ףוס ןכָאנ שטָאכ ןעגניז טזומעג טָאה הניד ןכלעוו

 רעבָא ,"דיילק-הּפוח סָאד, ןרעו טליּפשעג טלָאזעג טָאה סנגרָאמוצ
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 . טָאה ,"רָאטקָאד ַא
 .,טקַא ןטייווצ ןכָאנ ןלַאֿפעג זיא גנַאהרָאֿפ רעד יו םעדכָאנ ,םלוע רעד

 ןופ ןָאקיס סעל

 ןבָאה ,ןרָאװעג קנַארק גנילצולּפ זיא ,רַאטס רעד ,ַאקסװעינָאק ַארעיװ
 טדערעגנַײא םיוק ווָאקַאילָאּפ ןָאז טנעגיריד רעד .ןוא .ןַאטַאנ החמש
 טנרעלעגסיוא טָאה יז סָאװ ,לָאר-טּפיױה רעד ןיא ןַײרַא לָאז יז זַא ,ק

 טלָאמעד ןוֿפ זַא ,טרידיצעד טָאה ןליּפש סָאד ןוא ,גָאט ןוֿפ ךשמ ןיא
 1924 רעמוז .ןלָאר-טּפױה ןיא ןטערטֿפױא ןביױהעגנָא יז טָאה ןָא
 .רַאטס סלַא ןיוש ,ץיווָאנרעשט ןיא "זיוה ןשטַײד , ןיא .ק טלַיּפש

 ןיא *סימָאט, לָאז ןיא טשערַאקוב ןיא ףיוא יז טערט 1924 רעטניוו
 יצחא יווער ןיא רעטניוו ביײהנָא ."ןעוו ,רעװ ,סָאװ; יווער סילא-ןב
 ,סָאװ, יווער ןטימ ץניװָארּפ רעד רעביא ךָאנרעד ,"ךלש יצח ,ילש
 עדנַאב ַא ןוֿפ ןלַאֿפַאב עּפורט יד טרעוו ץיווָאנרעשט ןיא ."ןעוו ,רעוו
 ןזָאלרעד ,סעיצַארָאקעד יד ןסיירעצ עכלעוו ,סעקינהַאמצרַאװש
 קירוצ טרָאֿפ עּפורט יד .עניב יד םעד בילוצ ןּפַאכרַאֿפ ןוא ןליּפש טינ
 "גנָאי ַארַאלק ןוא ןאקיּפ ילאמ םעד טליּפש .ק ּוװ ,טשערַאקוב ןייק
 ןיא עשטנַאכ, ,"ןעכּפוּפ, ,"עלעקנַאי, ,*רעיײֿפ עקּפיצ,) רַאוטרעּפער
 יי ,(א'א *עקירעמַא

 ;דָאזיּפע ןקידנגלָאֿפ רעביא טיג גייווצרעבליז .ז
 -עֿפַאק ןיא ךיא בָאה לארׂשי-ץרא ןייק געוו ןֿפױא 1925 ןיא,

 . "עפורט רענליווע רעד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא ךָאנ ,ץיווָאנרעשט ןיא זיוה
 -עגנָא ,עמַאד עגנוי עטנעגילעטניא טסכעה ,ענייש רעייז ַא ןֿפָארטעג
 םעד ןוא רימ טימ ןסעזעג זיא עכלעוו ,שילַארטַאעט קרַאטש ןָאט
 רימ יו ,שימייה רעייז רימ וצ טדערעג ןוא ןָאק עלהמלש רָאיטקַא

 טלָאװעג טינ ךיז ןֿפוא םושב טָאה יז .עטנעקַאב טוג ןעוועג ןטלָאװ
 ןדָאזיּפע טנָאמרעד ןוא טדערעג טָאה יז רעמ סָאװ ןוא ,ןרימיטיגעל
 טָאה טריגירטניארַאֿפ רעמ ץלַא ,טייקיטעט רעלַארטַאעט ןַײמ ןגעוו

 .זיא יז רעוו ןגָאז טלָאוװעג טינ ןֿפוא םושב טָאה יז רעבָא ,ךימ
 ,גינעק הניד זיא יז זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,ךיז ןענגעזעג םַײב טשרע

 טימ ןעימַאק ףסוי רעליפשיווע םעד ןכוזַאב ןעמוקעג זיא עכלעוו |

 ,"טַאהעג הנותח רעטעּפש טָאה יז ןכלעװ
 שזדָאל ןוֿפ ןרָאװעג טכַארבעג 1922 ןיא .ק זיא דלעֿפניײש .א טיול

 "יווער ַא ןיא ןליּפש וצ רעטסיימלעצ דוד רָאטקעריד-רעטַאעט ןכרו
 -כָאנ .טשערַאקוב ןיא טעדנירגעג טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,רעטַאעט

 -ַאקוב יד ןבָאה ,ןענָאזעס ייווצ טליּפשעג טרָאד טָאה יז יו םעד
 סלַא ריא טימ טלעטשעגֿפױנוצ סָאירַאסערּפמיא-רעטַאעט רעטשער
 עכלעוו ,רַאוטרעּפער ןטימ ,עּפורט-ןטערעּפָא ןַא ןיטערבוס-רַאטס
 ריא ךרוד זיא .ק .עינעמור ןיא טליּפשעג רעִירֿפ טָאה ןָאקיּפ ילַאמ
 ןטירטֿפא עריא ןוא דנַאל ןצנַאג ןרעביא טמירַאב ןרָאװעג ןליּפש
 רענעי ןיא .םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעג םוטעמוא ןבָאה עּפורט רעד טימ
 טָאה טרָאד ."עּפורט רענליווא יד טליּפשעג עינעמור ןיא טָאה טַײצ
 טַאהעג טָאה יז .טַאהעג הנותח ןוא טנעקַאב ריא טימ ןעמַאק ףסוי ךיז

 רעד ןוֿפ סיױרַא רע זיא םעדכָאנ ץרוק זַא ,גנוקריוו ַאזַא םיא ףיוא
 ּוו ,טשערַאקוב ןייק ןרָאֿפעג ריא טימ זיא ןוא *עּפורט רענליוו;

 ךס ַא ךָאנ .עּפורט-ןטערעּפָא ןַא ןיא טליּפשעג ןעמַאזוצ ןבָאה ייז = |
 טגעג ךיז ייז ןבָאה ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןרעדנַאװ ןוֿפ ןרָאי
 ןיא טליּפשעג טָאה יז ּוװ ,עינעמור ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא הניד ןוא
 - .סעּפורט עשידִיי ענעדײשרַאֿפ

 / הנותח 1927 רעמוז ןיא יז טָאה ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי יו
 יז .ןעמַאק ףסוי *עּפורט רענליוו; רעד ןוֿפ רעליּפשיוש ןטימ טַאהעג
 טערט יז רעבָא ,שטיװָאקשָאמ וצ גרעבמעל ןייק טרישזַאגנַא טרעוו
 ןוא ךעלדיל ןעגניז רקיע רעד ףרַאד יז ּוװ ,עּפורט רעד ןוֿפ סױרַא
 רענליוו; רעד ןיא טַײצ רָאי ַא .ןריטסיטַאטס וצ םיכסמ רעסעב זיא
 *ַאקשטעלָא; יוװ ,ןלָאר ןליּפש ןָא טרָאד יז טבייה רעטעּפש .?עּפורט

 "עירעֿפירעּפ ,, ןוא *גוצ-םידש; ןיא ,?טנַאקיזומ עקשָאי, סווָאמיד ןיא
 "יא *עּפורט רענליוו; רעד ןוֿפ ןעיינרוט יד ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא
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 רעט ַאצט ן|ש ידיי

 רעטנוא קידנליּפש ,עינעמור ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ,ךיירטסע רעב

 ןייטש והילא ןוא גרעבנרעטש ֿבקעי ,ןַאמרעה דוד ןוֿפ ישזער רעד
 -עג םוטעמוא ןוא ("קוביד, ןיא "האל. ,*קָאליײש,, ןיא "אקיסעשזד;)
 ,קיטירק יד ןוא םלוע ןוֿפ קרעמֿפױא םעד ךיז ףיוא ןגיוצ

 "שּפורט רענליווע רעד ןיא ןעמַאק הניד ג"א ןליּפש ריא ןגעוו
 :לעזיימ ןמחנ טבַײרש ,"רקיע רעד; סווָאיניאערוװעי ןיא

 ןוא ןייֿפ ,ןעמַאק הניד טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוֿפ,

 ןוא ןט3 ןיא טפיוהרעביא ווא עלָאר ריא טריֿפעגכרודַא ץרַאה טימ
 ."ןרעמיצ עטרילבעמ יד ןיא טסניד יד יו ,טקַא ןט4

 - .רַאוטרעּפער ריא ןיא עינעמור ןיא טליּפשעג .ק טָאה 1940 זיב
 ןיירַא זיא יז ּוװ ,ווענעשעק ןייק ןרָאֿפעגרעבירַא יז זיא ךָאנרעד
 טליּפשעג ןוא ,רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי ןשינַאװָאדלָאמ ןקיטרָאד ןיא

 ןוֿפ לָאר יד ,"ןצנַארעמָאּפ עטיור, יווער סגרעבנרעטש ֿבקעי ןיא
 ישזער --- עדייב) *ירדנ לב, סשיקרַאמ ץרּפ ןיא *רעטכָאט רעד;

 ישזער) *ןירעכַאמ-ףושכ, סנדַאֿפדלָאג ןיא *עלערימ, ,(גרעבנרעטש

 "רעקיכלימ רעד היבט, סמכילע-םולש ןיא *לטַײצ, ,(וועל אבא --

 י ,(ָאקסעלַאגעס טרעבלַא --- ישזער)
 -ַאװע .ק זיא ,דנַאברַאֿפנטַאר ףיוא לַאֿפרעביא ןשיצַאנ םעד תעב

 ןיא טליּפשעג 1944 ןיא טָאה יז ּוװ ,עיזַא-לטימ ןייק ןרָאװעג טרָיוק

 קירוצ יז טמוק 1946 ןיא ,טנעקשַאט ןיא רעטַאעט-יוװער ןשידַיי

 ןיא ןוא רַאוטרעּפער ןטלַא ןיא טַײצ ַא טליּפש יז ּוװ ,עינעמור ןיא |

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי רעטשערַאקוב ןיא ןַײרַא יז טערט 9

 :ץרַאװש ןַאילוי טבַײרש רעטַאעט ןקיזָאד ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 טכַאמ ןוא גנורַאֿפרעד-עניב עכַײר ריא יז טמוקלוֿפרַאֿפ ָאד,-

 סנייא ריא טרעכיזרַאֿפ רעכלעוו ,געוו ןשירעלטסניק ןסיורג ַא ךרוד

 ערַא'ס .עינעמור ןוֿפ ןבעל-רעטַאעט ןיא רעטרע עטשרע יד וֿפ

 רָאי 17 יד ןיא ןֿפַאשעג יז טָאה ןפיט ײרעלַאג עקיטרַאנדײשרַאֿפ

 -הכולמ ןשידִיי ןֿפ רעטערב יד ףױא טייקיטעט עשירעלטסניק

 עשידִיי-טינ ןוא עשידִיי ,ןלַאר 50 יו רעמ !טשערַאקוב ןיא רעטַאעט

 -טנַא ךיז טָאה עלַא ןיא ןוא ,ףרענַאשז לֿפיו ןוא ,ןשזַאנַאסרעּפ

 .טנעלַאט רעשטנעבעג-טָאג רעקיטכעמ ריא טקעלּפ

 :ןלָאר ענעֿפַאשעג לטעצ ןגנאל ריא ןוֿפ עכעלטע ןענָאמרעד ךימָאל

 ,(1948 ,ָאריּפַאש ַאזיא --- יזעזער) *200.000, ןוֿפ "ינעמ יטע, עטושּפ יד

 רעד, סיקסווָארטסָא .נ .א ןיא *ַאוװָאנַאבַאק, עקיטֿפיג ,עצלָאש יד

 -יעל, עטלױֿפעצ עשילגנע יד ,(ךָאברעוא ץנַארֿפ -- ישזער) "םערוטש

 -ירואמ -- ישזער) *עביל ןוא עגירטניא , סרעליש ןוֿפ *דרָאֿפלימ יד

 -ַאמַארד סצרַאווש ןַאילוי ןוא סעשטיווָאקרעב .י ןיא ,(רעלקעס ויצ

 ."ישילשה ןימינב תועסמ , סמירֿפס רכומ עלעדנעמ ןוֿפ עיצַאזיט

 סקושטיינרַאק ןוֿפ *ַאווָארָאקישטַאב  עקיטפערק עשינומה יד זיא יז

 סֿפלָאװ ךירדירֿפ ןיא ײקָאלמַאמ ױרֿפ יד, ,"טעשטערק ןַאטַאלּפ,

 -ןיורק עריא .(ךַאברעוא ץנַארֿפ -- ישזער) ײקָאלמַאמ רָאטעֿפַארּפ,
 "שזַארוק רעטומ, סטכערכ דלָאטרעב ןיא *שזַארוק רעטומ, ןלָאר

 ישזער) *תרֿפא עלערימ, ןוא (רעלקעס ויצירואמ -- ישזער ,1964)

 .(אריפאש אזיא --

 -עג ריא ?טסנוק-עיצַאטיצער סגינעק הניד ןסעגרַאֿפ ןָאק רעװ

 -ַאוק ןוא קימַאניד עשיטַאמַארד ריא ,קיטעטַאּפ עשיגַארט עטמיוצ

 | ?ןח ןקיל

 -סיימ רעכיוה ןוא טייקיטעט רעשינעצס רעקירָאיגנַאל ריא רַאֿפ

 ןַא טימ טנכייצעגסיא הכולמ |עשינעמור}| יד יז טָאה טֿפַאשרעפ

 -רַאֿפ, לטיט-ןרע ןטימ טנױלַאב יז 1956 ןיא ןוא 1954 רָאי ןיא ןדרָא

 ."קילבופער-סקלָאֿפ רעשינעמור רעד ןוֿפ ןיטסיטרַא עלוֿפטסניד

 טזָאלעג ןוא טשערַאקוב ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1964 ַײמ 17 םעד

 רעשיערבעה ןוא רעשידִיי רעד ףיוא טליּפש עכלעוו ,איל רעטכָאט ַא
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 םידּפסה ןוא היוול ריא ֹוצ ןעמוקעג ןענַײז ןשטנעמ רעטנזיוט .עניב
 םַײב טַאר-טסנוק ןוֿפ ,טַאר-טָאטש ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןטלַאהעג ןבָאה
 רעד ,דנַאברַאפ-רעקיזומ ןוא רעליּפשיוש ןוֿפ ,םוירעטסינימ-רוטלוק

 רעד ,ךַאברעוא ץנַארֿפ רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי ןוֿפ רָאטקעריד
 םלוע תיב רעטשערַאקוב ןטלַא ןֿפױא ןוא ָאריּפַאש ַאזיא רעסישזער
 .ןעזָאר השמ .רד ללוכה בר רעד -- *?עיּפָארטנעליֿפ;
 ,םיובנעשריק םהרֿבַא ןוא ץראוש ןַאילוי ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ ,ע .ש

 ,"ץּפורט רענליװא םעד ןיא 'רקיע רעד , סװאניאערוועי .נ --- ליזיימ .נ
 .,1929 ,17718 'נ ,עשרַאװ ,"טל" בטיל ,

 ,95 .ז ,1937 ,קרָאיוינ ,'רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ םָאבלַא,
 ןוֿפ ענייא ןרױלרַאֿפ טָאה עינעמור ןיא רעטַאעט עשידִיי סָאד -- ןַאמָאר ס"ש

 ,1964 ינוי 3 ,זירַאּפ , עסעיּפ עַײנ , ,סנירעליּפשיוש עלוֿפטסנידרַאֿפ עריא
 / .1964 ינוי 11 .י .נ ,'ש" זָאמ-גָאט , ,ה"ע גינעק הניד --- דלעֿפנײש .א
 ,,י .ג ,,8'מ,, ,עסירטקַא רעשידיא רעסיורג ַא ןוֿפ געװ רעד -- ץרַאװש ןַאילוי

 | | ,1964 ילוי 8

 .רד ,םהרבַא ,ןעסייא

 1965 טסוגיוא 4 .טשעג -- 1886 ץרעמ 15 .בעג)}

 קסירב ןיא 1886 ץרעמ 15 ןריובעג |
 .רדח ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיב .עטילד
 ּווװ ,עקירעמַא ןייק טרירגימע 1903 ןיא
 סלַא קרָאי-וינ ןיא 1912 ןיא טקידנע רע
 .טסיטנעד

 דיל ַא טימ טריטויבעד 1907 ןיא ךָאנ

 רעדיל טקורדעג רעטעּפש .,"ש'אֿפ,, ןיא

 ,"טֿפנוקוצא ,"סדנוקק ,?טייהרַאװש ןיא

 ,"רעטעלב עשירַארעטיל, ,*סטרעװרָאֿפ,
 ידא ,?םוקֿפוא; ,"רעֿפמעק רעשידיא; -

 ךיוא טָאה רע ּוװ ,?רענַאקירעמַא רעד, ,*טַאלבנעכָאװ, ,"רעדעֿפ
 רענַאקירעמַא ןגעוו ןציקס עשיֿפַארגָאיב 80 םורַא טכעלטנֿפערַאֿפ
 - .ןעגנוֿפַאש ערעייז ןוֿפ ןרעטסומ טימ רעטכיד עשילגנע ןוא

 ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא טימ ןבעגעגּפָא בור יּפ לע ךיז 1920 טניז
 ןוא ,רעטכיד ןוא רעקיסַאלק ערעדנַא ןוא רענַאקירעמַא ,עשילגנע

 -נַא ,סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ ןיא רָאנ טקורדעג ייז ןוֿפ לייט רעִירֿפ
 ןוֿפ רענעגנַאֿפעג רעד, יװ ,םערָאֿפ-ךוב ןיא ךיוא רעטעּפש ערעד
 "טאיאבור יד; ,(.זז 32 ,1925 ,קרָאי-וינ) ,ןָאריַאב דרָאל ןוֿפ !"ןאליש
 "סעידָאלעמ עשידַיי, ,(.זז 63 ,1926 ,קרָאי-וינ) ,םַאיַאק רַאמָא ןוֿפ
 דרָאל ןוֿפ *ןעדרָא ךאנע; ,(.זז 30 ,1928 ,קרָאי-וינ) ןָאריַאב דרָאל ןוֿפ
 דרָאל ןוֿפ עירעטסימ ַא "ןיק; ,(.זז 62 ,1930 ,קרָאי וינ) ןָאסיגעט

 ןיא ןענישרעד ,(1928 רעבָאטקָא-ינוי .י .נ ,?םוקֿפיוא;) ,ןָאריַאב
 ואלעֿפגנאל .וו .ה ןוֿפ "רעדיל 25, ,,זז 124 ,1932 ,ענליוו ,םערָאֿפ-ךוב
 ,קרָאי-וינ) ןַאמטיהװ טלאוו ןוֿפ *רעדיל 25; (.זז 46 ,1923 ,קרָאי-וינ)

 ,(זז 32 ,1935 ,קרָאי-וינ) רומ סַאמָאט ןוֿפ "רעדיל 25, ,(.זז 61 ,4
 . גינעק; ,(.זז 176 ,1941 ,קרָאי-וינ) *ריּפסקעש ןוֿפ ןטענָאס 54 עלַא;
 רעבמעטּפעס *יָאגַאקיש;, ןיא טקורדעג) ,ריּפסקעש םַאיליוװ ןוֿפ ?ריל

 "וינ ןיא ןענישרעד םערָאֿפ-ךוב ןיא ןוא ,1936 .במעצעד -- 5

 . "תודהי סלַאטניװעל לארשי .רד; ךוב סָאד ןוא (.זז 188 ,1947 ,קרָאי

 | .(.זז 237 ,1949 ,קרָאי-וינ) ,"םוטנעדיא

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .א זיא 1965 טסוגױא 14 םעד

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןַאמייס המלש .רד

 טָאה ספינש רעד .קיטכיצ ןוא ןייר ןעגנַאגעג קידנעטש זיא רע,

 טלּפענקרַאֿפ לָאמ עלַא ןעוועג זיא לקער סָאד ןוא ,גוצנָא םוצ טסַאּפעג

 ןעעזעג טינ ןציה עטסערג יד ןיא םיא בָאה ךיא .לּפענק ןקיטכיר ןֿפױא
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 האק
 טטאוטאטשאישאטננסהשיוסטאמ

 | ןיא| רעדָא לקער ַא ןָא

 סָאד ןרילרַאֿפ רעדָא לוק ַא ןבײהֿפױא טרעהעג טינ לָאמנײק םיא

 ךיז טָאה רע .טקערָאק ןוא קידלודעג ,ןסַאלעג ןעוועג זיא רע .דלודעג

 רע.. עײרֿפ ןוא עמורֿפ טימ ,עטכער טימ ןוא עקניל טימ טרֿבחעג

 -ָאיסעֿפָארּפ יד ןוֿפ רעוו .1912 ןיא טסיטנעד ףיוא טקידנעעג טָאה

 ךַײר טינ רעבָא זיא רע ?ןרָאוװעג ךַײר טינ זיא הֿפוקּת רענעי ןוֿפ ןלַאנ

 טָאה רע לַײװ ,תורישע ךָאנ טגָאיעג טינ ךיז טָאה רע .ןרָאוװעג

 טייקידנעווטיונ רעד טימ ףוג םעד ןוֿפ טייקידנעווטיונ יד טריסנַאלַאב

 ךָאנ וצרעד טֿפרַאדעג ןוא טנעדוטס ַא ןעוועג זיא רע ןעוו .טסַײג ןוֿפ

 |ןוֿפ| רַאֿפ טַײצ ןייק ןסירעגּפָא טינ רע טָאה ,הנויח ףיוא ןענידרַאֿפ

 (ןבעגעגקעווַא) טלעטשעגּפָא רָאנ ,ןענעייל ןוא טעברַא רעשירַארעטיל

 -טנֿפערַאֿפ ןוא ןבירשעג טָאה רע .ןתוכרטצה עקיטסַײג יד רַאֿפ טַײצ

 ,"סטרעוורָאֿפ, ,"טֿפנוקוצ, ,"סדנוק, ,"טייהראווא ןיא רעדיל טכעל

 .רעדיל ענַײז טקורדעג טָאהי'מ ווו רָאנ ןוא

 ןזעירַארעטיל ןטלקיװטנַא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טַאהעג טָאה רע

 םוטעמוא טקורד ןעמ סָאװ ,טקוקעג טינ זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע .שוח
 -יצנַאװצ |יד) ןיא .טעַאּפ רעסיורג ןייק טינ רע זיא ,רעדיל ענַײז
 ןעגנוצעזרעביא וצ רעמ ןוא רעמ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ןרָאי רעק
 רָאנ טעמּכ טצעזעגרעביא טָאה רע. .שידִי ףױא שילגנע וןֿפ
 יד ,ריּפסקעש ,ןַאמטיהוו טלָאװ ,ןָאסינעט ,ןָאריײב :קרעוו עשיסַאלק
 יד ןוֿפ רָאנ טצעזעגרעביא טָאה רע .ןָאטליװמ ןוֿפ רעדיל ןוא טאיבור
 סָאװ ,טימעג ןַײז וצ טסַאּפעגוצ ןעװעג זיא סָאד לַײװ ,רעקיסָאלק
 -עביא ןייק טשינ ןוא טייקיסעמ ,טייקטלעטשעגנייא טַאהעג ביל טָאה
 -נוטכידרעביא ןייק ןעוועג טינ ןענייז ןעגנוצעזרעביא ענַײז .גנושַאר
 .טלַאהניא םוצ ןה ןוא םטיר ןיא ןה טסקעט טוצ עיירטעג רָאנ ,ןעג

 ןלייט ןצעזרעביא ףיוא ןבעגעגּפָא רע טָאה ןרָאי עטצעל יד..ך"נת
 ַא רעדיוװ .ילשמ ץנַאג טעמּכ טצעזרעביא טָאה רע .ך"נת םעד וֿפ
 ךעלטיּפַאק .טייקכעלטימעג ןַײז רַאֿפ קיסַאּפ ןעוועג זיא סָאװ ,טסקעמ
 רע טָאה הכיא ןוֿפ גנצעזרעביא רעד ןיא .הכיא ןוא םילהת װוֿפ
 םעד ןגלָאֿפכָאנ ןעגנולעג זיא םיא ,טֿפַאשהירב עסיורג ןזיוועגסױרַא
 ןוֿפ עדָאטעמ ןַײז .הכיא ןיא תיב ףלא םעד ןוֿפ יובעג ןכיטסָארקַאו
 ַא ןיא .הלעמ עסיורג ַא רָאג ןעוועג זיא לַאניגירָא םוצ יירטעג ןַײז
 ץינוצ קרַאטש רָאג רע טלָאװ ,גנוצעזרעביא-ך"נתו רעוויטקעלָאק
 | ."ןעמוקעג

 ;טבַײרש ץנַאלג .א

 .טרָאו עשירעלטסניק סַאד טַאהעג ביל טָאה ןעסייא םהרֿבַא;

 טָאה ירֿפ ױזַא טקנופ רעבָא ,ירֿפ ןעמוקעגֿפױא זיא טֿפַאשביל ןַײז

 רַאֿפ דלעֿפ עטסַאּפעגוצ עמַאס סָאד זַא ,טגייצרעביא ןילַא ךיז רע

 -עלטסניק יד שידִיי ףיוא ןגָארטרעביא סָאד ,גנוצעזרעביא זיא ,םיא

 .רוטַארעטיל רעשילגנע-שינַאקירעמַא רעד ןוֿפ קרעוו עשיר

 "יז ןטסלוֿפ ןיא זיא גנודנעוו ךַארּפש ַא ,קורדסיוא ןַא ,טרָאװ ַא..

 ךיז טייב ךַאז עקידעבעל עדעי .ךַאז עקידעבעל ַא טרָאװ ןוֿפ ןענ

 .סַױװעג ַא ןָאק טנַײה .טרָאוו ַא ךיוא ױזַא .עגר עדעי שממ ,קידנעטש

 ןקידנריסלוּפ םעד ןבעגוצרעביא טוג ןַײז ךַארּפשע ןייא ןיא טרָאװ

 ,םורַא רָאי פ ןיא רעבָא ,ךַארּפש רעטייוצ ַא ןיא טרָאװ ַא ןוֿפ שטייט

 טָאה רע...טגױט טשינ ןיוש סע ןָאק ,רָאי 20 ןוא 10 טסעומש רעוו

 -רעביא ענַײז ףיוא טעברַאעג קידנעטש ,שוריֿפב ,רעהֿפיױא ןָא ,רדסכ

 שממ ןבירשעגרעביא ייז ,טרעסעברַאֿפ יז ,ןטיבעג ייז ,ןעגנוצעז

 ךעבָא .ענעדײשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ןטַאטלוזער יד .לָאמ עקילייצמוא

 טעטעיּפ ןַײז ךיוא יו ,ךַאװ רעד ףיוא ןעוועג קידנעטש זיא ןליוו ןַײז

 םעד ןעמוקַאבוצסױרַא גנַארד ןַײז ,קורדסיױא ןשירעלטסניק םוצ

 ."שעובל ןקיכַארּפש-שרעדנַא םעד ןוֿפ רעדָאי ןטכע ןתמא
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 . בָאה ךיא .דמעה ןוֿפ רענלָאק ןטעלי פ(עעצ ַא

 ןופ ןַאקיסל על

 ,סקוֿפ בייל-םייח ןוֿפ .ע ,ש

 רעטשרע ,1956 ,קרָאי וינ ," רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל,
 ,79 +ז ,דגַאב

 18 ,י .נ ;" שזאמיגָאט , ,ה'ע ןעסייא םהרֿבַא .רד -- ןַאמייס המלש .רד
 ,1965 טסוגיוא

 5 ,"ש זאמ-גָאט , יקעדֿפיוא-הבצמ ס'נעסייא םהרֿבא וצ -- ץנַאלג .א
 ,1966 יגוי 5

 ַאטרעב .גרעבנעזָאר
 |1931 .טּפעס 19 .טשעג --- 1899 .טקָא 25 .בעג)

 -מעל ןיא 1899 רעבָאטקָא 25 ןריובעג
 רעליּפשיוש יד --- ןרעטלע .עיצילַאג ,גרעב
 ַא טקידנעעג .גרעבנעזָאר ףסוי ןוא הרׂש

 ןיא טעברַאעג רָאי ַײר ַא ןוא לוש ערעכעה
 ןַא ַײב ןירעבַײרש-ןישַאמ סלַא גרעבמעל

 ,טַאקָאװדַא
 ןלָאר-רעדניק טליּפשעג דניק סלַא ךָאנ

 טריטויבעד רָאי 12 ןוֿפ רעטלע ןיא ןוא
 רעגרעבמעל ןכָאנ ."המותי יד עיסַאכ; סלַא
 יד טימ ןטָארטעגסױרַא .ר זיא םָארגָאּפ -

 ןייק ןֿפָאלטנַא ךָאנרעד ,גרעבמעל ןיא ןרָאיטקַא עזָאלסטעברַא
 סעדירֿפ לימע רעליּפשיוש ןטימ טנעקַאב ךיז טרָאד ,לשימעשּפ
 יז ןכלעוו טימ |4057-4059 .זז *רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל;}
 סָאװ ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טימ טכַאמ ןֹוא הנותח רעטעּפש טָאה
 | .עקירעמַא ןיא 1920 ןיא ןעמוק ייז זיב ,רע

 קידלַאװג ןעוועג ןַאמ ריא זיא ,רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז יו

 ריא ןיא טבױלגרַאֿפ ךעלנייוועגרעסיוא ןוא .ריא ןיא טבילרַאֿפ

 ןיא רַאטס סלַא טנעקרענָא ןרעו טעװ יז זַא ,רעכיז ןוא טנעלַאט
 ןרעוו וצ ןעזעג טייקכעלגעמ יד ןגירק רָאנ טעװ יז ביוא עקירעמַא
 קרַאטש ךיז רע טָאה רעבירעד .קיטירק רעד ןוֿפ ןוא םוקילבוּפ ןוֿפ

 ןטלַאהעגּפָא טינ ךיז ןוא ןטירטֿפױא עריא ןכַאמ וצ ךעלגעמ טימַאב

 ,עינָאלָאק רענַאיצילַאג רעד ןשיװצ ןטעליב ןֿפױקרַאֿפ ןײגמורַא ןוֿפ
 רַאונַאי 9 םעד טירטֿפױא ריא וצ ,עילימַאֿפ ריא טנעקעג טָאה עכלעוו
 ןוֿפ "לווײט-ןעױרֿפ רעד, עסעיּפ רעד ןיא רעטַאעט קיריל ןיא 1

 .יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ;טבַײרש דלַאװכוב .נ
 טגָאמרַאֿפ גרעבנעזָאר ַאטרעב םַאדַאמ ןיטסילָאר טּפיוה יד זַא;

 -פױא ןטשרע ריא ןוֿפ ךַײלג ןעמ טעז ,טעטילַאװק עשירעליּפשיוש
 .טוג ךיז טלַאה ,עיצקיד עטוג ַא טָאה יז .ַאננַא עסואמ יד סלַא טירט
 ירעביא לסיבַא יז טָאה קורדנַײא ןויטקעיבוס רעזדנוא טול רעבָא
 ,רעסישזער ןוֿפ לעֿפַאב ןטיול ןָאטעג סע יז טָאה רשֿפא .טליפשעג
 -עניב רעטנכייצעגסיוא ןַא ןוא רָאיטקַא ןַא ןילַא זיא רעכלעוו
 ףױא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא גרעבנעזָאר סַאדַאמ .רעקינכעט
 -ערפ רַאֿפ חכ-רשי ַא םיא טמוק ,עוויטַאיציניא סיקסוועזעַאמָאט .רמ
 זיא גרעבנעזָאר סַאדַאמ.. טֿפַארק עַײנ ַא ןריֿפסױרַא ןוא ןריטנעז
 ,טכַארבעגטימ טָאה יז .עניב רעשידִיי רעד רַאֿפ סניוועג ַא רעכיז
 ןיא ןעמוק קורדסיוא םוצ ףרַאד סָאװ ,ץנַאגעלע רעניוו ,ןגָאז וצ יזזַא
 ."עסעיּפ רעשיטסילַאער רעבָא ,רעכעלטימעג רעמ ,רעליטש ַא

 :טויבעד ריא ןגעוו טבַײרש ןײטשדלָאג .י .ב
 -עגֿפױרַא עסירעטקַא עטסקיסַאּפ יד זיא גרעבנעזָאר ַאטרעב;

 ַא ןעגנוקעדטנַא סיקסוועשַאמָאט ןוֿפ לטעצ ןֿפױא ןרעו טלעטש
 -קעל ַא ןגָארקעג םינּפ ַא טָאה יז .ןירעקיטַאמַארדָאלעמ עקידוועיירש
 ןקערשרעביא ףרַאדימ ּווו הנידמ ַא ןיא טרָאֿפ יז זַא ,ףיש ןֿפױא עיצ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ףרַאדימ ןוא ןרעיוא יד ןיא ןצלירג םיא ףרַאד'מ .טיוט ףַױא ןעשיֵאמ

 ךָאנ ,טגלָאֿפעג טָאה גרעבנעזָאד ַאטרעב סימ יד .. ?שטַאד, ןדייר םיא

 םעד ןעק ַאטרעב עַײנ יד זַא ,רעכיז זיא ךַאז ןייא .ןגלָאֿפ ןימ ַא

 "רװהאעט קיריל ןיא "ראטס} א ןַײז ןעק ווא םלוע רנווילקורב

 -"קיריל, רעגרובסמַאיליװ ןיא ףיוא .ר טערט 1921 לירּפַא 6 םעד

 .ןידרָאג-רעצרַאּפלירג ןוֿפ ,*ַאעדעמ, סלַא רעטַאעט

 - :ךַײרנערהע .ה טבַײרש עקירעמַא ןיא ןבעל רעווש ריא ןגעוו

 טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ|-טלעוו עטשרע} יד ןעוו

 ןעמַאװצ טעוועדָאהעג ךיז ןבָאה לימע ןוא יז) ןַאמ ריא טימ ַאטרעב

 (ןעוועג 66) רעדניק טעמּכ ךָאנ ןענַײז ייז ןעוו טעטַארייהעג ןבָאה ןוא

 ,עּפָאריײא-לַארטנעצ ןוֿפ םוחת םעד רעביא ןרעדנַאוו טזָאלעגקעווַא ךיז

 .--טסע ןיא ןוא ןליױּפ ןיא טליּפשעג ייז ןבָאה רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא

 טליּפשעג .עינעמור ןוא עיברעס ןיא ,עיוטַאל ןוא עטיל ןיא ,ךייר

 ַא ךיז טָאה יז .סעמַארדַאלעמ עקיליב ןייק טינ עסירעטקַא יד טָאה

 ןוא סשַא םולש ןיא ,רַאוטרעּפער סנידרָאג ֿבקעי ןיא טכַאמעג ןעמָאנ

 ריא זיא ןיװ ןיא ןוא ןעיברעס ןיא טפיוהרעביא .ןסעיפ סיקסניּפ דוד

 ןבָאה ,גרעבמעל ןיא יװ טוג יױזַא ןיוו ןיא .רעלוּפָאּפ רעייז ןעמָאנ

 .קרָאירינ ןוֿפ רעליּפשיוע רעטַאעט רעייז ןיא טרילָארטסַאג טֿפָא

 ,סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגֿפױא ייז ןבָאה םעדירֿפ ןוא גרעבנעזָאר

 טנָאקעג טינ ןבָאה רעליּפשיוװע יד ןוא ,ןגעלָאק עטכע יו טלדנַאהַאב

 ןעמזפ רעכעלניױועג רעייז .עסירעטקַא רעגנוי רעד ןוֿפ ךיז ןבױלּפָא

 זיא ץַאלּפ רעַײא .קרָאירינ ןײק ןעמוק טחמ ריא , ףשוועג זיא

 עכעלבַײרשַאבמוא ןוא תורצ ןוא תורצ ךָאנ ןעוו ,רעטעּפש .*...טרָאד

 יד ןבָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ךעלדנע יײז ןענַײז ןשינעגָאלּפ

 "קַא יד ןֿפרָאװרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עבלוז

 -סיױא טלָאוװעג טינ ריא ,עּפָאריײא ןיא ןטנעמילּפמָאק טימ עסירעט

 טָאה רעכלעוו ,רָאיטקַא רענַעעזעגנָא ןייא .רעגניֿפ ַא וליֿפַא ןקערטש

 רעד ןיא םישעמ ןָאטעג רַאגָאז טָאה ,ָאד ןקילגה לכ ןכָארּפשרַאֿפ ריא

 ןליּפש וצ ָאד ןביױלרע טינ ריא לָאז ןעמ זַא ,ָאינוי

 ,תורצ יד ןגעוו סעטכישעג עלַא יד וצ וצ ךיז טרעה ןעמ ןעװו

 רָאי םעד ןיא ןץיטשסיוא טֿפרַאדעג טָאה עסירעטקַא עגנוי יד םַאװ

 "נוזעג ַא וליֿפַא זַא ,ןייא ןעמ טעז ,טכַארברַאֿפ ָאד טָאה יז סָאװ ,טַײצ

 -ץרַאה ,רענײטש-לַאג ףיוא עקַאטַא ןַא ןגָארקעג טלָאװ ריא ןוֿפ ערעט

 ןעוועג ןענַײז טַײצ-רָאי םעד ןיא .קנערק ערעדנַא ןַא רעדָא טײקנַארק

 ןבָאה סרעשזדענעמ . ןסע וצ סָאװ טַאהעג טינ טָאה יז ןעוו ןטַײצ

 רעטצעל רעד ןיא .טקַארטנָאק ריא טימ טכַאמעגּפָא טַאהעג ןיוש

 טָאה וא ןטש ַא סעּפע טקורעגרעטנוא קידנעטש ךיז טָאה טונימ

 -עגכָאנ ריא ךָאנ ןענַײז טַײז רעדנַא רעד ןופ .ךַאמּפָא םעד טרעטשעצ

 טימ ןקיפש לָאז יז זַא ,ךיז ןטעבעג ןוא ןרָאיטקַא ןָאינוי-טינ ןעגנַאג

 יװ| רעטַאעט ןליּפש טלָאװעג טשינ שרעדנַא רעבָא טָאה יז יז

 ןיש ןקיפש טינ ןָאק ךיא בױא; .רעליפשוש ןָאיי טימ ןרָאנ

 ,ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יו ָאד ןטערטֿפױא טינ ןָאק ךיא ביוא ,רעטַאעט

 -רעדיוו קידנעטש יז טָאה -- "קיּפש טינ ןצנַאגניא רעסעב ךיא לטוו

  ,טלָאה
 יױוצ ןליּפש וצ ןגָאלשרעד ךיז ךעלדנע יז טָאה ןָאזעס ןטצעל

 ריא ןיא עסעיפ יד .גרובסמַאיליו ןיא רעטַאעט םעד ןיא ןכָאװ

 טָאה יז א ,עמַארדָאלעמ עקיליב ַא ןצרַאה םוצ טינ רעייז ןעוועג

 יז טָאה ןכָאװ רָאּפ יד ךָאנ .רעקיטירק יד ןדַאלנייא טנַאקעג טינ

 "מורַא זיא ,ַאמרעגנוי רעשיגרענע ןַא ,ןַאמ ריא .טרעגנוהעג רעדיוו

 -בַײלג ןוֿפ טנַאװ יד ןכערבכרוד טכוזעג ,טעװַאהעג טָאה ,ןֿפָאלעג

 ןעוועג ןוש זיא גנולפייוצרַאֿפ יד ןעוו ןטַײצ ןעוועג ןוא ,טייקיטליג

 ,עּפָאריײא ןייק םײהַא ןרעקקירוצ ךיז טלָאוועג ןבָאה ייז זַא ,סיורג ױזַא

 | .*סָאװ טימ טוש5פ ןעוועג טינ זיא
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 .םעד טריסערעטניארַאֿפ רעייז ןבָאה .ר ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד
 טָאה ,רענַאיצילַאג ַא ןײלַא ,רעטכיר השמ גרוטַאמַארד ןקיטלָאמעד

 "ילַאג טימ "רעטַאעט ןשידִיי רענַאיצילַאג ַא; ןֿפַאש וצ ןסָאלשַאב רע

 עטשרע סלַא גרעבנעזַאר ַאטרעב טימ ןרָאיטקַא עשידִיי רענַאיצ

 ןוא רעטַאעט-"ןָאעדָא; סָאד ןעגנודעג טָאה רע .עסירעטקַא-ןעױרֿפ
 ןַײז ןוֿפ גנוריפֿפױא יד 1921 רעבמעטּפעס 21 ןֿפױא טריסנָאנַא
 ."תודוס:-ןעילימַאֿפ, עסעיּפ

 .דָאד ַא .קיטנָאמ ןענֿפע טלָאזעג ךיז טָאה רעטַאעט-*ןָאעדָא; סָאד
 טנוװָא ןיא .עבָארּפ טכַאמעג גָאט ןצנַאג ַא .ר טָאה רעירֿפ קיטשרענ
 .ןֿפורעג ןעמ טָאה סנגרָאמוצ טשרע .טכעלש ןליֿפ ןביוהעגנָא יז טָאה

 טנָאקעג טינ רעמ יז טָאה רעטַאעט ןיא עבָארּפ וצ ןוא רעטקָאד ַא
 ןסייהעג ריא טָאה ,טכוזרעטנוא יז טָאה סָאװ ,טסילַאיצעּפס ַא .ןייג
 סלּפיּפ ןיא טריֿפעגּפָא יז טָאה'מ ,לַאטיּפסָאה ַא ןיא ןריֿפּפָא ףכית

 טגנערב'מ ןעוו זַא ,טרעלקרעד טָאה רעטקָאד רעד ּוװ ,לַאטיּפסָאה
 .ןעװעטַארוצּפָא יז ןזיװַאבכ רשֿפא ןעמ טלָאװ ,רע;רֿפ גָאט ַא טימ יז
 .רעסעמ ןרעטנוא ןעגנַאגעגסיוא זיא יז ןוא טרירעּפָא יז טָאה'מ
 טריֿפעגײברַאֿפ יז טָאה'מ ןוא היול ריא ןעמוקעגרָאפ זיא קיטנוז
 ןטשרע ריא ןבָאה טלָאזעג סנגרָאמוצ טָאה יז ּוװ ,רעטַאעט ןרַאֿפ
 ןוא טנֿפעעג ךיז טָאה רעטַאעט סָאד .עקירעמַא ןיא טירטֿפױא ןסיורג
 .רעצינש ַאטעירנעה ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג זיא לָאר ריא

 ןוא קרָאי-וינ ןיא 1921 רעבמעטּפעס 19 םעד ןברָאטשעג זיא .ר
 ,םלועתיב ןורבח רה ןֿפױא ור רעקיבייא ריא וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש ןוא .9 .מ

 - ,1931 רַאונַאי 23 .י .נ ,"ש'אֿפ , ,טֿפַארק עַײנ א --- ןײטשדלַאג .י .ב
 עסירטקא רעשידיא רצעגנוי רעד ןוֿפ טוט רעשיגארט רעד -- ךיירגערהע .ח

 ,1931 ,טּפעס 23 ,.י .נ ,/ .וראֿפ , ,גרעבנעזַָאר אטרעב

 לסָאי ,רעלטָאק
 {1935 ינוי 12 .טשעג --- 1896 .טקָא .בעג}

 -ַאיָארט ןיא 1896 רעבָאטקָא ןריובעג =
 ַא ןוֿפ רעמיטנגייא --- רעטָאֿפ ,ןילָאװ ,ץענ
 םותי ַא .ק טרעוו רָאי 6 וצ ,עקטַאי ערשכ

 "רעד וצ ידּכ ,רעטומ יד ןוא ,רעטָאֿפ ןוֿפ
 ,טיורב ןקַאב ךיז טמענ ,החּפשמ יד ןרענ
 ,קשח ּפַאנק טימ רָאנ ,רדח ןיא טנרעלעג
 -יינ סיורג ןזיװעגסױרַא רַאֿפרעד רעבָא
 11 ןוֿפ רעטלע ןיא .ןענעכייצ םוצ גנוג
 ןיא םיבורק וצ ןרָאװעג טקישעגקעװַא רָאי
 ַא ןיא רָאי ַא טעבֹרַא רע ּוװ ,רימָאטישז

 טנכייצ רע יו טקרעמַאב לָאמַא טָאה טַאקָאװדַא רערוכש ַא זיב ,קנעש
 א וצ ןבעגוצּפָא םיא םיבורק ס'יק ַײב טלעוּפעג טָאה ןוא ןרָאזוא
 -ןדליש טנרעלעגסיוא ךיז .ק טָאה טַײצ עצרוק ַא ךָאנ .רעלָאמנדליש

 רָאי ַא ייברעד טעברַאעג טָאה ןוא ןעגנונעכייצ עקיסַאּפ טימ ײרעלָאמ
 ,וועשטידרעב ןיא

 ,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעג רעדורב רערעטלע ןַא ס'.ק זיא 1911 ןיא
 ןוא ,ןרָאפטימ םיא טימ זומ רע זַא ,טרַאּפשעגנַײא ךיז טָאה .ק ןוא|

 -ַאיבָאטױא ןַײז ןיא רע טנכײצרַאֿפ עקירעמַא ןיא ןעמוק ןַײז ןגעוו
 ;ץיטָאנ רעשיֿפַארג

 ַא ןעועג ןיב ךיא .ןרָאװעג ןלעֿפעג רָאג רימ זיא עקירעמַא
 -ַאקירעמַא ענַײמ טימ טסַאּפשעג ,רענירג רעכעלײרֿפ רענעגנולעג
 טַאהעג ןגינגרַאֿפ ליֿפ ןוא סעקינעמילּפ ןוא סעמומ ,סרעטעֿפ רענ
 ןענַאטשרַאֿפ טינ בָאה ךיא עכלעוו ,ךַארּפש רעשילגנע רעד ןֿפ
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 רַאֿפ ןעוועג זיא ,טעבעב ןעמ יו ןרעה ןוא ןסַאג יד ןיא קידנעייג

 ."תחנ ַא רימ

 רעד טימ ןוא טנידרַאֿפ טוג ,טעברַא ןענוֿפעג דלַאב ָאד טָאה .ק
 .עילימַאֿפ עצנַאג יד טכַארבעגּפָארַא רעדירב ערעדנַא יד ןוֿפ ףליה

 :|סעיצַאמרָאֿפניא ס'.ק טול ךעלנײשרַאװ} טבַײרש ןעזייר ןמלז

 | -טלעוו רעטשרע} רעד ןיא ןטַאטש יד ןוֿפ ןטערטנַײרַא םַײב ,
 טינ ןידכב}| רעטילימ ןיא ןייג וצ טגָאזעגּפַא ךיז | .ק טָאה} ,המחלמ

 ,ןרָאװעג טײרֿפַאב רעבָא ףוס לּכ ףוס ןשטנעמ ןייק ןענעגרה וצ
 -עמַא ןיא .רעגריב רעשינַאקירעמַא ןייק ןעוועג טינ ןזיא רעֶו לַײװ

 ןבעגעגּפָא טינרָאג יװ טעמּכ ךיז ,דנַאלסור ןיא רעִירֿפ יו ױזַא ,עקיר
 טרידוטש טַײצ עצרוק ַא .יירעלָאמ טנרעלעג טּפיוהרעד ,ןענעייל טימ
 -ַאב רָאי רָאּפ ַא ,קרָאירינ ןוֿפ *עימעדַאקַא רעלַאנָאיצַאנ, רעד ןיא
 ךיוא טעברַאעג ,*סנעיײלַא לַאנָאשייקוידע, רעד ןוֿפ ןעײלעטַא יד טכוז
 ןכַאז ערעסעב בור סָאד .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא בולק-רעלָאמ םעד ןיא
 טנַײרֿפ ןשיווצ ייז קידנלייטעצ ,עילעטַא סענעגייא ןַײז ןיא טכַאמעג

 .ןזיירפ עלעוולָאוו רַאֿפ קידנֿפױקרַאֿפ רעדָא
 ןיא טעברַא ןענוֿפעג ךיוא ֿבגַא ןוא ןעורּפָא ךיז ןעמוקעג -- 1

 ןעז וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טרָאד .לעטָאה-רעמוז סרידַאנ השמ

 ערעייז רָאֿפ םיא ןענעייל ןוא ןרידַאנ טימ קעווַא ןעייג רעבַײרש יו

 וא ,בַײרשוצנָא סעּפע ךיוא ןלַאֿפעגניײא םיא זיא ,ןטּפירקסונַאמ

 ךידַאנ טלעוו ןוֿפ לדיל ַא ןבירשעגנָא ןגרָאמרעביא רעדָא ןגרָאמ ףיוא

 ,בַײרש וצ רעטַײװ טרעטנומעגֿפױא םיא ,ןרָאװעג טרעטסיײגַאב זיא

 -סוליא טימ ןכַאז ייר ַא ןבירשעגנָא .ק טָאה רעמוז ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא

 -עג ןוש רע טָאה ,קרָאירינ ןייק ןעמוקעגקירוצ .ייז וצ סעיצַארט

 ."רעלוּפָאּפ רעייז עֿפַאק-רעבַײרש ןיא זיא רע זַא ,ןענֿפ

 םהרֿבַא ןיא ןעװעג זיא טויבעד רעשירַארעטיל רעטשרע ס'.ק

 ייברעד .(1922 .ווָאנ-.בָאטקָא) *שידִיי יינ, לַאנרושז-שדוח סנעזייר

 :ווירב ַא ןבירשעגוצ רידַאנ השמ טָאה

 -דנָאלב יד ןריֿפוצֿפױרַא דײרֿפ לקיטש ַא ,קיטֿפַאהרָאװ ,ליֿפיכ,

 -סיואג ענַײמ ףיוא רעלטָאק ףסוי רֿבח ןעגנוי ןַימ ןוֿפ סיֿפ עקיזנעזיז

 -ךעלסיז יא זיא סע .ןטָאשרַאֿפ ןיילַא בָאה'כ סָאוװ ,"טירט ענעטָארטעג

 יו ַא ךרוד ןדייר ןילַא ךיז ןרעה וצ קַאמשעג-ךעלרעטיב יא ,לױוװ

 סע .ליױוװ ,סדמערֿפ ,יײנ ןצנַאגניא טינ טרָאֿפ זיא סָאװ ,לוק דמערֿפ

 ןעגנַאלק-לדיֿפ ןרעה לָאזימ ןעוו יװ קידנשַארעביא ןוא יור יװַא זיא

 | | ."...קיוּפ ַא ףיוא

 ,סעקסערָאמוה ,רעדיל ייר ַא טכעלטנֿפערַאֿפ .ק טָאה 1922 טניז

 עשידִיי ךס ַא ןיא ןזרעֿפ ןוא עזָארּפ ןיא ןכַאז-רעדניק ,ךעלהׂשעמ

 -יירֿפ, גנוטַײצ רעד ןיא טּפיוהרעד רעבָא ,סעבַאגסױא עשידָאידעּפ

 .גנולײטּפָא עכעלגעט ַא טריֿפעג טַײצ ַא טָאה רע ּוװ ,"טייה

 טקורדעג ,גרעב סיאול ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא ,ךיוא טָאה .ק

 -ונמ יד; לַאנרושז ןיא *ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא , עירעס ַא

 ,(1927 רַאורבעֿפ ןוֿפ קידנביײהנָא) *הר

 טקורדעג זיא (1925 רעבמעצעד .י .נ) *לַאנרושז רעדניק; ןיא
 -עגרעביא ;(טרַאבלעג לכימ -- קיזומ) *רעֿפעֿפ ןוֿפ םירחוס יד; סיט

 "לַאנרושז רעדניקא ןיא 1941 יַאמ .י .נ) ?גרַאװגנויא ןיא טקורד

 -מַאז; ןיא ןוא ,*קרַאמ רעדניק רעד; ליּפש ןַײז (1934 ילוי-ינוי .י .נ)
 רעשיֿפָאזָאליֿפ ןַײמ, ס'.ק טקורדעג זיא (1955 ,6 'נ .י .ג) "ןעגנול

 ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ טרינעצסניא ,"רעשעוו

 טימ) גנַאגרעטנומ , ךוב ס'.ק קרָאי וינ ןיא ןענישרעד זיא 1924 ןיא
 ,"גנַאגרעטנומ, :ןעגנולײטּפָא יד טלַאהטנַא סָאװ ,(ןעגנונעכייצ ענַײז
 -רעטנומ, ,"ןבעל ליטש ןוא יירש; ,*רָאי 88 זיב 8 ןוֿפ רעדניק רַאֿפ,

 -וצקיטײרֿפ, ,"ןַײרַא ןוא סױרַא; :סעידעמָאק עניילק 4 יד ןוא *גנַאג

2209 

 ןופ ןָאקיס סעל

 םעד ןסיוו ליו רע; ןוא *טעקיּפ-םַאי רעד רעּפיקמָאי, ,?סטכַאנ

 | ."סעמע

 -רַאֿפ זיא רעדיל עשיטסירָאמוה ס'.ק עלַא ןוֿפ ןטסרעלוּפָאּפמַא
 ףיוא ןעגנוזעג טֿפָא טרעוו סָאװ ,"ענעדַיי ןַײז טימ החמׂש,  ןבילב
 -עג (רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ קיזומ) *ָאקשימ , דיל ןַײז .ןעגנומענרעטנוא
 .(1926) *ףמַאק ןוא קנַאדעג; ןיא טקורד

 םעד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ךיוא זיא "ךעלעדִיי עקידרעֿפעֿפ יד;
 .יררה ַארזע ןוֿפ ריא ,סַאמ ,דליֿפגנירּפס ןיא 1925 ַײמ 11

 -רַאװט קַאשז ןוא דואמ ינוז טימ ןעמַאזוצ .ק טָאה 1925 רַאונַאי
 סָאװ ,"טַאקָאידַאמ ,, רעטַאעט-ןטענָאירַאמ עשידִיי סָאד ןֿפַאשעג ווָאק
 ףיוא,, ןזרעֿפ ןיא ליּפש ןיילק ס',ק טריֿפעגֿפױא ערעדנַא ןשיווצ טָאה
 סרידַאנ השמ ,"ליּפש-שורושחַא,; סדוָאמ ,"?ןקנערק וטסוט סָאװ
 סדואמ ןוא *רעטכָאט סנכדש םעד; סנעזייר םהרֿבַא ,"טלעוו ענעי;
 -עג רעטַאעט םעד רַאֿפ טָאה .ק ."קוביד; סיקסנַא ףיוא עידָארַאּפ

 עקידרעֿפעֿפ יד; :יװ ,ןסעיּפ ןוא רעדיל עכעלײרֿפ ךס ַא ךָאנ ןֿפַאש

 ןסיורג ןֿפױא קידנקוק טינ רעבָא ,(טרַאבלעג .מ --- קיזומ) *ךעלעדִיי
 טָאה .ק עכלעוו ןיא ,ןליּפש-ןטענָאירַאמ יד ןוֿפ גלָאֿפרעד ןשירעלטסניק
 יד רַאֿפ רעכערּפשריֿפ יד ןוֿפ רענייא סלַא טקילײטַאב ךיוא ךיז
 ,ףמַאק ןשימָאנָאקע ןרעווש ַא טַאהעג רעטַאעט סָאד טָאה ,סעקלַאיל
 .ןלעטשּפָא טזומעג ףוס לּכ ףוס ךיז ,עּפָארײא רעביא רוט ַא ךָאנ ןוא

 טימ טעברַאנעמַאזוצ ןַײז ןוא ,?טָאקידַאמ, זַא ,טבַײרש דואמ ינוז

 יד טיירגעגוצ ןבָאה ייז ,ןֿפוא ןקילעֿפוצ ַא ףיוא ןענַאטשטנַא זיא .ק
 שידִיי; סצרַאװש רַאֿפ *ןירעכַאמ-ףושכ ידק רַאֿפ סעיצַארָאקעד

 -רַאֿפ זיא עניב רעד ףיוא טֿפַאשגנע בילוצ רעבָא ,*רעטַאעט טסנוק

 -עגרָאֿפ טָאה סָאװ ,עיצַארָאקעד ַא ןוֿפ לייט ַא טצונעגסיוא טינ ןבילב
 ַא ןוא עלעּפלַאמ ַא טימ קישטנירעטַאק ַא (קרַאמ ןֿפױא) טלעטש
 לסיבַא ,ןעמונעגוצ סָאד ייז ןבָאה ,(סעּפוּפ ךעלעשטנעמ טימ לדייב

 ,ךיז רַאֿפ עלעקנעצס ַא ןוֿפרעד טכַאמעג הליחתכל ןוא טכיררַאֿפ

 ןשטנעמ עקיסיורד ןריסערעטניארַאֿפ ןביוהעגנָא טָאה סע רעבָא
 ,(סעקלַאיל) סעּפוּפ ןכַאמ ןבױהעגנָא יז ןבָאה 1925 רעמוז ןיא ןוא
 יז ּוװ ,גרעב יד ןיא טליּפשעג סע ןוא ,ןטסקעט עכעלטע ןבירשעגנָא

 ץַאלּפ ַא ןעגנודעג ןיוש ייז ןבָאה 1925 רעטניוו .טכַארברַאֿפ ןבָאה
 -עגנָא סע ,קרָאי-וינ ןיא סַאג רעט12 רעד ףיוא קָאטש ןטירד ַא ףיוא
 ,"טָאקידַאמ; (ןעמענ-עילימַאֿפ סנעדייב ןוֿפ ביײהנָא ןטיול) ןֿפור ןביוה

 ןטשרע ןַא ףיוא רעבירַא ןעגנולעטשרָאֿפ יד טימ ייז ןענַײז רעטעּפש
 רוט ַא טכַאמעג 1925 רעטניוו ןוא וינעווע דנָאקעס ףיוא קָאטש
 -וינ רעד רעביא ךָאנרעד ,"טײהַײרֿפ; רעד רַאֿפ עקירעמַא רעביא

 -עגכרוד ייז ןבָאה ןַאמטייר .ב ןוֿפ א'א 1929 ןיא .ץניװָארּפ רעקרָאי
 ןוא עיגלעב ,זירַאּפ רעדיוװ ,ןָאדנָאל ,זירַאּפ רעביא יינרוט ַא טריֿפ
 | ,דנַאלסור-טעיװָאס ןיא ךָאנרעד ,עשרַאװ

 :תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד ץרַאװש סירָאמ

 וצ וליֿפַא ןטכַארט טנָאקעג טינ רימ ןטלָאוװ רעלטָאק טינ ןעומ

 ענעזעולּפ עצרַאווש ןעגנָאהעגֿפױא זיולב ןבָאה רימ .זירַאּפ ןיא ןליפש
 ידּכ ןטנורגרעטניה עניילק ןלָאמעג טָאה רעלטָאק ןוא ,ןעגנַאהרָאֿפ
 עדעי טצונעגסיוא טָאה רע .רָאֿפ טמוק ענעצס יד ּווװןטײדוצנָא רָאנ

 ,ןלָאמעג רע טָאה ץלַא ףיוא .רעטצנעֿפ ןוא ריט עדעי ,עמרָאֿפטַאלּפ
 רע טָאה "ןַאמעקניה, ןיא קריצ ןרַאֿפ .רעדנּוװ ןזיווַאב טָאה רע ןוא
 -ערישטשעגסיוא טימ בייל ןדליוו ַא ןוֿפ ּפָאק ַא ןלָאמעגּפָא ריט ַא ףיוא
 יד ןליֿפַא .רעלוֿפטכַארּפ ַא ןעוועג זיא קורדניא דעד .,ייצ עט
 ץוח ַא .עיצַארָאקעד ענרעדָאמ עקיזָאד יד טביולעג ןבָאה רעקיטירקי
 ןיילַא ךיז ןבָאה ךיא .ןלָאר עניילק טליּפשעג ךיוא רעלטָאק טָאה םעד
 ."זדנוא טימ םיא ןעמענטימ רַאֿפ טרילוטַארג
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ןבַײרש ס',ק ױזַא טריזירעטקַארַאכ דלַאוװכוב .נ
 ןיא ןסַאֿפניא טינ רעלטָאק לסָאי ךיז טזָאל רעבַײרש ַא יװ..;,

 ןַײז סָאװ ,רַאֿפרעד סָאד זיא זַײװװלײט .עירָאגעטַאק זיא'ס רעכלעוו
 טמערָאֿפעגסױא ןצנַאגניא טינ ךָאנ זיא עימָאנַאזיֿפ עשידעביירש
 .זדנוא ןוֿפ ןסירעגקעווַא םיא טָאה טוט רעקיניזמוא רעד ןעוו ןרָאװעג
 וצ זיא'ס לַײװ ,ןריזירָאגעטַאק טינ ךיז רע טזָאל רקיע רעד רעבָא

 ןסיוועג ַא ןיא .טלעוו רעשירָארעטיל רעד ןיא ָאטינ ןכַײלג ןייק סיא
 ,ַאארַאס םַאיליו רענַאקירעמַא םעד ןיא ךַײא רע טנָאמרעד ןיז
 ןשידניק-עטַאוועמת ַא סעּפע טימ ןעמעלַא ןוא ץלַא ףיוא טקוק סָאװ

 -יטעָאּפרַאֿפ ןַײז ןיא ןייש ווא ליױװ זיא ץלַא זַא ,טניֿפעג ןוא רעדנוװ
 .ןבעל ןקידעכָאװ ןוא ןקידעכָאק ןוֿפ טַײז ַא ןיא ץעגרע הֿביֿבס עטריז
 עטנֿפעעצ ,עטיירב טימ טלעװ רעד ףױא טקוקעג ךיוא טָאה לסָאי

 "םת, רעשירעלטסניק ןייק ןוא *עלערַאנ, ןייק רעבָא ,ןגיוא עשידניק
 זיא ץלַא זַא ןטלַאהעג טינ רע טָאה רעכיז ןוא ,ןעוועג טינ רע זיא
 םלועה רדס רעד זַא ,טלַאהעג טָאה רע ,טרעקרַאֿפ .םיא םורַא ליױװ
 .םעד ןגעוו ןָאט סעּפע ףרַאד ןעמ זַא ןוא ,תורפכ ףיוא גוט

 עטשרע ענַײז ןיא לעיצעּפס ,רעלטָאק לסָאי טָאה ןַאיָארַאס יו

 ןיא עטכַארטעגסױא ןַא ףיוא טלעוו עלַאער יד ןטיברַאֿפ ,ןעגנוֿפַאש
 ,םזיעּפעקסע ןייק ןעוועג טינ רעבָא סָאד זיא םיא ַײב .טינ-ץעגרע

 ןַײז ןיא טָאה רע ,טרעקרַאֿפ .טייקכעלקריוו רעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןייק
 -עלע ןטכָאלֿפעגנַײרַא קיניזטסּוװַאב טלעוו רעטריזַאטנַאֿפעגסױא
 עיצַאניבמָאק יד דָארג ןוא ,טייקכעלקריוו רערָאװ רעד ןוֿפ ןטנעמ
 -טָאק-שיֿפיצעּפס ַא ןבעגעגוצ טָאה רָאו ןוא שינעטכַארטסױא ןוֿפ
 ."טינ-ץעגרע ןיא ןוֿפ תושעמ עקסעטָארג ענַײז וצ ןח ןשירעל

 ;טבַיײרש ןיגלא .מ

 ןבָאה עכלעוו ,ןטיבעג ַײרד ףיוא טעברַאעג טָאה רעלטָאק לסָאי...,

 -רענעכייצ יו ,טסירָאמוה-רעבַײרש יו :סנייא ןיא ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז

 ןקסערָאמוה ענעגייא ענַײז .רעליּפש-ןטענָאירַאמ יוװ ןוא טסינוטרַאק

 ןטענָאירַאמ ענַײז רַאֿפ לַאירעטַאמ יװ טנידעג ןבָאה רעדיל ןוא

 -ָאירַאמ יד ןעמורוֿפסױא סַײב ןֿפלָאהעג םיא טָאה טסנוק-ןכייצ ןַיז

 סָאוװ ,"ןטָאקידַאמ, יד ןֿפַאשעג רע טָאה ןדואמ טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןטענ

 ,רעטעברַא עשידִיי ןסַאמ עטסטיירב יד ןשיווצ טמירַאב ןרָאוװעג ןענַײז !

 ןרָאוװעג ןֿפַאש סלסָאי ןוֿפ ןטיבעג ַײרד עלַא ןענַײז טַײצ רער טימ

 ןיא רעבָא ,קיניזטסּוװַאב ןסַאלק רעמ ,רענעטלַאהעגסיוא ,רעטסנרע

 יד ,טײקכַאֿפניא יד ןרָאװעגנָא טינ יז ןבָאה טַײצ רעבלעז רעד

 ףיוא רָאמוה ןכעלניױועגרעסיוא םעד ןוא טייקידכמע יד ,טײקשירֿפ

 ."רעטסיימ ַאזַא ןעוועג זיא רעלטָאק ןכלעוו

 ;טבַיײרש םיובלעטייט םהרֿבַא

 ,ענעסקַאוורעד רַאֿפ ךיז ןטכַארטַאב סריטנעירַאמ עכעלנייוועג...,

 עמוטשע ערעייז וצ ּפָארַא ךיז ןזָאל סָאװ ,רעלטסניק עטסנרע רעייז

 סעקלַאיל ענַײז טָאה רעבָא לסָאי ,ןריזומַא ייז ךרוד ןליױו ייז .סעקלַאיל

 ןענַײז ייז .ייז טימ טריציֿפיטנעדיא ךיז טָאה רע .ךיז וצ ןביוהרעד

 ױזַא טקתפ ,רע ןוא ,רע יװ גולק ךעלשטנעמ ױזַא טקנופ ןעוועג

 -ָאירַאמ ַא ןעוועג ןיילַא זיא רע .ייז יו רַאבלטימוא ןוא שידניק-קידונח

 ןיא ַײס ןוא ןרינַאמ ענייז ןיא ַײס ,םיטש ןַײז ןיא ַײס טָאה רע .עקטענ

 סעּפע טַאהעג ,ןכַאז "עסיורג, טסַאֿפעגֿפױא טָאה רע יו ןֿפוא םעד

 ,ץלַא ןעעז סָאװ ,ךעלעקלַאיל עגולק יד טָא ןוֿפ טייקידתומימת רעד ןוֿפ

 טמוק סָאװ ,ץלַא ףיוא קוק םענעגייא רעייז ןבָאה ןוא ,ץלַא ןֿפײרגַאב

 ."ייז םורָא רָאֿכ

 ;טבַיײרש ןַאמקרַאטש .מ

 ןקניל ןיא ןענַאטשעג רָאי ןעצ רעכעה זיא רעלטָאק לסָאי שטָאכ,

 עקירעביא יד ןוֿפ טצענערגעגּפָא קרַאטש ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,רעגַאל
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 זיא סָאװ ,טױט ןַײז רעבָא טָאה ,ןבעל ןשידִיי ןיא ןטכיש ןוא ןפורג
 ןֿפרעגסױרַא ,ןֿפוא ןשיגַארט ַאזַא ףיוא ןוא םיצולפ ױזַא ןעמוקעג
 ןבָאה סָאװ ,ענַײז רערערַאֿפ רעטנזױט יד ַײב רעױרט ןקיטכירֿפױא
 -ירַאק ,רעֶלָאמ ,טסירָאמוה-רעטכיד סלַא ןעגנוֿפַאש ענַײז ןוֿפ ןסָאנעג
 -רעביא עשיטילָאּפ ןַײז .רעלטסניק-ןטענָאירַאמ ןוא רענעכייצ-ןרוטַאק
 ןכַאמ וצ טבילַאב ךיז רעטש ןייק ןעוועג טשינ םיא רַאֿפ זיא גנוגייצ
 עטיירב יד ַײב ,ןטסנוק ענַײז טימ -- רעקיטכיר -- טסנוק ןַײז טימ
 גנוטכיר רעשיטילָאּפ ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא ,דנַאל ןיא ָאד ןסַאמ עשיד :י
 וי - .גנוגייצרעביא רעדָא

 סיורג ןזיועגסױרַא רעלטָאק טָאה טעברַא רעשירעלָאמ ןַײז ץא.
 רעבלעז רעד ןיא טָאה ןעגנונעכייצ ענַײז ןוֿפ וא ,טעטילַאניגירָא
 -ַאב יד ןוֿפ יװ ליטס-רעלטסניק ןששידִי-טלַא טימ טעייועג טַײצ

 -וה סרעלטָאק ."ךעלדיימ ןוא ןעיורֿפ רַאֿפ ןצנַאמָאר , יד וצ ןעגנוריצ
 -ַאמוה עשידִיי-שירַאטעלָארּפ ערעדנַא ןוֿפ רָאמוה םוצ ךּפיהל ,רָאמ
 רָאנ ,רעקיסייב-קילַאג ןייק ןעוועג טינ ןיא ,עקירעמַא ןיא ןטסיר
 רָאמוה סרעלטָאק טָאה רַאֿפרעד ןוא ,רעכעלמיטסקלָאֿפ-קיטומטוג ט
 -עג טינ ןעגנוֿפַאש ענַײז ןיא ןבָאה סָאװ ,ענעי ףיא ךיוא טקריוועג
 ."גנונדרָא רעלַאיצָאס רעקיטציא רעד ףיוא עריטַאס אקוד טכיוז

 ;טבַײרש ינודקומ .א .רד

 טָאה רע ,ןעועג טינ רעבַײרש ןייק זיא ןוא ןבירשעג טָאה רע;
 -ַאמ ךרוד) טליּפשעג טָאה רע ןעוועג טינ רעלָאמ ןייק ןוא טלָאמעג
 דלודעג ןייק טָאה רע .ןעוועג טינ רעליפשיוש ןייק זיא ןוא (טענָאיר
 ןוא ןטעברַא ןוא ךיז ןצעזקעװַא וצ טַאהעג טינ עיציבמַא ןייק ןוא

 ײק ,ןךיײרש ןייז ןיא ַײס רעבָא .ךעלטנירג גייווצ-טסנוק ַא ןשרעהַאב
 ַא ,דײרֿפ עביל ַא ןעוועג זיא ,ןליּפש ןַײז ןיא ַײס ןוא ןלָאמ ןַיז ןיא
 לסָאי .טײקשירעֿפיטש עביל ַא ןוא טײקידװעליּפש עשידניק עביל

 ןעוועג זיא רע .ןעוועג טינ זיר ןייק טיבעג ןייק ףיױא זיא רעלטָאק
 ."טנַאטעליד רעקידהיחמ ַא ןטיבעג עלַא ףיוא

 ;טבַײרש רידַאנ השמ

 ,ןעגנונעכייצ ,ןעיירעלָאמ) טעברַא סלסָאי ןעמ טכַארטַאב..,
 רעד רעביא ךיז ןעמ טרעדנּוװ (קרעװ עשירַארעטיל ,ןטענָאירַאמ
 ַײס ,סע טָאה עכלעוו ,םערָאֿפ רעייז ןוֿפ טײקשיקנערֿפטלַא רעשידִיי

 -טלַא ןיא ןעלצרָאװ עריא שיטענירַאמ ַײס ,שירעטכיד ַײס ,שירעלָאמ
 ךַארּפש ערעדנַא םוש ןייק טָאה רעכלעוו ,לסָאי .. .ליפשש םירוּפ ןשידִיי
 רעטשרע רעד ןעוועג ןגעווטסעדנוֿפ זיא ,שידִיי ץוח ַא טשרעהַאב טינ

 עשידיי רעקרָאירינ יד ןוֿפ (טַײצ ןַײז ןיא רעקיצנייא רעד רשֿפא ןוא
 טימ טקַאטנָאק ןכעלגעט טַאהעג רָאנ טינ טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק

 (טנַאקַאב זיא רימ טייוו יוו) ךיוא זיא רע רָאנ ,רעלטסניק עשידִיי-טינ

 ירַאּפ ןבָאה רעלטסניק עשידִיי-טינ יד ןעמעוו רעקיצנייא רעד ןעוועג

 טליֿפעג טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה יז ןכלעוו טימ ןוא ןענַאטש
 : ."ןגיוצעגנָא

 רעוונעד ןייק סלָאּפַאענימ ןוֿפ געוו ןֿפױא ,1935 ינוי 12 םעד
 ןרָאװעג טגרהרעד ,עֿפָארטסַאטַאק-ליבָאמָאטױא ןַא ןיא ,,ק זיא

 ,קרָאי-וינ ןיא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןוא

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ק

 רעלטָאק לסָאי ן}1}
 רעֿפעֿפ ןוֿפ םירחוס יד
 | טרַאבלעג לכימ ןוֿפ קיזומ

 ן17-28 .זז ,1925 רעבמעצעד .י .נ ,"לַאנרושז רעדניק;}

 רעֿפעֿפ ןוֿפ םירכָאס יד ןגא}ו
 ן8-11 .זז ,1941 יַאמ ,.י .נ ,"גרַאװגנוי;}
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 רעלטָאק לסָא {1
 (ליּפש ַא) קרַאמ רעדניק רעד
 ן29734 .זז ,1924 ילוידינוי ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 רעלטָאק לסָאי {1
 ןַײרַא ןוא סױרַא = |

 /  צנעצס

 ן101-112 .זז ,1934 .י .נ ,*גנַאגרעטנומ,}

 רעלטָאק לסָא {4}
 סטכַאנוצקיטײרֿפ
 ,1 ,?גנַאגרעטנומ,}

 רעלטָאק לסָאא ןפ}
 טעקיּפ-םָאי רעד רעּפיקמָאי
 ן120-124 .זז ,1934 .י .נ ,"גנַאגרעטנומ,}

 רעלטָאק לסָאי ן6|

 סעמע םעד ןסיוו ליוו רע

 |125-128 .זז ,1924 .י .נ ,?גנַאגרעטנומ;}

 רעלטָאק לסָאי ן?|}
 רעשעוו רעשיֿפָאזָאליֿפ ןַײמ
 דלַאװכוב .ג ןוֿפ טרינעצסניא

 ן33757 .זז ,1955 ,6 'נ ,.י .ג ,"ןעגנולמַאז;}

 ,429'426 .וז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליוו ,",טיל .דִיי .סקצל,, --- ןעזייר .ז

 ,רעלטָאק לסָאי ןוא דואמ ינוז רעלטסניק-ןטענַאיראמ יד -- שטיװַאר ךלמ

 ,1929 ,50 'נ ,"ט'לבטיל,

 יי .ג ,"ֿפ'מ, ,יעקָא ןענַײז ,לדנעמ םחנמ , ןוא רעלטַאק לסָאי -- דלַאװכוב .נ

 ,1925 יַאמ 20

 ,1935 ,27 'נ ,עשרַאװ ;"ט'לבטיל , ,רעלטָאק לסָאי -- ןייטשנעטכיל קחצי

 .1935 ,27 'ג ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל,, .,רעלטָאק לסָאי -- ןיגלא .מ

 ,29 'ג ,טרָאד ,דניק-רעלטסניק סָאד -- רעלטָאק לסָאי --- םיובלעטייט םהרֿבַא

5, | 
 .1935 ינוי 22 ,.י .ג ,/גָאט רעד, ,רעלטָאק לסָאי -- ןַאמקרַאטש .מ

 ,1935 ינוי 26 ,.י ג ."ש'זאמ, ,רעבַײרש ןוא רעכיב --- ינודקומ .א ,רד

 ,"לַאנגיס , ,רעלטָאק = טימ ןענעקַאב וצ ךיז טנַאסערעטניא --- רעלטַאק לסָאי

 ,1936 ,6 'ג ,י .נ
 ,1936 ינוי ,.י .ג ,/לַאנגיס , ,גנַאגרעטנומ סרעלטָאק לסָאי --- רידַאנ עשיומ
 יי .ג , ןעגנולמַאז , ,ןטאקאידאמ יד ןוא רעלטָאק לסָאי טימ --- דואמ ינוז

1' 6, 1953, 
 .טרָאד ,רעלטַאק לסָאי --- דלַאװכוב .נ

 ,1942 ץרעמ 11 ,י .נ ,' .װראֿפ , ,טלהעצרעד ץרַאװש סירָאמ -- ץרַאװש סירָאמ

 :ן113-119 ,זז- ,1924 ,י

 לארשי ,שטיװָאניבַאר

 (14 ץרעמ 18 ,טשעג -- - 4 ,טּפעס 15 .בעג}

 "וב ןיא 1894 רעבמעטּפעס 5 ןריובעג

 ןיא ,עטיל-שילױּפ ,.בוג רענדָארג ,ןעט

 ןחדב ַא ,רעטָאֿפ .עילימַאֿפ רעמערָא ןַא

 -ָאיצידַארט ַא ןבעגעג םיא טָאה ,ןחדב ןב

 -גַײרַא רָאי 13 וצ ,גנויצרעד עשידִיי-לענ

 רעקידלטעטש רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 -קייפ סלַא טשרעוצ ,עילעּפַאק-רעמזעלק

 ןעוו .רעלדיֿפ רעטייווצ סלַא ךָאנױעד ,רעל

 ,טייהקנַארק בילוצ ,טָאה רעטָאֿפ רעד

 טָאה ,תונותח ףיוא ןייג טנַאקעג טינ רעמ

 טגעלֿפ רע ןוא ,תונחדב ןוֿפ אדבוע יד ןֿפרָאװעגֿפױרַא םיא ףיוא ןעמ

 ןבָאה עכלעוו ,ןעמַארג ערעדנַא ןוא ןשינעצעזַאב-הלּכ ןסַאֿפרַאֿפ

 -עג םיא ןיא ןבָאה עכלעוו ,םלוע ןרעטלע םַײב ןעמונעגסיוא קרַאטש
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 ןופ ןָאסיסקעל

 ותעשב זיא רעכלעוו ,ןחדב לשריה -- 'ןעדייז ןוֿפ לוגלג ַא, ןעז
 ,טנגעג ןַײז ןיא טמירַאב ןעוועג

 ,ןזח ַא ַײב ררושמ ַא יו ןעגנוזעג ךיוא טָאה .ר

 עכעלטע טָאה רע ּוװ ,עדַאנַאק ןייק טרירגימע .ר טָאה 1911 ןיא

 טימ ןבעגעגּפָא ךיז קיטַײצכַײלג ןוא רעדיינש סלַא טעברַאעג רָאי

 רע טָאה 1918 רַאונַאי ןיא .קיזומ טרידוטש ןוא גנודליבטסצלעז

 ןעלקיטרַא עטשרע ענַײז "רעלדָא רעדַאנַאק , ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ
 -ידיא, רעטנָארָאט ןיא ןבירשעג ךיוא ,*עשטַאילק, סעלעדנעמ ןגעוו

 ןטָארטעגנַײרַא ךָאנרעד ,טיָארטעד ןיא "געוו רעד , ןוא ?לַאנרושז רעש

 טיג רע ּוװ ,"רעלדָא רעדַאנַאק , ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא יו

 -ַאקיזומ ןוֿפ ןטכירַאב עשיטסינָאיסערּפמיא טימ ּפָא ךעלכַאזטּפיױה ךיז

 ןענָאטעילעֿפ ךיוא טבַײרש ןוא ,,גדא ,רעטַאעט ,ןטרעצנָאק עשיל

 .ילאֵרׂשיי פ/ א

 -ילבופ טּפוה ןיא רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג רע זיא 1924 ןיא
 ."רעלדָא רעדַאנַאק , ןוֿפ טסיצ

 ןגעוו ןעלקיטרַא ליֿפ רעייז ןבירשעג קיזומ ןגעוו רעסיוא טָאה .ר
 .טימ ןעמַאזוצ ,ןוא רעטַאעט שידִיי ןוא ןזעוו-לוש שידִיי ,רוטַארעטיל

 רַאֿפ ןַאגרָא ןטסנרע ןַא ןבעגסױרַא טװּורּפעג ,ווָאקינלָאקש .ש .א

 ןענישרעד ןענַײז סע ןכלעוו ןוֿפ ,"ַאדַאנַאק , טסנוק ןוא רוטַארעטיל
 ,(1925 רעבמעצעד-ילוי) ןרעמונ ַײרד רָאנ

 -גייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידִיי םוצ גנויצַאב ןַײז
 ,קַאנרעטסַאּפ טימ ןעמַאזוצ) רע טָאה 1914 ןיא ךָאנ .עמערַאװ ךעל
 ןשילַאקיזמ-שיטַאמַארד ַא טעדנירגעג (ןהָאק ַאדלעז ןוא רעווָאלס
 ןשידִיי ןגעװ סעיונעצער ענַײז רעסיוא ןוא ,"רימזה , ןײרַאֿפ

 ג'א ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנֿפערַאֿפ ךיוא רע טָאה ,רעטַאעט/
 רעדַאנַאק , ןיא (1920 לירּפַא 22-16) 'רעסַאװ קידנעייטש ַא רַאֿפ ,

 טקורדעגּפָא רע טָאה (1934 .ּפעס) "רעטעלבדָאװַיי , ןיא ."רעלדָא
 רעדילסקלָאֿפ יד , קרעוו סנָאסלעדיא .צ .א ןגעוו טעברַא ערעסערג ַא

 ' ."ןדיי-חרזמ יד ןוֿפ

 ;טבַײרש גרעבדלָאג רסיא

 רע .טײקנטַארעג ליֿפ ןזיועגסױרַא רע טָאה ןטיבעג עדייב ףיואג
 ַא ןעועג זיא רע ."ןָאט םעד טיג סָאװ רָאטקַאדער, ַא ןעוועג זיא
 .םַאר עלענָאיצניױװַארּפ יד ןסקַאועגרעביא טָאה סָאװ ,טסיצילבוּפ
 גנווטרָאֿפ רעד טעמדיוועג קיטַײצכַײלג ךיז טָאה שטיווָאניבַאר לארׂשי
 -רַאֿפ סיורג ןוֿפ גָאלָאקיזמ ַא ןרָאװעג זיא ןוא דִי ַײב קיזמ ןוֿפ
 ןענישרעד זיא 1940 ןיא דִי ַײב קיניװ רָאג יד ןוֿפ רענייא ,םענ

 -עט עשילַאקיװמ ףיוא ןעַײסע ערעדנַא ןוא ןדִיי ַײב קיחמ  ךוב ןַײז
 רעטלַארוא רעד ןיא ןדִיי ַײב קיזמ טלדנַאהַאב רע ןכלעוו ןיא ,ײסעמ
 ןגעוו ,עיצידַארט ןוֿפ גנַאזעג סָאד ,םילוגלג ערעייז ןוא םינוגינ ,טַײצ
 -יירבעגסיױא ןַא ןיא ךוב סָאד זיא 1952 ןיא .סרעקיזומ ןוא קיזומ
 ןיא ןענישרעד ,ןיילק .מ .א ןוֿפ טצעזעגרעביא ,םערָאֿפ רעטרעט
 רעכיב עדייב .לַאערטנָאמ ןיא סעלייק .ה ןוֿפ גַאלרַאֿפ ןיא שילגנע

 יז ןגעוו ןוא ,סרעקיװמ עשידִיי יד ןוֿפ ןרָאװעג טבױלעג ןענייז

 .ןרָאװעג ןבירשעג ליֿפ זיא

 -טֿפַאטלעזעג רעקיטכיוו ַא ןעוועג ךיוא זיא שטיווָאניבַאר לארׂשי
 טקנעשעג רע טָאה סַאזקרעמֿפױא- טּפיוה יד .רעוט-רוטלוק רעכעל
 ,לַאערטנָאמ ןיא קעטָאילביב-סקלָאֿפ רעסיורג רעד ןוֿפ טייקיטעט רעד
 .רעציזרָאֿפ ןוא טנעדיזערּפ רעד ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא ןעוועג זיא רע ּוװ
 -ןצנַײא ויטַאיציניא יד ןעמונעג עקַאט טָאה קעטָאילביב-סקלָאֿפ יד
 דוֿבּכל גנורעַײֿפ ײליֿבוי עסיורג ַא 1954 רעבמעצעד ןיא ןענעדרָא
 -עגסױרַא ןוא שטיווָאניבַאר לארׂשי ןוֿפ גָאט-ןריובעג ןקירָאי-60 סעד
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 רעטַאע ט ןשידיי

 לַאערטנָאמ ,שטיווָאניבַאר לארׂשי דוֿבּכל ,} טֿפירש עלעיצעּפס ַא ןבעג

 .ײ| .זז 12 ,7

 :ךוב םעד ןגעוו טבַײרש ווָאקנימ .מ נ

 ןקידריוװקרעמ סעד ןוֿפ רערערַאֿפ רעסיורג ַא ,שטיווָאניבַאר...;

 |ןָאזלעדיא יבצ-םהרֿבַא| ,רעקיטערָאעט ןוא רעשרָאֿפ-קיזחמ ןשידִיי

 עקידנעטשלוֿפ ַײרד ךיוא יו קנעדנָא ןקיטכיל ןַײז ךוב סָאד טעמדיוו

 ,טֿפױא ןוא הרות סנַאזלעדיא יונעג זדנוא טרעלקרעד רע ווו ,ןעַײסע

 -ּפָארט ןוֿפ גנושרָאֿפ רעד ןיא ןריֿפסיוא ןוא ןזילַאנַא ,ןדָאטעמ יד

 -סקלָאֿפ ןוֿפ ,הליֿפּת רעשידִיי רעד ןוֿפ תואחסונ-עידָאלעמ ,םינוגינ

 .גנַאזעג ןשעידיסח ןוֿפ וא םינוגינ

 א יא טלעטשעג ןענָאזלעדיא ןקעוו ןעַײסע יד ןענַײז ךוב ןיא

 -ןדײשַאב רעסיורג ןַײז ןיא ,ליוו שטיווָאניבַאר .גנונעדרָא רעסיוועג

 -עט ַא זיולב ןבָאה ךוב ןיא ןעַײסע יד זַא ,קורדנַײא םעד ןכַאמ ,טייק

 -ָאניבַאד :ױזַא טינ תמאב זיא ךַאז יד רעבָא ,גנַאהנעמַאזוצ ןזעיטַאװ

 ןוא לעמרָאֿפ -- ןקיטֿפערקַאב ןוא ןזייווַאב וצ זיא דָאטעמ סעשטיוו

 זַא ,סיױא רעבירעד טמוק .לַאירעטַאמ ןשיטַאמעט ןַײז -- שיטעטסע

 ןוֿפ גנולקיווטנַא יד ךוב ןַײז ןוֿפ ןעַײסע יד ךרוד ןגלָאֿפכָאנ ןָאק ןעמ

 ַא יװ ךרודַא טייג סָאד ןטנעמעלע טּפיוה עריא ןוא קיזומ רעשידִיי

 ןוא .ךוב םעד ןוֿפ ןעַײסע לט ןטסערג םעד ךרוד םעדָאֿפ רעטיור

 ריא םערָאוװ ,סעשטיווָאניבַאר וטֿפױא רעסיורג רעד טגיל םעד ןיא

 רע סָאוװ ,ךַאז עדעי .טרָאװ ןֿפױא ןביילג טינ ןיטולחל םיא טֿפרַאד

 טזַײוװַאב רענעייל ןכעלטינשכרוד םעד רַאֿפ .רע טזַײװַאב ,ןזיווַאב ליוו

 עקידנגַײצרעביא -ךעלנייועגרעסיוא ,ןעגנורעלקרעד ךרוד סע רע

 "ימרעט עשילַאקיזמ ךרוד -- רעקיזמ ןרַאֿפ ןוא .ןליּפשעייב ךרוד ןוא

 "סוליא עשילַאקיװמ ןוא ןסודָאמ ןוא סעלַאקס ןוֿפ גנובַײרשַאב ,ןענ

 -עג ױזַא עקַאט זיא ךוב סָאד .סעלעבַאט ןוא ןטַָאטיצ יו סעיצַארט

 ןַאמכַאֿפ רעד יא ,רענעייל רעשידִיי רעכעלטינשכרוד רעד זַא ,ןבירש

 ױזַא םערָאוװ .קיחמ עשידִיי ןינע םעד ןגעוו ןענרעל ךסַא רעייז ןלעוו

 ןיא וא ,וצרעד ןרעווש ַא ןוא ןשינכעט ַא ,ןינע ןַא ןַײז ריבסמ ןענָאק

 ַא זיא ,הגרדמ רעקיטיינ רעד ןיא ןטלַאה ךיז טַײצ רעקיבלעז רעד

 ןוא ןיילַא ךיז וצ שיטירק שטיווָאניבַאר זיא םעד ץוח ַא .גנוכיירגרעד

 ןטיירב ַא טימ שטנעמ ַא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ,ערעדנַא וצ

 -נײרַא ליוו רע ּוװ ןטרָאד .טייקוויטקעיבָא וצ גנוגיינ ַא ןוא קילבסיוא

 רעזָא ןרעלעֿפ עסיוועג ףױוא ןזַײװװנָא רעדָא עיצקערָאק ַא ןעגנערב

 ןעגנושרָאֿפ יד טימ וליֿפַא ןָאט סע רע טעװ ,ןבעגוצ סנגייא סעפע

 טמענ רע זַא ,טזײװַאב סָאד .ןענַאזלעדיא ןטרערַאֿפ-ליֿפ םעד וֿפ

 טמענ ןוא ךרודַא ןיילַא סע טשרָאֿפ רע .טייהרעדנילב ץלַא ןָא טינ

 ןוא ןעמונעגכרוד שיטירק ןיילַא ייז טָאה רע יו סעדכָאנ ןריֿפסיױוא ןָא

 רַאֿפ לטיּפַאק קיטכיוו ַא .אנקסמ רעד ןוֿפ טייקיטכיר יד ןעזעגנַײא

 טיובעג קידנעטש ,סעיסרוקסקע ןוא סעיצַאטנעמוגרַא ענַײז ןענַיז ךיז

 רָאנ ,קידנגַײצרעביא רָאנ טינ ןענַײז ייז .ןלַאירעטַאמ עשיטקַאֿפ ףיוא

 .טנַאסערעטניא ןוא קידנרעלַאב ךעלנייוועגרעסיוא

 טיײטשַאב רעקיטירק-קיזמ סלַא טײקיטכיוו סעשטיווָאניבַאר ..

 טציזַאב רע סָאװ ,םעד ןיא רָאנ ,ןַאמכַאש ַא זיא רע סָאו ,םעד ןיא טינ

 -קעיבָא ןוא קידתוינע זיא רע ;ןציזַאב רעקיטירק קיניװו סָאוו ,תולעמ

 ןַײז ןיא טיירב ןוא קיטַײזליֿפ זיא רע -- רעמ ךָאנ סָאװ ןוא ,ויט

 ,"קילבסיוא

 :טבַיירש גייווצרעבליז ןמלז

 . ץשטיווָאניבַאר ןוֿפ לקיטרַא ןַא ןענעייל געלֿפ ךיא ןעוו לָאמ סעדעי

 ןגעװ רעמ ךָאנ רעדָא קיטילָאּפ ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע יצ

 -רעטַאעט רעדָא טרעצנָאק ןשידִיי ַא טעוװ עיזנעצער ַא רעדָא קיזומ

 רע זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג רעמ ץלַא ךיא ןיב ,גנולעטשרָאֿפ
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 טַאהעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא .ץַאלּפ ןקיטכיר ןֿפױא טינ ךיז טניֿפעג

 ,טגָאזעג סע טָאה רע ױזַא יו ןוא טגָאזעג טָאה רע סָאו סָאד ןגָאז וצ
 גנוטַײצ-ץניווָארּפ ַא יו ענבירט ערעטיירב ַא ןבָאה טֿפרַאדעג טָאה
 -עלטֿפַאשלעזעג ַא רעדָא רעבַײרש ַא טָאה סע יו חוּכ ןרעסערג ַא ןוא
 -םיורג רָאג ַא ןעועג זיא רע .ץניווָארּפ ןיא ּוו ץעגרע רעוט רעכ
 -רוטלוק ערעזדנוא וצ גנַאגוצ ןֿפיט ,ןטיירב ַא טימ ,רעשיטָאטש
 טֿפרַאדעג טָאה רע .טסנוק ןוֿפ שזַאגַאב-שידִיי רעזדנוא וצ ,תורצוא
 ןיא ןָא ןבױא ןייטש טֿפרַאדעג טָאה רע ,ענובירט עסיורג ַא ןבָאה
 טרָאד .קרָאי-וינ ןיא -- עילָאּפָארטעמ רעד ןיא ןבעל שידִיי רעזדנוא
 ךיא .טלקיװטנַא רעמ רשֿפא ךָאנ ךיז יא ,ןֿפַאשעג רעמ יא רע טלָאװ
 תעב ןעזעג םיא בָאה ךיא ןעוו לָאמ סעדעי טגָאזעג םיא סע בָאה
 סעמַאנֿפױא עמערַאװ סױרֿפ ןַײז וא ענַײז ַײב ,ןכוזַאב עטֿפָא ענַײמ
 -טַאקרַאס טעמכ ,טלכיימשעג טָאה רע .עיצקַאדער רעדָא בוטש ןיא
 ןיא עיציזָאּפ ַאזַא רימ טֿפַאש ,אברדַא ,נ; :טגָאז רענייא יו ,שיט
 ןסעזעג ,תומוחה ירמוש יד יוװ ,רע ,זיא לייוורעד רעבָא ,ײקרָאי וינ
 ףמַאק ַא ןיא ןעוועג ןענַײז ןדִיי ּוװ ,טָאטש ַא ,לַאערטנָאמ ןיא טסעֿפ
 יד זַא ןטיהעג ןוא ,שיזוצנַארֿפ ןוא שילגנע רוטלוק יױוצ ןשיווצ
 טשעינ ןוא ןכערבנַײא טינ ךיז ןלָאז רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ טנעוו

 .ףמַאק ןקיזָאד ןיא ןרעוו ןבירעצ
 -ַאװ ַא טַאהעג טָאה ,שטנעמ רעשילַאקיזװמ ַא יוװ ,שטיווָאניבַאר

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןשירעלטסניק ןטכע םוצ רָאנ טינ גנויצַאב עמער
 טָאה רע .רעטַאעט ײדנוש, ןשידִיי םענעֿפורעג-ױזַא םוצ וליֿפַא רָאנ

 ןצ ,קיזמ רעשידִיי וצ קלח ןַײז ,טרעוו ןשירעלַײוורַאֿפ ןַײז ןֿפירגַאב
 ןײא טימ ,טײקכעלמיטסקלָאֿפ ,טייקיטרַאנגײא רעשידִיי וצ ,שידִײ
 -לוקא קורדסיוא רעד ללוּכ שיטקַאֿפ זיא סע סָאװ ,םעד וצ ,טרָאװ
 טָאה רע ןוא ,קיטירק ןַײז ןיא ןעוועג זיא רע ףרַאש יו ןוא ,ײרוט
 -עגּפָארַא םתס טינ רעבָא רע טָאה ,יטעלגעג; טינ םענייק לָאמנייק
 יו תולעמ יד ןקיוועג קיטכיר ,טצַאשעגּפָא ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,ןסיר

 ,תונורסח יד

 ךעלניױועגרעסיױױא ןעוועג זיא ןגעלָאק-םירֿבח וצ גנויצַאב ןייז
 ."שימייה רעייז טליֿפעג ךיז ןעמ טָאה זיוה רעייז ןיא ןוא ךעלטנַײרֿפ

 ,לַאערטנָאמ ןיא 1964 ץרעמ 18 םעד ןברָאטשעג זיא .ר
 ןוא רעשידִיי רעד ףיוא ןליּפש ,לחר ,ױרֿפ ןַײז ןוא ןילע דוד ןוז ןַײז

 .עניב רעשילגנע

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ לקיב המלש .רד

 טיול ,קַאווטיל ַא ןשוועג רע זיא ,ךַארּפשסיױא רעשידִיי ןַײז טול,
 -ַאנרועז ַא -- עיסעֿפָארּפ ןַײז טיול ,גָאלָאקיזמ ַא -- טֿפַאשנדייל ןַײז
 -- עבטב ןוא ,ײרעלדָא רעדענעק  ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןוא טסיל

 עלַא טָאה סָאװ ,המשנ ענעדייז ַא.. .דִיי רענעדייז ,רעלעדייא ןַא
 ןַאמ םעד ןוֿפ ןטכַאלעגסױרַא ,טנעקעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי
 -וסי ערעווש ןיא ןשָאלעגסיױא ךיז טָאה א שטיווָאניבַאר לארׂשי
 -המוענ סעשטיווָאניבַאר לארׂשי בעל שיזיֿפ ןַיז טימ םענייאניא םיר
 ַא סעּפע ןֿפַאשעג טָאה א טלַאטשעג ןַײז טניישַאב טָאה טייקנדייז
 ןוא הפ-לעב דייר עליטש ענַײז םורַא ןוא ערעֿפסַאמטַא ערעדנוזַאב
 -עלגעט סשטיווָאניבַאר... .בתכב דייר עשיגָאל ןוא ערָאלק ענַײז םורַא
 זױלב טשינ ןעמונעג ךימ טָאה ײרעלדָא רעדענעק, ןיא לקיטרַא רעכ
 ענַײז ןוֿפ טײקנטסָאמעג רעליטש רעד טימ ןוא רשיה לכש סעד טימ
 -לטנעשזד יד טּפַאכרַאֿפ ךימ טָאה סע רָאנ ,ןריֿפסיוא ענייז ןוא תונעט
 םינינע יד טלדנַאהַאב טָאה ןעטיווָאניבַאר רעכלעוו טימ טייקשינעמ

 | | .טייקסשימייה עשידַאנַאק ןַײז ןוא

 ןטוג, ןקיסיא גָאט ,ןיא גָאט סשטיווָאניבַאר לארׂשי ןוא.
 ןגעוו ,ןעמעלבָארּפ עריא ןוא עדַאנַאק ןגעוו טדערעג טָאה ײןעגרָאמ
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 -ירעייטרעדנוה רעד ןגעוו ןא קעביוק ןופ טײקשיזױצנַארֿפ רעד

 ַא ןצניווָארּפ רעדַאנַאק עקירעביא יד ןיא ןוא טרָאד טייקשידִיי רעק

 קיצעביז טימ ןרָאועג ןריױבעג עקירטעמ יפ ?ע עקַאט זיא סָאװ ,ךַײ

 רעד יפ לע רעבָא ,עטוב לטעטש ןשיסורסייױו םעד ןיא קירוצ רָאי

 רעדַאנַאק רעד ףיױא טיײקשימייה רעקיטסַײג ןוא רעכעלטֿפַאשלעזעג

 קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ רעהַא טרעדנַאועגנײא רע טָאה ,דרע

 לארׂשי ןוֿפ טײקשידַאנַאק יד .תורוד ןוא תורוד טניז ַאד ןיוש טבעל ןוא

 קורדנייא רעמ ךָאנ טכַאמעג טָאה קיטסיצילבופ סעשטיווָאניבַאר

 -לצרָאורַאֿפ רעד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג זיא יז לו ,רַאֿפרעד

 ןיא ,ןעלקיטרַא ענַײז ןיא טָאה רע. טימעג ןַײז ןוֿפ טייקשידִיי רעט

 םעד ןטלַאהנָא טנַאקעג דימת סעיצקעל ענַײז ןיא ןוא ןסעומש ענַײז

 ,םערָאװ ןוא ךעלטניירֿפ ןעוועג עקַאט זיא סָאװ ,?כיימש ןשיטּפעקס

 ,ןֿפָאוו רעטווורּפעגסיוא ןַא ןעוועג ךיוא ןשטיווָאניבַאר רַאֿפ זיא רעבָא

 -עג יד ןוֿפ טַײז א ןיא ןביילב וצ ,ךיא ןַײז ןוֿפ לט ַא טימ (עטָאכ

 ןעועג זיא םיא .סאירטו אלקש עשירארעטיל ןוא עכעלטֿפַאטלעז

 ןוא טייקליק יד טַאהעג דלָאה טָאה רע .סעטַאבעד ןוֿפ ץיה יד דמערפ

 .םרָאװ ןוא עיצַאטנעמוגרַא ןוֿפ טייקליטש
 -דוטיל-שידִיי וצ ,גנַאזעג ןשידִיי וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוורעבָא

 וא עשיווטיל ענַײז עלַא ןרָאלרַאֿפ שטיווָאניבַאר טָאה ,גנַאזעג ןשיג

 ןלוּכ ,ןויסנעטניא ןרָאװעג זיא רע ןוא ןטייקליק יעשיסקַאסדַאלגנַא;

 ןוֿפ ןטיהסיוא ךיז טוװרּפע;ג טינ ןליֿפַא טָאה רע ןוא ;גנונַאּפש

 ! .תולעּפתה

 ךיא ןוא החּפשמ ןַײז טימ שטיווָאניבַאר ,רימ ןבָאה רָאי עכעלטע

 ןיא עיצַאקַאוו-רעמוז ןוֿפ ןכַאוװ םענייאניא טכַארברַאֿפ ,רענַײמ טימ

 ,רערעל שובייל ,קירעביױב ןוֿפ רַאטקעריד רעד .קירעבױב פמעק

 רעשידִיי ןגעוו סעיצקעל ןטלַאה וצ ןטעברַאֿפ ןשטיווָאניבַאר טָאה

 רעטנוא לשיט םַײב ,שטיווָאניבַאר לארׂשי ,רע טײטש טָא-. הניגנ

 רעטצעזעגרעטנוא ןַא - טלַאטשעג יד .קירעביוב ןיא "םיוב סעד

 סע ןכלעוו רעביא םינּפ סָאד .רעליטשש רעקידמילכה לא אדחנ ַא ןוא

 עיצקעל רעד ַײב טציא זיא ,לכיימש רעקידתוחקיּפ ַא דימּת ַא טבעווש

 עיצקעל סעשטיווָאניבַאר.. .קיאָאד טשינ סעפע ןוא טגנערטשעגנַא

 -רעביא זיא רָאטקעל רעד .טריזינַאגרָא ליֿפ וצ ןעועג טשיו זיא

 -ַארּפעגוצ ַא ןָא ןרעדנַא םוצ דַאזיּפע ןשילַאקיזװמ ןייא ןוֿפ ןעגנַאגעג

 -רָאג ןוֿפרעד ןבָאה סרערעהוצ יד רעבָא ,רעטייל רעדָא קירב רעטעוו
 ששיטערָאעט ןעוועג זיא דָאזיפע רעשילַאקיװמ רעדעי .ןרָאלרַאֿפ טשינ

 -טסניק רענעטלעז ַא -- עיצַארטסוליא-גנַאזעג יד ןוא גנוקעלּפטנַא ןַא
 רעבָא ,עניילק ַא ןעוועג זיא םיטש סשטיווָאניבַאר .סונעג רעשירעל

 קידנּפַאכרַאֿפ ןוא ..ךעלטקניפ ױזַא ןוא ןיד יױזא םיא ַײב רעהעג סָאד

 ןיא יװ ןץוַאב ןעמונעג טָאה שטיוָאניבַאר לארׂשי ןעוו ןעוועג זיא

 ןופ גנַאז גניז רעד ךיז טלַאהַאב סע עידָאלעמ-סקלָאֿפ רעד ןוא רעד

 רעקירעביוב ענעי .הרותה תאירק ןוֿפ "אתחנתא חנומ אטעפ ךפהמ ,

 טייקלעניגירַא רעיײז טימ ךעלסעגרַאֿפמוא רימ רַאֿפ ןענַײז סטיצקעל

 -טסניק ןוא רעלַאעדיא סרָאטקעל םעד ןוֿפ גנַאזעג םעד טימ ךיוא א

 .יטלַאטשעג רעטנַאלּפעג םוירעל

 .גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 רעטרעֿפ ,1929 ,ענליוו ,"רוטַארעטיל רעשידַיי ןוֿפ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר .ז
 | ,36738 .וז ,דנַאב

 .װָאנ 8 ,,* .נ ,,רעֿפמעק רעשידיא רעד, ,ןעדיא ַײב קיזומ --- װָאקנימ .ב :נ

0. 
 רעשידיא רעד, ,עדַאנַאק ןיא רוטַארעטיל עשידיא -- ץנַארעמַאּפ ןושרג

 ,1941 .נַאי 9 ,ַָאטנַארַאט ,'לַאנרושז
 3 .ג ,,גנויצרעד ןוא רוטלוק , ,ןברָאטשרַאֿפ קיטַײצירֿפ --- גרעבדלַאג רסיא

 ,1964 ַײמ
 .1964 ַײמ 16 ..י .נ , גָאט , ,ה ע שטיװָאניבַאר לארׂשי -- לקיב המלש .רד
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 ןופ ןַאקיססעל

 ןהאֹלַו יליל ,ןַאמנייפ
 -לע .עקירעמַא ,עגַאקיש ןיא ןריובעג

 ןוא ענייד רעליּפשיוש עשידַיי יד --- ןרעט

 ,לוקסייה טקידנעעג .ןַאמנייֿפ טנומגיז

 ןענַײז ןרעטלע עריא טָאװ ,םעד בילוצ

 -ַאעט רעייז טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג רדסּכ

 -מורַא טֿפָא ךיוא ןגעלֿפ ןוא טייקיטעט-רעט

 ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו ןרטדנַאװ

 - ךרוד ןרָאװעג ןגױצעגֿפױא שיטקַאֿפ יז זיא
 טשרע .עגײֿפ-ענייש ,הנוגע ןַא ,הנכש ַא

 ןייק רעבירַא ךיז ןביילק ןרעטלע יד ןעוו
 ,רעטַאעט שידִיי ליבַאטס ַא ןרילבַאטע ןווּורּפ ייז ּוװ ,עיֿפלעדַאליֿפ

 םרַאֿפ ַא ףיוא ,ןליּפש ןָאזעס ןבָאנ ,קידנעניווװ .ייז טימ טימ יז טרָאֿפ

 רעטסעווש ריא טימ ןעמַאזוצ ,יז טגעלֿפ ,יזריושזד וינ ,ןײהנזָאר ןיא
 ןשיוצ רוֿפ ַא ףיוא ןרָאֿפמורַא (רעלדַא -- ךָאנרעד ,ןַאמנייֿפ) יליצ

 -ליוװ רַאֿפ טלעג ןביילק ןוא רעדיל עשידִיי ןעגניז ןוא סמרַאֿפ יד

 | .ןקעווצ עקיטעט

 ףיוא טרָאד ןוֿפ ןוא ןָאדנָאל ןיא ןליּפש טרָאֿפ רעטָאֿפ ריא ןעוו

 ריא טימ ןרָאֿפעגמורַא .9 זיא ,עיצילַאג ןוא ןליוּפ רעביא ןלָארטסַאג

 רעד רעביא עּפורט רעוויטַארעּפָאָאק ַא טימ רעטסעווש ןוא רעטומ

 ,ץניוװָארּפ רעשילגנע

 ןגעוו דָאזיּפע ןשיטסירעטקַארַאכ ַא רעביא טיג רעלדַא יליֵצ

 ;דָאירעּפ םענעי

 -רָאג ןוֿפ} טקַא ןטיױוצ ןיא ענעצס רעד ןיא ,עניב רעד ףיױאי
 יד ןוא ,עמַאמ ןַײמ זיא סָאד ,עקרּתסא ךיז טניֿפשג | ײהטיחש, סניד

 גָאז ךיא .יליל לרעטסעווש ןַײמ ןוֿפ טליּפשעג ,עזיאול עקשטייד

 .רָאי 1213 םיוק ןעוועג טלַא ןַאד זיא יליל לַײװו ,ײלרעטסעווש ןַײמ,

 טינ ןוא רעטלע ריא רַאֿפ ןסקַאוועגסױא ךעלשכיה ןעוועג זיא יליל
 ,עימָאנָאקע בילוצ ,רימ ןבָאה ,רוט םעד ףיוא ...הלילח ,עקנירַאד ןייק

 יד ןליּפע טחמעג יז טָאה ,עפורט עטצענערגַאב ַא רעַײז ןעמונעג
 -טקוקעגסיוא טָאה יז זַא ,ױזַא ,טעבעגסיוא ךעלשביה יז טָאה ןעמ :עלָאר
 עמַאמ ןַײמ ,עדייב ייז ןענַײז טָא זיא ןילײרֿפ ַא ,ײעבָאסָא, ןֶא יװ

 ןטַארײהרַאֿפ ןגעוו זיא ךערּפשעג רעד .עניב רעד ףיוא ,יליל ןוא
 .ןעגנוִיצַאב-בַייוו ןוא ןַאמ ףיוא ןשינערעהוצנָא טימ ,עביל ןגעוו ,ןבעל

 ַא ןרָאֿפ ןכיגניא טעוו יז זַא ,ךיז טמירַאב עזיאול עקשטַײד יד

 טימ ,סע טסיײה ,ןתח ריא ,יץַאש, ריא וצ ,דנַאלשטַײד ןייק םייה

 ביוא :עקרּתסא עוויַאנ יד ריא טגערֿפ ,ןבָאה הנותח טעוו יז שמעוו

 ריא ,?לאלצ בר ,ךַײא זיא סָאװ זיא ,דנַאלשטַײד ןיא ןתח ַא טָאה ריא

 ,ַָאו :טגָאז ןוא רעדנַאנַאֿפ ךיז טכַאל עקשטַײד יד .ײ?ביל םיא טָאה

 ןיב ךיא ..וָארֿפ עטנעלוּפרַאק ענייא ןביל רענעמ ,ךעלריטַאנ ?ךָאנ יו

 ןבעל סָאד טכינרַאג ַאי ןעהעטשרעֿפ יז ,טרָאּפָאּפַאר וָארֿפ ,ָא ..סע

 ."?ןטַארייה יז יו ןָארֿפ ענייא אז ןַאק ױװ .. טלעוו יד דנוא

 -- עינעה -ענייש טליּפשעג בָאה ךיא -- ןסילוק יד ןיא ײטש ךיא

 טימ יןעװַארּפס, ךיז לרעטסעווש ןיילק ןַײמ טעוו יװ וצ ךיז קוק ךיא

 ױזַא ךיז ענעצס רעד ןיא טָאה וקיליל "יביעב, רעזדנוא .עלָאר ריא

 ,ןטֿפיה עטעבעגסיוא עריא ףיוא טנעה יד טימ ,ןָאטעג לעטש ַא טיירב

 ןצ ,ןעמַאמ רעד וצ ןָאטעג גָאז ַא קחח ןטײשרַאֿפ ץנַאג ַא טימ ןוא

 ןָאֿפ ןסיוו יז גינעוו יו ,טרָאּפָאּפַאר וָארֿפ ,ךַא ,סע טסייה ,ןעקרּתסא

 קירעהעג ןוא טנַאטַאב טוג רעיז סע טָאה יז .ײןבעל ןטַארייהרעפ

 -סיוא ןוֿפ ןטלַאהעגנַײא םיוק ךיז טָאה עמַאמ יד ...ןכָארטשעגרעטנוא

 ."רעטכעלעג ַא ןסיש
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ךיז ,ןירעליּפשיוש עקידנעטשלוֿפ ַא יװ ןיוש ,.ֿפ טָאה 1912 ןיא
 ףעזָאי --- .ריד) רעטַאעט-"ןָאיליװַאּפ , ןיא ןָאדנָאל ןיא טקילײטַאב

 טימ ץַאז גיוודול רעליּפשיש ןטימ ךיז יז טנעקַאב ָאד .(רעלסעק

 יז ּווװ ,עיצילַאג ןייק ּפָא ןרָאֿפ ייז .1912 ןיא הנותח טָאה יז ןעמעוו

 ךָארבסיוא ןבילוצ .םליֿפ ַא ןכַאמ וצ ךיוא ןטערט ןוא ןעמַאזוצ ןליּפש
 ּוװ ןוֿפ ,ןָאדנָאל ןייק ּפָא ייז ןרָאֿפ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ

 שטרַא , רעֿפלעדַאליֿפ ןַײז ןיא רָאש לשנַא ךרוד טכַארבעג ןרעוו ייז

 "ןקילג ענעדישרַאֿפ , ןיא ץַאז גיוודול ןוא ןַאמניײֿפ יליל
 שטיװָאקרַאמ ףעזָאי ןוֿפ

 טלייצרעד רעלדַא עליצ .ןענָאזעס 2 טליּפש יז ּוװ ,רעטַאעט-"טירטס
 ןבעגעג לעיצעּפס רָאש טָאה ,"עגַארֿפ עסיורג יד, סניביל ןיא זַא

 ןעוועג ןענַײז ייז לַײװ ,ױרֿפ ןוא ןַאמ ַא ןוֿפ ןלָאר ןליּפש וצ ןדייב

 טָאה סָאװ ,עלעדַיי ךַאװש ,רַאד ַא טליּפשעג טָאה ץַאז ;ןטסַארטנָאק

 עמַאמ ַא ,בַײװ ןַײז טליּפשעג טָאה .ֿפ ןוא ,ןדייר וצ חוּכ םעד םיוק
 רעד ןוא ,רוגיֿפ רעקידכעלייק ךעלשביה ריא טימ ,רעדניק טכַא ןוֿפ
 -עגוצ טָאה טייקכעלרעסיוא רעייז ןיא ןיילַא דיישרעטנוא רעקיזָאד

 .םזימָאק ךס ַא עסעיּפ רעד וצ ןבעג
 טימ ּפָא ךיז טיג ןוא עניב רעד ןוֿפ קירוצ ףיורעד ךיז טיצ ,8 |

 | .ןַאמ ריא ןוֿפ ןטֿפעשעג יד ןריֿפ
 :תונורכז עריא ןיא רעביא טיג רעלדַא יליצ רעטסעווש ריא
 יֵליֵל רעטסעווש ןַײמ ןעזעג ןעוו ןבָאה רעדָא ןסייוו... קיגײט ..,

 ןעוועג ןרָאי קילדנעצ ַא ןוֿפ ךשמ ןיא זיא יז .ןירעליּפשיוש סלַא ןַאמנייֿפ

 רעטַאעט רעשידִיי רעד סָאװ ,סניטערבוס עטסקיטכערּפ יד ןוֿפ ענייא
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 עזעיצַארג ַא ןעוועג ןח טימ רצוא ןַא טַאהעג טָאה ;טגָאמרַאֿפ טָאה

 עטוג ַא סָאװ ,ץלַא טגָאמרַאֿפ ללכב ,ןעגנוזעג ןייֿפ רעייז ,ןירעצנעט

 ,ןירעליפשיוש-רעטקַארַאכ עניײֿפ ַא ןעוועג ךיוא זיא יז .ףרַאד ןיטערבוס

 ןרָאװעג יז זיא ,ןָאדנָאל ןיא טליפשעג טָאה יז סָאװ ,ןרָאי יד ןיא

 טָאה ,ץַאז גיוודול טימ הנותח ריא ךָאנ .םלוע םַײב טבילַאב רעײז

 -עמַא ןיא ךיוא ןוא עּפָאריײא ןיא טליּפשעג םיא טימ ןרָאי לָאצ ַא יז

 :רענָא ןענּוװעג ךעלדנע ,ףמַאק ןרעווש ַא ךָאנ ,טָאה ץַאז ןעוו .עקיר

 .סרעלוּפָאּפ רעד ןרָאוועג ךיג רָאג רע זיא ,עקירעמַא ןיא ָאד גנונעק

 ַײב טלעופעג רע טָאה ,רעקימָאק-רַאטס רעטסטמירַאב ןוא רעט

 רָאג רעד טימ ןבעגּפָא ךיז ןוא עניב יד ןבעגֿפױא ?ָאז יז זַא ,ןיליל

 ."רעטומ ןוא יררֿפ ןוֿפ ערעירַאק רעשביה

 ןטסיטרַא , עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ רַאטערקעס-סנַאניֿפ זיא .פ

 עיזיויד-ןעורֿפ רעד ןוֿפ רַאטערקעס-גנידרָאקער ןוא ?טנַײרֿפ ןוא

 .טעטימָאק רעטעברַא ןשידִיי ןרַאֿפ דרַאָאב טניאשזד קוָאלק םַײב

 ,רעלדַא יליצ ןוֿפ .ע .מ

 ,49-52 ,34 ,4 .זו ,1959 ,קרָאיײוינ ,/טלייצרעד רעלדַא יליצ , --- רעלדַא יליצ

,242 ,240 ,219 ,208 ,193 ,178 ,142 ,133:1236 ,125 ,112:115 ,9899 3 

,396 ,393 ,386 ,384 ,372:376 ,343 ,341 ,332 ,324 ,309 ,2197280 4 

,645 ,641 ,621 ,606 ,557 ,512 ,468 ,412 ,404 3 

 השמ ,שייר
 |1954 .טשעג -- 1892 .טקָא 23 .בעג}

 ' == רעטָאֿפ .עניוװָאקוב ,ַארוגידַאס ןיא 1892 רעבָאטקָא 23 ןריובעג
 עיצקעֿפנָאק ןופ טַאטשקרעװ ַא טריֿפעגנָא טָאה סָאװ ,רעדיינש ַא
 סשריה ןָארַאב ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .רעטעברַא 15 זיב 12 טימ
 רעביא ךיז ןגָארט 1904 ןזיא .לוש-סקלָאֿפ ןסַאלק 6 טכַאמעגכרוד .לוש
 טבייה ןוא םידומל יד רעביא רע טסייר ,ץיווָאנרעשט ןייק ןרעטלע יד
 .ר .רעדילק-ןעױרֿפ ןוֿפ עמריֿפ רעסיורג ַא ַײב ןטעברַא ןָא
 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעכעלטנגוי רעד ןוֿפ דילגטימ ַא טרעוו

 רַאוטרעּפער ַא סיוא ךיוא ךיז רע טנרעל טרָאד .ײטרַאּפ-רעטעברַא
 ייײמ עטשרע יד ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא רעדיל עשיטסילָאיצָאס ןופ
 יַײמ ַאזַא בילוצ .ןבעל-רעטעברַא ןוֿפ סענעצס ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ
 רעבירַא טייג ןוא טעברַא רעד ןוֿפ טגָאזעגּפָא רע טרעוו גנולעטשרָאֿפ
 יד ןריזינַאגרָא ליוו רֶע רעכלעוו ַײב ,עמריֿפ-שעוװ רעסיורג ַא ןיא

 ,טגָאזעגּפָא םעד בילוצ טרעוו ןוא רעטעברַא
 טרעוו'ס יוװ תויה ןוא ,ןײרַאֿפ-רעטעברַא ןיא רעריסַאק טרעוו .ר

 רע טריֿפ ,ײטרַאּפ רעד ַײב עיצקעס עשיטַאמַארד ַא טעדנירגעג
 רעכלעוו ןיא ,"רַאילָאטס רעד ךלמ עיטָאמ,, ,1908 ןיא ,ףיוא טרָאד

 -לעסקַא םהרֿבַא רָאטקעריד-רעטַאעט רעד .,לָאר-לטיט יד טליּפש רע

 רעטייווצ ןוא טסירָאכ סלַא עּפורט ןיא ךיז וצ ןַײרַא םיא טמענ דָאר
 עניווָאקוב ןיא רעמוז -- ןענָאזעס 6 םיא יַײב טליּפש .ר ןוא ,רעקימָאק

 רע טרָאֿפ ,טעברַא ןָא לָאמלייט קידנבַײלב .עיצילַאג ןיא רעטניוו ןוא

 -רעדָארב, טימ ךיז טקילײטַאב ןוא ךעלטעטש ןיא ןַײרַא טלָאמעד

 וי | | ,"רעגניז
 ,ײמרַא רעד ןיא רָאי ַא רע טניד המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ןיא טֿפַאשנגנַאֿפעג ןכָאנ ןוא ,סוֿפ ןטכער ןיא טעדנּוװרַאֿפ טרעוו
 סָאד 1916 ןיא טנֿפע רע ּוו ,םײהַא קירוצ ךיז רע טרעק ,וועיק
 טליּפש ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידִיי רַאֿפ "זיוה עשטַײד;,
 -עמור רעד תעב טשרע .,דָארלעסקַא םהרֿבַא טימ תוֿפתושב 1919 זיב
 ,טלעטשעגּפָא ןעגנולעטשרָאפ יד ןרעוו עיצַאּפוקָא רעשינ

 ,ױרֿפ ןַײז ןוֿפ הצע רעד ףיוא ,רע טרעוו ,הנותח ןַײז ךָאנ ,1920 ןיא
 טֿפרַאװ קעווצ םעד רַאֿפ .רעמענרעטנוא-רעטַאעט רעקידנעטשבלעז ָא
 ַא טמוקַאב ןוא דנַאנידרעֿפ גינעק ןוֿפ עטערַאק רעד רעטנוא ךיז רע
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 ןיא טנענַאמרעּפ ןליּפש ןָא טבייה .ר .רעטַאעט שידִיי ףיוא עיסעצנָאק

 טרָאד טנגעגַאב רע סָאװ ,םזיטימעסיטנַא םעד בילוצ .*זיוה ןשטַײד

 ,רעטַאעט רעטניוו ַא רעטעּפש ,ןָאיליװַאּפ-רעמוז ַא ףיוא רע טלעטש

 ,רעטניוו םוא ןליּפש ןענָאק ךיוא לָאז'מ ּוװ *רעטַאעט ןָאיליװַאּפ , נ"א

 עּפורט-ןָאזשיֿפ עשימ רעד ןוֿפ רָאטַארטסינימדַא ךָאנרעד זיא .ר

 תוֿפּתושב עיצקעריד ַא ןענָאזעס ייווצ טריֿפעגנָא רע טָאה רעטעּפש ןוא

 .רעלגיז טימ

 -ור ןיא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמלערק קחצי רָאיטקַא רעד

 ;וזַא םיא טרעדליש ,.ר ַײב עינעמ

 טגָאמרַאֿפ ,עינעמור ןוֿפ טָאטש-טּפױה עטייווצ יד ,ץיווָאנרעשט
 ןיא דָארג ךיז טניֿפעג סע .רעטַאעט שידִיי ליבַאטס ַא ַאי אקוד ןיוש
 ןָאיליווַאּפ שידִיי, ךיז טֿפור סע ןוא לַאטרַאװק ןשידִיי ןוֿפ רעטנעצ
 ןינב רעד ןוא חלג ןשיליוּפ ַא וצ וליֿפַא טרעהעג ץַאלּפ רעד .*רעטַאעט
 ןגייא ןַײז רַאּפ םיא טָאה סָאװ ,רעטסיימ-יוב ןסיוועג ַא וצ ןיילַא
 ."רעטַאעט סשייר השמ, סע ןעמ טֿפור ךָאד ןוא ,טיובעגסיוא טלעג
 -ַאק לסיב ַא ןוא רעמענרעטנוא ןַא זיא שייר השמ רָאטקעריד רעד
 טָאה סָאװ ,קיסַײרד ןוא רָאּפ ַא ןוֿפ ןאמרעגנוי ַא ךָאנ ..ּפיט רעשימ

 ןייא ןיא רע טלַאה ,סעּפורט עקידנרעדנַאוװ ןיא טליּפשעג ךיוא ןיילַא
 רעדָא סעלהשמ דוד טליּפשעג טָאה רע ױזַא יו םישודיח ןלייצרעד
 -רַאֿפ םיא ןיא סלָאמַאד ךיז ןבָאה'ס סניֿפערג ליֿפיװ ןוא ןלאוי םייח
 ,רעטַאעט סָאז ןניד םיא ַײב רע טמוק עקַאט רעמָאט ןוא ,טביל
 יו רעסעב ,ּפָאק ןֿפױא סיוא םענעי רַאֿפ טונימ ןייא ןיא רע טנכתר

 ,רַאטרעּפער םעד ןלעטשסיוא םַײב .רעדעֿפ רעד טימ רעטייוצ א
 ,ןֿפורנַא טשינ םיא לָאזמ עסעיפ ַא ןוֿפ ןעמָאנ ַא רַאֿפ סָאװ זיא
 זַא ,ליפשַײב םוצ .ןרעדנַא ןַא טיג רע ןוא טשינ םיא סע טלעֿפעג
 ,טָאג' ןריסנָאנַא ריא טלָאז תבש ףיוא ,רָאטקעריד רעה; :םִיא טגָאזימ
 /."?ןעמ טיג ןעמָאנ ַא רַאֿפ סָאו; :רע טגערֿפ ,"ילווייט ןוא ,שטנעמ

 -טערעּפָא עטנַאקַאב יד טליּפשעג ןעמ טָאה קירוצ געט עכעלטע טימ
 עקעָאמ , טַאקַאלּפ ןֿפױא ןבירזטעג ןעמ טָאה ,"ןירענַאקירעמַא יד, עק
 "רעדירב ייוצ ןוֿפ הלכ יד, רעדָא ,עטערעּפָא עכעלײרֿפ ."ריזח
 .טיורקדליש ףלָאדור ןוֿפ "ענהעז ייווצ, טַאקַאלּפ ןֿפױא םיא ַײב טסייה
 -עג ַא זיא רַאטרעּפער רעד |עּפורט יד סױא טנכער ןַאמלערקו
 עכעלטע ץוח ַא ןסעיפ עטליפזטעגּפָא עטלַא ןוֿפ סנטסיימ ,רעטשימ
 סיריא |.ש}| 'ה סָאװ ,סעידעמָאק ןוא סעמַארדָאלעמ עקידהשקשינ
 ןיֵלַא טָאה רע סָאװ רעדָא ,עקירעמַא ןוֿפ טכַארבעגטימ ןיילַא טָאה

 -ַאקעד יו ,טַײז עשינכעט יד .טצעזעגרעביא ןכַארּפש עדמערֿפ ןוֿפ
 זיא .וא.א רָאכ ,רעטסעקרָא ,ײרעזירֿפ ,טיזיווקער ,לבעמ ,סעיצַאר

 ָאד טָאה עּפורט יד .עכַאוװש רעייז ןענַײז תוסנכה יד .םערָא רעייז
 ,עבָארּפ ַא ףיוא ןגרָאמירֿפ םענייש ַא ןיא .עשזַאג ףיוא טליּפשעג
 רעמ טשינ לָאצ ךע ,רעדניק, :װושלה הזב רָאטקעריד רעד טגָאז
 .רעטנעצַארּפ ףיוא ןטעברַא ץע טנָאק ,טליוו ץע זַא ..עשזַאג ןייק
 -ֿפױא רעגניֿפ ןעצ ענַײמ טימ סע בָאה ךע סָאװ ,רעטַאעט ַא בָאה ךע..
 -רעֿפ רעזייק ןוֿפ קיטנעהנגייא ,עיסעצנָאק ַא בָאה ךע ..טלעטשעג
 רענבע ר"ד טנעמַאלרַאּפ ןיא רעטריטוּפעד רעד... .ןעמוקַאב דנַאניד
 ןוא ,טינ ארומ ןייק םענייק רַאֿפ ךע בָאה.. טנַארֿפ רעטסעב ןַײמ זיא
 ןליּפש טסשינ ץע טליוו רעמָאט ןוא.. .וט טשינרָאג רימ ןָאק רענייק
 רעטַאיערט ןיילַא ַאמ ךע ליּפש ..טכינ ןעמ ףרַאד ,רעטנעצָארּפ ףיוא
 ןרעגניטע טימ ,(רעטַאעט ןיא ןירעריסַאק זיא עכלעוװ בַאוו ןַײמ טימ
 ,טלייצרעדימ ."רָאטיזיױוקער ןטימ ,עניב רעד ןוֿפ טסינישַאמ םעד
 טקערשרעד הרֿבח .טריסַאּפ רָאי ןקירָאֿפ ָאד ןיוש טָאה סנױזַא זַא
 סעּפע ךָאד ןעמ ףרַאד תבש ףיוא ןוא קיטשרענָאד זיאיס לַײװ ,ךיז
 ."רעטנעצַארּפ ףיױא ןייא ןעמ טייג ,ןענידרַאֿפ
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 ןופ ןַאקיססעל

 עכעלטע ןעמָאנ סלעּפיר אנָאמ ןיא רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי

 :.ר טימ ןדָאזיּפע

 -קער רעקידנעיירש ,רעסיורג ַא ךרוד לָאמנייא טריסנָאנַא שייר;

 -נןעביט, רעציווָאנרעשט רעד ןיא גנורעַײֿפ-רעטסעוװליס ַא עמַאל

 ןוֿפ "עטעירַאו רעכָאנַאר, ןטמירַאב םעד ןוֿפ לײטנָא ןטימ *עלַאה

 ,טנווָא ןייא רָאנ סָאװ ,טשודיחעג לסיבַא ךיז טָאה םלוע רעד .ןיוװ

 -עגסיוא ןענַײז ,טעליב ַא ייל 100 ,ןזַײרּפ עכיוה טימ ןטעליב רעבָא

 -רָאֿפ טלָאזעג טָאה לקַאטקעּפס רעד ןעוו ,טנווַא ןיא .ןרָאוװעג טּפַאכ

 ןיא ןָאטעגנָא ןעמוקעג םלוע רעד זיא ,רעכָאנָאר יד טימ ןעמוק

 ,קריצ ןוֿפ ןטַאבָארקַא עכעלטע ןענַײז ןעמוקעגסױרַא רעבָא ,קַארֿפ

 ןַא ,םלוע רעד .ץיווָאנרעשט ןיא טלייוועג דָארג טלָאמעד טָאה סָאװ

 סױרַא ששייר זיא ,ןעיירשש ,ןֿפײֿפ ןביוהעגנָא טָאה ,רעטגערעגֿפױא

 ריא, :ושלה הזב םלוע םוצ טדנעוועג ךיז ןוא עניב רעד ףיא

 -- רעײמקַאה רָאסעֿפָארּפ ןֿפיײֿפ ךַײא לָאז רעזדלעה יד ןיא ?טֿפיֿפ

 -דער אקסַאיַארט, טליפש -- רעטסײמלעּפַאק םוצ ןָא ךיז רע טֿפור

 ,טקַורַאב ךיז טָאה םלוע רעד ."(ןמיה ןכעלגינעק םעד) "עלעועז

 | ...ןענַאטשעגפיוא

 -ַאב רעד טימ לטעטש ַא ןיא ּפָארַא טמוק ןשייר| רעבלעז רעד

 טנווָא ןיא .ייל 10 וצ ןוא 7 וצ ןזיירפ .לַאט ידיס ןירעלטסניק רעטנַאק

 .טעליב ןייא רַאֿפ יײל 17 רע טנָאמ ,םלוע רעסױרג ַא טמוק

 10 שוריֿפב ךָאד טייטש סע -- רעױשוצ יד ןהנעט -- ?טשטייט'ס,

 טזעינ זיא 7 ןוא 10 -- טלַאק רע טרעֿפנע -- ױזַא עקַאט, ."ייל 7 ןוא
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 -ןגלָאֿפ םיא ןגעוו טלייצרעד סיריא לאומש רעליּפשיוש רעד

 :סעקיד

 ןטשרע םוצ טָאה דנַאנידרעֿפ גינעק רעשינעמור דעטלַא רעד ןעוו

 עכעלגינעק יד תעב ןוא ,ץיווָאנרעשט עטריּפוקָא סָאד טכוזַאב לָאמ

 וו ץַאלּפ םוצ טנָאנ ,ץַאלּפ-גניר, םעד ןרָאֿפעגײברַאֿפ זיא עטערַאק

 ךיז קילבנגױא ןייא טימ רע טָאה ,ןענַאטשעג זיא |טעדנעב| רע

 -זורַא ךיז טָאהימ רעדייא ןוא ןטַאדלָאס ןָאדרַאק םעד ןסירעגכרוד

 טימ (שממ קידנריקיזיר ,דרעֿפ יד רַאֿפ ןֿפרָאוװעג ךיז רע טָאה ,טקוקעג

 יד ןטלַאהעגנַײא םיוק תוחוּכ עלַא טימ טָאה רעשטוק רעד .ןבעל ןַײז

 ןוא ןבױהעגֿפױא לענש-ץילב ךיז טָאה טעדנעב .דרעֿפ ענעקָארשעצ

 ןגעװ עטיב רעד טימ ריּפַאּפ ַא עטערַאק רעד ןיא ןֿפרָאוװעגנַײרַא

 -גנַאל ןַײז ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,רעטַאעט שידִיי ףיוא עיסעצנָאק ַא

 ,םולח רעקירָאי

 עכעלטע ןיא ןוא ,ןרָאוװעג טריטסערַא ךַײלג ,ךעלריטַאנ ,זיא רע

 גינעק רעד זַא ,הרוׂשב רעד טימ טײרֿפַאב םיא ןעמ טָאה םורַא געט

 ןייז וצ .השקב ןַײז טקיליװַאב םיא ,טייקסטיירד ןַײז רַאֿפ ,טָאה ןיילַא

 -עגנָא ךיז ןבָאה דלַאב עקַאט ןוא ןעוועג טשינ ןכיילג ןייק זיא הלודג

 .ךָארלעסקַא לחר ןוא םיא ןשיווצ ןעיײרעקנַאצ יד ןביוה

 טריפעגנָא גנַאלנרָאי |ןבָאה} לחר בַײװ ןַײז טימ דָארלעסקַא..

 םעידִַיי ףיוא ןרענָאיסעצנַָאק עקיצנייא יד קידנעייז ,הכולמ רעיײז-

 רעשירֿפ ַא טימ טעדנעב .. ןעמוקעגרעטנוא זיא סע זיב ,רעטַאעט

 -עלדיז טימ ןעיירעסייר יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןַאד ןוא עיסעצנָאק

 -נַאגעג זיא ץיווָאנרעשט ץנַאג זַא ,ןלַאדנַאקס עקידנעטש טימ ,ןעייר

 קיטַײזנגעק ךיז ןבָאה לחר ןוא טעדנעב .םָארָאדָאכ יז טימ ןעג

 ךיוא ןענַײז סע .רעטרעוו-לדיז עטסניימעג יד טימ ןעוועג דבכמ
 ױזַא ,זוריסמ טימ םיטפששמ עכעלטכירעג יז ןשיווצ ןעמוקעגרָאֿפ

 -עג הריסמ ַא בילוצ זיא דָארלעסקַא םהרֿבַא רעטלַא רעד זַא טַײװ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 טדנעוועג ךיז טָאה סע ..סיֿפ עטמיילעג ענַײז טימ ןטייק ןיא ןעגנַאג

 ַײר רעקרַאטש ןעוועג טַײצ רענעי וצ זיא סע דצ סנעמעוו םעד ןיא
 .ןײצילָאּפ-םייהעג|} ....עצנַארוגיס רעד

 ןגעוו ןרעלק ןבױהעגנָא רע טָאה ,עיסעצנָאק יד קידנעמוקַאב
 ."עלַאהנעבױט, רעד ףױא ןלַאֿפעג זיא גיוא ןַײז .לַאז-רעטַאעט ַא
 ץנַאג ַא טימ ןָאלַאס רעקיטכיצ ַא ןעועג זיא "עלַאהנעבױט יד.

 .ןעגנומענרעטנוא ,ןעגנוליױורַאֿפ רַאֿפ טנידעג טָאה ןוא עניב רעניֿפ

 עדמערֿפ ןייק וצ .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד רַאֿפ זױלב
 רַאֿפ טפיוהרעביא ,ןעגנידרַאֿפ טרָאטעג טשינ ןָאלַאס םעד ןעמ טָאה

 ןטוטַאטס יד ןיא ןבירשעג שוריֿפב ךיז טָאה ױזַא .רעטָאעט שידִיי
 רָאנ סָאד ןוא ;לַאֿפ םענעטלעז ַא ןיא ןדייס ,טֿפַאשלעזעג רעד ןֿפ
 טעדנעב רעבָא .ןטסיטרעצנָאק עסיורג רָאג יד ןוֿפ טרעצנָאק ַא רַאֿפ
 טסשינ טָאה רע .ןץנב ןרעטַאעט םעד ףיױוא רָאנ טגײלרַאֿפ ךיז טָאה
 זיא רע .םעד ןגעוו רָאנ טעברַאעג רע טָאה טכַאנ ןוא גָאט ,טורעג
 עכעלטע דילגטימ-סגנוטלַאוורַאֿפ ןדעי ַײב םייה רעד ןיא ןעוועג
 טשינ שממ ןוא ןָאלַאס ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה רע .גָאט ןיא לָאמ
 עכעלטע םיא טָאהימ .ןעגנוציז-סגנוטלַאוורַאֿפ ערעייז ןריֿפ טזָאלעג
 זיב ,ןֿפלָאהעג טשינ רעבָא טָאהיס ,ןטוג טימ ןעוועג חלשמ לָאמ
 רעבָא זיא טעדנעב ,ןֿפרָאװעגסױרַא זוּכ טימ לָאמ ןייא םיא טָאהימ

 ַא ךרוד ,ריט רעטייווצ ַא ךרוד ןכָארקעג זיא רע .ןטָארטעגּפָא טשינ
 גנוטלַאוורַאֿפ יד טָאה ...טירט יד שממ טנערבעג ייז ןוא רעטצנעֿפ
 רע טָאה ,ץַאלּפ ןטייווצ ַא ףיוא ןעגנוציז עמייהעג ןכַאמ וצ ןבױהעגנָא
 םעד ןגלָאֿפרַאֿפ וצ ןביױהעגנָא רע טָאה ךָאנרעד ...ןֿפָארטעג ךיוא ןיהַא
 -יזערּפ רעד ןעוו ,ןגרָאמירֿפ ןדעי .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ
 טעדנעב זיא ,ָארויב רעדָא טֿפעשעג ןַײז ןיא ןייג טֿפרַאדַאב טָאה טנעד
 םיא טָאה רע ..ןייג טשינ םיא זָאל ןוא ריט ןַײז ַײב |ןעוועגן ןיוש
 ןוֿפ קירוצ .ָארויב ןַײז זיב טיײלגַאב םיא ,ןצַאל יד ַײב ןטלַאהעג שממ
 ךָאנרעד .דנַאנַאכָאנ געט עכעלטע ױזַא .עבלעז סָאד ךיוא -- ַארויב
 םוצ טקנופ ,םייה ַא טנעדיזערּפ םוצ ןעמוק וצ ןבױהעגנָא רע טָאה
 טדערעג עילימַאֿפ רעצנַאג רעד ןופ טרַאוונגעק רעד ןיא ןוא ,גָאטימ
 ןעוועג בשימ ךיז רע טָאה ףוס םוצ ןוא ..טָארדעג ןוא טנייועג ןוא
 םיא ףיוא ןסָאגעג ,טרעטנומעג םיא טָאהימ ...ןשלח וצ ןבױהעגנָא ןוא
 -עג טוג טָאה טנעדיזערּפ רעד .סױא-גָאט ,ןייא-גָאט ױזַא .רעסַאװ
 טנָאקעג טשינרָאג טָאה רע רעבָא ,לעטשנָא ןַא זיא סָאד זַא ,טסּוװ
 עצנַאג יד ןרָאװעג סאמנ טנעדיזערּפ םעד זיא ךעלדנע זיב ,ןכַאמ
 -עג ןוא גנוציז עכעלטנדרָארעסיוא ןָא ןֿפוררַאֿפ רע טָאה ,עטכיזונעג
 ףיוא ןָאלַאס םעד ןטעדנעב טגנידרַאֿפימ רעדָא :וויטַאמיטלוא ןדלָאמ
 לַײװ ,טמַא ןַײז ןוֿפ |ּפָא ךיז טגָאז} טריסנונער רע רעדָא ,םיזשדח ריֿפ
 ..םיא טימ ןֿפמעק וצ טשינ חוּכ ןייק ןױש טָאה רע

 רע .ײעלַאהנעביױט , יד ןעמוקַאב טעדנעב טָאה ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא
 -כיצ רעד ןוֿפ .טנדרָאעגנַײא ןייֿפ ץנַאג רעטַאעט םעד ןיא ךיז טָאה
 ןליֿפַא טרָאטעג טשינ ,טקַארטנָאק ןטױל ,טָאהימ ּוװ ,עניב רעקיט
 ןֿפרָאװעגנָא ,טנעוו יד טקַאהעצ ןעמ טָאה ,קָאװשט ַא ןפַאלקנַײרַא
 רעד ןוֿפ טכַאמעג ;ןברַאֿפ טימ ,סעיצַארָאקעד טימ ,ץלָאה טימ ,קירטש
 -נעעג ךיז ןבָאה םישדח ריֿפ יד ןעוו ...לַאטש-ריזח ַא עניב רעקיטכיצ
 יד זיב ,ןרעוו רוטּפ טנָאקעג טשינ ןֿפוא ןיאב םיא ןעמ טָאה ,טקיד
 זַא ,טלעג עמוס עסיורג ַא ןגרָאבסױא טזמעג םיא טָאה טֿפַאשלעזעג
 ַא ןֿפָארטעגנָא סעּפע טָאה רע .רעטַאעט ןגייא ןַא ןעיוב ךיז לָאז רע
 ףיוה ןקידייל ןסױרג ַא טגָאמרַאֿפ טָאה סָאװ ,לַאנימירק ןופ חלג
 ץַאלּפ סָאד טֿפױקרַאֿפ םיא רע טָאה ,"סָאג רעשיסור, רעד ףױא
 -נַײרַא רע טָאה ךָאנדעד .זַײרּפ ןכיוה-גונעג ַא רַאֿפ ,סעטַאר ףױא
 ןעיובוצסיוא ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,רעטסיימיוב ַא ןעמוקַאב
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 םיא טימ |טָאה| ןוא עדוב ענרעצליה ַא ץלַאירעטַאמ ענַײז טימ

 -נייא יד ןוֿפ טנעצַארּפ ןסיועג ַא טכַאנ עדעי ןלָאצ וצ טכַאמעגּפָא

 ,עדייבעג יד ןקידנערַאֿפ ןכָאנ ,םישדח רַאּפ עטשרע יד ,אלימ .סעמַאנ

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ךָאנרעד .טלָאצעג קיסעמלגער םיא רע טָאה

 ןעוו .רעגרע ךָאנ ןעוועג ןינע רעד זיא ,חלג םעד ךייש סָאװ .תורצ

 ַא ןרָאװעג זיא ,עטַאר ןַײז ןענָאמ ןעמוקעג זיא רעכעלטסַײג רעד

 ןוא טשעטַאּפעגסיוא טוג טעדנעב םיא טָאה גָאט ַא ןיא זיב ,לַאדנַאקס

 -ַאב טָאה רע ןעוו ,ךָא טלַאמעד ןוֿפ .רעטַאעט ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא

 ןעמוקוצנַײרַא טַאהעג ארומ טושּפ רע טָאה ,טלעג ךָאנ ןעמוק טֿפרַאד

 טגעלֿפ רע רָאנ ,ןעוועג טרָאד זיא טעדנעב ןעוו רעטַאעט ןוֿפ ףיוה ןיא

 רָאטקעריד רעד; יצ ןרָאיטקַא יד ַײב רעדָא רמוש םַײב ןגערֿפכָאנ ךיז

 ןֿפױא טרַאועג רע טָאה ,ןעוועג זיא טעדנעב ביוא ןוא.. יָאד זיא

 לַײװ ,רָאטקעריד ןוֿפ ױרֿפ רעד ףיוא ,רעטַאעט ןוֿפ רעיוט םַײב ,סַָאג

 ןלָאצ ןביוהעגנָא זַײוװװכעלסיב םיא יז טָאה לַאדנַאקס ןטצעל ץכָאנ

 -רַאֿפ (עטנעמ רעטכעלש ןייק ןעוועג טשינ עבטב ןזיא טעדנעב

 ,רעלַאטנעמיטנעס ַא וליפַא ,רעקיצרַאהטוג ַא ןעוועג זיא רע ,טרעק

 זיא רָאיטקַא ןטוג ַא רַאֿפ ןבעל סָאד טַאהעג ביל רע טָאה ןרָאיטקַא

 ןענַײז עּפורט ןיא םיא ַײב ןוא ,תויחיס ןבעגוצקעווַא טיירג ןעוועג רע

 -עג ךיז ןבָאה סָאוװ ,ןרָאיטקַא עטסעב יד טרישזַאגנַא ןעוועג דימּת

 רעד ,גינעק הניד ןירעליּפשױוע עטנַאקַאב יד :עינעמור ןיא ןענֿפ

 ןא.. םױבדלעֿפ לארׂשי ,שטיווָאבוקַאי ןֿבקעיו רעליפשיוש רעניֿפ

 ןיק טשינ ןעוועג ןענַײז ןגעו סטעדנעב רעבָא ,ערעדנַא דס ַא ךָאנ

 ַא ןעוועג םיא ַײב זיא רעטַאעט ןטימ ןריֿפנָא ןוֿפ ןֿפוא ןייז ...עכַײלג

 ןַײז בילוצ ,טריסערעטניא טשינ םיא ןבָאה תוצע סמענייק .רעמורק

 טזומעג יז רע טָאה ,ךַאז ַא ףיא טגײלרַאֿפ ךיז רע טָאה .תונשקע

 עטסערג יד טימ ןדנוברַאֿפ וליֿפַא ןַײז ןעוועג סע לַאז ,ןריפכרוד

 געוו רעד טָאה ,ןקָארשעג טשינרָאג רַאֿפ ךיז טָאה רע .ןטייקירעווש

 םיא זיא ,ןרַאֿפעג טימ וליֿפַא ןדנוברַאֿפ ,רעטסמורק רעד ןַיז טגעמעג

 .טַאהעג טשינ ץענערג ןייק טָאה טײקטגַאוועג ןַײז .סנייאצלַא ןעוועג

 -נָאק יד טימ ךיז קידנענעכער טשינ ,ןכַאז עשלַאֿפ ןָאטעג טָאה רע

 .ןָאטעג רעלענש ךָאנ ןוא טכַארטעג לענש רעייז טָאה רע .ןצנעווקעס

 ןוֿפ ןעמענ יד ןטייב וצ טײקכַאווש א טַאהעג ךיוא טָאה טעדנעב

 ןלעניגירַא ןטימ טריסנָאנַא טשינ רע טָאה עסעיפ ןייק .ןסעיפ יד

 רע סָאו ,ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא טימ ,טרעקרַאפ קידנעטש רָאנ ,ןעמָאנ

 -ניא םוצ טסַאּפעגוצ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעד יצ ,טכַארטרַאֿפ טָאה ןיילַא

 ןוא ,טריסערעטניא טשינ לָאמנייק םיא טָאה סָאד ,ןיינ יצ טלַאה

 עכלעוו ,םוקילבוּפ ןופ ןטסעטָארּפ וצ טריֿפעג טֿפָא רעייז טָאה סָאד

 םעד) שמָאנ ןעדנַא ןַא רעטנוא ןעזעג גנַאל טשינ עסעיּפ יד ןבָאה

 יױןרטוצ םעד ןרָאלרַאֿפ זַײוכעלסיב רע טָאה טימרעד ןוא ,(ןלעניגירָא

 .סנַײז ןָאטעג ךיז טָאה רע רעבָא ,םלוע ןוֿפ

 יד א ןעמָאנ ןטימ עסעיּפ ַא טגײלעגרָאֿפ םיא ךיא רָאה לָאמ ןייא

 טַײצ רענעי וצ דָארג יקסוַאלָאקָאס ַא םענייא ןוֿפ "םיעגושמ ייווצ

 סָאד ןשיֿפַאןסַאג ןוא ןעגנוטַײצ יד ךרוד טריסנָאנַא ןעוועג זיא

 ץיווָאנרעשט ץנַאג ןעמעוו ףױא ווָאלָאקָאס םוחנ רײד ןוֿפ ןעמוקוָא

 סנעמעלַא וצ ,ןעמוקנָא ןַײז ןוֿפ גָאט םעד טקנוּפ זיא ,טרַאוװעג טָאה

 ןשידִיי ןיא טרעוװ טנַײה זַא ,שיֿפַא ַא ןַא ןענישרעד ,גנושַארעביא

 םעד ןוֿפ ײןֿפָאזָאליֿפ יױוצ יד, עמַארד עסיורג יד טליפשעג רעטַאעט

 ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא סע .ווָאלַאקָאס סוחנ גיהנמ ןשיטסינויצ ןסױורג

 סָאו טלדַאטעג ןבָאה ןעגנוטַײצ יד .לַאדנַאקס רעסױורג ַא ןרָאוועג

 .הפצוח רעדליוו אזַא רַאֿפ רָאטקעריד רעיײז טימ רעטַאעט עשידִיי

 ןקיטכיר םעד ןיש םיא ךיא בַאה ,גנוריסַאּפ רעקיזָאד רעד ךָאנ-.
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 ַא טכוזעג רעדיוו רע טָאה .ןבעגעגנָא טשינ עסעיפ ןייק ןוֿפ ןעמָאנ

 זיב טיירדעג גנַאל ױזַא ןוא ,ןֿפלָאהעגוצ םיא ךיא בָאה ,ןעמָאנ םעַײנ

 ...ןעמָאנ ןלעניגירָא ןֿפױא ףױרַא ןענַײז רימ

 עטוג ןצ ןוא עביל טימ ןגױצַאב טעדנעב ךיז טָאה ןרָאיטקַא וצ

 רע טָאה ,רָאיטקַא ןַא ןילַא קידנעייז .ץרא-ךרד טימ וליֿפַא ןרָאיטקַא

 רעבָא ,תוחוּכ עטסעב יד ןבָאה טלָאועג טפעשעג ןיא ךיז ַײב ךָאד

 -נטסרעמ ןטֿפעשעג יד ןענַײז ,גנוריֿפ רעטכעלש ןַײז רעביא יו יזזַא

 טזומעג ,ןליוו ןַײז עעק רשֿפא ,רע טָאה ,עקידלזממילש ןעוועג לייט

 עלַא ןעמונעג ךיז ןבָאה עקַאט םעד ןוֿפ ןוא ,רעלָאצ רעטכעלש ַא ןַײז

 עקירעביא יד רָאנ ,טַײצ רעד ןצ טלָאצעג אקוד רע טָאה רימ .תורצ

 רעד... .קיירטש ַא טרעלקרעד ייז ןבָאה ,ןפעלשּפָא רע טגעלֿפ ןרָאיטקַא

 זדתא רע זיא ףוס םוצ .געט עכעלטע ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה קיררטש

 "יוד רעטעביז דעד ןוֿפ טנַאדנעמָאק םוצ ןרסמרַאֿפ ןֿפַאלעג שמעלַא

 -רעד רעזדנוא ןבעגעגּפָא ןבָאה רימ .ןיהַא ןֿפורעג זדנוא טָאהימ .ּעיז

 רע ,טוועּפ ;רעלנָאיסעֿפָארּפ ןייר ַא זיא קיירטש רעזדנוא זַא ,גנורעלק

 ןצ ןֿפַאלעג רע זיא ןטעברַא טשינ רימ ןליװ ,טשינ זדנוא טלָאצ

 ועד ןיא סױרַא זיא ןינע דעד .עבלעז סָאד רעדיוו .עצנַארוגיס רעד

 ןעמעננָא טשינ רָאטימ זַא ,ןבירשעג ןבָאה ןעגנוטַײצ יד .טייקכעלטנפע

 ערעייז ןעגנַאלרַאפ עטלעטשעגנָא ןעוו ןעלטימ עשיײצילַאּפ ןייק

 ."תוריכש
 - עמ
 ,ץרַאװש ןַאילוי ןוֿפ .ע .יש

 ,1927 ,26 'ג ,עשרַאװ ,"ל'בטיל , ,עינעמור ןוֿפ ווירב -- ןַאמלערק :
 ,'רעטעלב רעציװָאנרעשט , ,רעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ ףמאק םעניא -- .װ .מ

 ,1933 ,160 'נ
 יי .1 , גָאט, ,רעטַאעט ןעשידיא ןוֿפ גנַאהרַאֿפ ןרעטניה --- ןָאזשיֿפ עשימ

 ,1948 ,ץרעמ 7 ,רַאורבעֿפ 1
 ,סערַײא-סָאנעוב ,,רעטַאעט טליּפשעג ןעמ טָאה ױזַא טָא, -- סיריא לאומש

 ,1777184 .זז ,6
 ,"ץמיטשסקלָאֿפ , ,עניב רעד ףיוא רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ -- ץרַאװש ןַאילוי

 ,1965 .טּפעס 11 ,עשרַאװ

 סיאול ,טדימשרעּפוק
 {1947 ילוי 20 .טשעג -- 1874 ץרעמ 15 .בעג}

 ,רעדנעב ןיא 1874 ץרעמ 15 ןריובעג

 ַא ןוֿפ רעמיטנגייא -- ןרעטלע .עיבַארַאסעב

 ַא ַײב ,ארמג ,רדח ַא ןיא טנרעלעג .קנעש

 ,רערעל ַא ַײב שיסור ןוא יבר

 טימ טרירגימע רָאי 11 ןוֿפ רעטלע ןיא
 ןיא טנרעלעג .עקירעמַא ןייק ןרעטלע יד

 -עג "ןַארּפָאס, סלַא ,לוש ןיא קרָאי-וינ
 -גימ עיניּפ ןוא רעּפוק םינזח יד ַײב ןעגנוז

 ,יקסווָאק-

 1888 ןיא טָאה ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןעוו
 -עג טרָאד .ק זיא ,קרָאי-וינ ןיא בולק ןשיטַאמַארד ןַײז טעדנירגעג

 זיא ,ןָא יז טיג רע יוװ ןריובעג ןַײז ןוֿפ עטַאד יד | דילגטימ ַא ןרָאװ

 סלַא טריטויבעד רע ןוא |"ןטינשעגוצ, לסיב ַא קיטנעק רעבירעד

 רע טקילײטַאב טלָאמעד טניז ."זָאלב סורדוט; ןיא "רעדיינש רעד ;

 רַאֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידִיי ןיא לענָאיסעֿפָארּפ-בלַאה ךיז

 .ןקעווצ עקיטעטליווװו

 ,סרעטַאעט-עטעירַאװ עשידִיי יד קרָאי-וינ ןיא ןעײטשטנַא'ס ןעוו

 ןַיײרַא טרָאד .ק טערט ,ץיּפש רעד ןיא ןַאמצנַאט .א טימ סרעדנוזַאב

 -שטעקס סלַא קיטעט ךיוא רע זיא טַײצ עסיוועג ַא .טסיטעלּפוק סלַא
 טעברַאַאב ןוא טבַײרש ןוא ?זיוה ליװעדָאװ שטירדלע; ןיא טסיטרַא
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 ןופ ןָאקיסלעל

 -ליװעדָאװ עשידַיי יד רַאֿפ סעשטעקס עקיטקַאַײרד ןוא עקיטקַאניײא
 רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רַאי ַא ךיוא זיא רע ,סרעטַאעט-עטעירַאװ ןוא
 ,רעטַאעט ּפיט םעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןטימ .ןָאינוי-ליװעדָאװ רעשידִיי
 -לַאב ןיא טליּפש ;רעטַאעט ןשידִיי ןמיטיגעל םוצ רעביא רע טייג

 ןוא טעטש ערעדנַא ןוא געּפיניװ ,לַאערטנָאמ ,ָאטנָארָאט ,רָאמיט
 .עינוי ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא דילגטימ ַא טרעוו

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1947 ילוי 20 םעד

 ַאדירפ ,לַאטנעמולב

 ַײב ,עטיל שילױּפ ,ענליוו ןיא ןריובעג

 גנוי סלַא .ןרעטלע עשיטַאבעלַאב עמורֿפ
 -ַאּפ ןייק טקישעגקעװַא יז ןעמ טָאה לדיימ
 ַא ןענרעלסיוא ךיז רעטסעוװש ַא וצ זיר
 עקטסידָאמ ַא ןרָאװעג זיא יז ןוא .,ךַאֿפ
 ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא יז ןעוו .טיה ןוֿפ
 -טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסױא זיא ,ענליוו
 ,המחלמ

 ןירעליּפשױש יד ,ןידניירֿפ ריא יװ

 -נעמולב זיא ,רעביא טיג ,ַאנירעלעב ַאלעב
 -ַאגרָא ךיז טָאה "ַאדַאֿפ, ןעוו ןוא ,"דנוב? ןָא ןסָאלשעגנָא ןעוועג לַאט

 ןעמונרַאֿפ ןוא ןטָארטעגנַײרַא דלַאב טרָאד יז זיא ,ענליוו ןיא טריזינ
 רעד טימ קידנעמוק .ןיטסילָאר-רעטומ סלַא ץַאלּפ ןעעזעגנָא ןַא

 ,*ףּפורט רענליוו; ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןיוש טָאה עכלעוו ,עּפורט
 ןטימ ךיז יז טנעקַאב ,שזדָאל ןיא ךָאנרעד ןוא עשרַאװ ןיא רעִירֿפ
 "וצ טזָאלרַאֿפ ,הנותח םיא טימ טָאה ,דרַאבסָארג ץרעה רעליּפשיױש
 ןייק טרָאֿפ ןוא *עּפורט רענליוו; רעװעשרַאו יד םיא טימ ןעמַאז
 "עּפורט רענליוו,; רעקיטרָאד רעד ןיא ןַײרַא ןטערט ייז ּוװ ,ןילרעב
 ,רעדעֿפ ,ָאזַאלעשז ,ַאנירעלעב ,רעיינש ןוא) תימלע-ארזא טימ שארב
 טרָאֿפ יז ןוא עּפורט יד רעדיוו ייז ןזָאלרַאֿפ ןָאזעס ןוֿפ ףוס םוצ .(א"א
 טבַײלברַאֿפ ,ןוז ריא יז טריובעג טרָאד .החּפשמ ריא וצ זירַאּפ ןייק
 טערט ןוא רעטַאעט ןליּפש ןוֿפ קירוצ ךיז טיצ ,טַײצ עסיוועג ַא טרָאד
 ,ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ףיוא

 -ַאב ןוא עּפָארײא רעביא יינרוט ַא טכַאמעג יז טָאה 1924 ןיא
 .עשרַאו ןיא ןטירטֿפױא עריא טימ ןעמונעגסיוא סרעדנוז

 ;ליזיימ ןמחנ טבַײרש עשרַאװ ןיא טירטֿפױא ריא ןגעוו
 -ער ןקיטרַאנדישרַאֿפ ןוא ןכַײר ַא רעייז טָאה לַאטנעמולב ַאדירֿפ,

 ,גרַאבנייטוע ,רידַאנ ,קילַאיב ,שֵא ,םכילע-םולש ,ץרפ :רַאוטרעּפ
 רַאֿפ ןוא רעבַײרש יד ןוֿפ ןדעי וצ .רעגנַאמ ,ַאקסווָאדָאלָאמ ,קַאבלוק
 רעױרט לוֿפ יז זיא טָא .גנַאגצ ןלעיצעפס ַא יז טָאה ךַאז רעדעי

 טכַײל יז זיא טָא ןוא ,קידנֿפָארטש ןוא ברַאה ןוא ("רסומ , סעצרפ)
 -דימלּת ךַײלג ןוא ,(רידַאנ ַײב) שירובמַאלַאק ןוא שירעֿפיטש ןוא
 -םולש) ךעלֿפערט-קידוװעדערַאב ןוא (גרַאבנייטש) שיֿפירח ,שימכח
 (תושעמ-רעדניק סיקסווָאדָאלָאמ ַײב) שירעליּפש-שידניק ןוא (סכילע
 ןריסערעטניארַאֿפ ןָאק יז .(סַאג ַאקישזד) קידנעָארד ןוא קידנרָאוװ ןוא
 .רעטרעוו עכעלטע עטששרע יד ןוֿפ ךַײלג רערעהוצ םעד

 ןוא רעכיב קיניױו טנעייל םלוע רעד ןעוו ןטַײצ עקיטציא יד ןיא
 -ןלב ַאדירֿפ ןוֿפ ןטרעצנָאק-טרָאו יד ןענַײז ,רעדיל רעקינייװ ךָאנ
 .גנטיײטַאב רעלערוטלוק א רעשירעלטסניק ןוֿפ ךַאז ַא לַאטנעמ
 ."ףטרעצנָאק עכלעזַא רעטֿפָא סָאװ

 ;זַא יז טריזירעטקַארַאכ יקצולירּפ חנ
 רעד ןיא ערעירַאק עשירעלטסניק יד ןבױהעגנָא טָאה יז

 ןירעליּפש-עניב סלַא ןסקַאוועגסיוא זיא ןוא עפורט רענליוו רעטשרע
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 רע טַאע ט ןשיריי

 רעשיטַאמַארד ַא ןוֿפ טײקנווַאהַאב סָאד .רעטַאעט טסנוק ןשידִיי ןיא

 -נעמולב עדירֿפ ןירָאטַאטיצער רעד ץונוצ קרַאטש טמוק ןיטסיטרַא

 ןטיױל ,קימימ עקיסַאּפ יד ןוא לעטש ןקיטכיר םעד טכייל טניֿפעג לַאט

 ןוא ,טסקעט ןטריטנעזערּפ םעניא טליֿפ יז ןכלעוו ,טלַאהניא ןשינעצס

 ןעגנַאלרעד וצ -- םירג ןוא םויטסָאק ,עיצַארָאקעד ןָא -- טזַײװַאב

 טימ .ןעיטּפָא ןקידנרידנָאּפסערָאק ,שרַאמ ַא ,גָאלָאנָאמ ַא ,ענעצס ַא

 .סנייא ןענַײז טרָאװ ןוא טלַאטשעג ;רעטרעוװו ערעדנַא

 -נעמולב יד סָאװ ,ןוֿפרעד ךס ַא רעייז טניוועג עיצַאטיצער ריא

 םעד ןרעדנּוװַאב וצ שעממ זיא'ס) קיניױטסױא ףיוא ץלַא טגָאז לַאט

 ,זי-בתּכ ןייק ,ךוב ןייק טינ טעז םוקילבופ סָאד .(ןורכז ריא ןוֿפ חוּכ

 ,עיצַאנרָאקניא עשינעצס ענייר רָאנ -- רעטעלב ןוֿפ ןשיונרעביא ןייק

 .טקעֿפע םעד טרעניײֿפרַאֿפ סָאד

 זיא יז זַא ,ןבעגוצוצ ןעוועג קירביא ךעלטנגייא ןיוש טלָאוו'ס

 -ןצנַײרַא טײקיעֿפ רעד טימ ,ןענעייל וצ טנעלַאט ןטימ טקנעשַאב

 עטסטַאקילעד יד וצ זיב קרעװ םענוֿפ בעוועג סָאד ןיא ןעגנירד'

 יז ןעוו .תויח רעייז ןוֿפ טֿפַאז םעד רָאג ןגָאװצסיױא ןוא ךעלמידעֿפ

 ַא ,עקנעצס ַא ,עקסערָאמוה ַא ,עציקש ַא ,עלעווָאנ ַא טריצודָארּפער

 סטעטש סע זיא ,עלהשעמ-רעדניק ַא ,לשמ ַא ,שרַאמ ַא ,גָאלָאנָאמ

 ןוא טסעשז ,ענימ ןיא ןֿפַאשַאב-ַײנ סָאד ףיא קידנריטערפרעטניא

 יד הֿביֿבס יד ןריובעג-ַײנ ןוא טמערוֿפעג שירֿפ ןרעוו עיצַאנַאטניא

 סלוכ לעו ,ןצנַאג םענוֿפ טירָאלַאק ןוא םטיר ,ןעזַאנַאסרעּפ יד ,טֿפול

 .מייקטכע רעשיטנעטיוא ןוא רבחמ סענוֿפ סָאטַאּפ רעד --

 ןמײקִיעֿפ -עיצַאטּפָאדַא סלַאטנעמולב עדירֿפ ןוֿפ ןַאזָאּפַאיד רעד

 -ַארד םענעעזעגנָא ןַא ַײב ךעלגעמ רָאנ זיא'ס יווװ ,טיירב יוװַא זיא

 סע .ץנעגילעטניא רעכעלטינשכרוד טשינ ַײב ןוא טנעלַאט ןשיטַאמ

 טייקכעלנעזרעפ עשירעלטסניק ריא ןקעלּפטנַא וצ ןייא ריא ךיז טיג

 -רעדָארב ןיא ,רָאמוה סמכילע-םולש ןיא יװ עילידיא ןַא סצרפ ןיא

 ַא סרידַאנ ןיא ,עקסערָאמוה ַא סקַאבלוק ןיא יו שרַָאמ-הדירמ ַא סנָאז

 ַא סָאקסווָאדָאלָאמ ַאידַאק ןיא ,לשמ ַא סגרַאבנייטש ןיא יוו עריטַאס

 שיטסַאטנַאֿפ ַא סנירעטכיד רענעגייא רעד ןיא יװ יירשעג"המשנ

 ..רעדניק רַאֿפ עלהׂשעמ

 עדנַאגַאּפָארּפ -- עכיײרגלָאֿפרעד ןוא -- ענייש ַא ןעוועג ןענַײז סע

 ללּכב ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאֿפ ,ךַארּפזט רעשידִיי רעד רַאֿפ

 -טרָאװ סלַאטנעמולב עדירֿפ ,רערעזדנוא רוטלוק רעַײנ רעד רַאֿפ

 ,דנַאלָאה ,עיגלעב ,ךַײרקנַארֿפ ןיא -- עּפָארײא-ֿברעמ ןיא ןטרעצנָאק

 .ץיױװע רעד ןיא

 ןַא רעטַאעט סָאד זיא טלעװ רעלערוטלוק רעצנַאג רעד ןיא..

 -ַארעטיל רענייש רעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ עסיוועג רָאֿפ רָאטַאטערּפרעטניא

 -ַאטיצער עשירעלטסניק טייטש רעטַאעט טימ רדג ןייא ןיא .רופ

 ןיזע ןײֿפ רעבָא ,גנוי ַא ןבעל-רוטלוק רעזדנוא ןיא זיא סָאװ ,עיצ

 טסנוק-ריטיצער רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןוֿפ .סקעוועג טילבעגֿפױא

 -נעמולב ַאדירֿפ סע זיא -- עטשטנעבעג-טָאג ַא -- ןירעטערטרַאֿפ ַא

 ןרעה וצ טייהנגעלעג יד טציא ןבָאה רימ ןעמעוו ,טרַאבסָארג-לַאט

 ,"ןליוּפ ןיא

 עכלעזַא טימ ףיוא טערט יז ּוװ ,עקירעמַא ןיא יז טמוק 1935 ןיא

 ,ךַײרגלָאֿפרעד רעייז זיא ןוא ןטרעצנַאק
 עצרוק ַא טימ טירטסױרַא ריא ּפָא טמוק ?סטרעװרָאֿפ רעד

 :ץיטָאנ

 ןוֿפ ןעמוקעגנַא זיא עכלעוו ,ןירעלטסניק יד ,לַאטנעמולב ַאדירֿפ,

 ןטָארטעגֿפױא לָאמ ןטשרע םוצ טנווָא קיטנז ןטצעל זיא ,עּפָאריײא

 ןרָאװעג טסירגַאב םרַאוװ זיא יז .קרָאי-ינ ןיא םלוע ןשידִי ַא רַאֿפ

 -רעטעברַא םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,םלוע ןטקַאּפעגרעביא םעד ןוֿפ
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 .סַאג עטס15 טסיא 22 ,רעטנעצ טנגוי גניר רעטעברַא ןיא טנווָא-גניר
 יד ןוֿפ ןעגנושטייטסיוא ןבעגעג ןוא טרימַאלקעד ,ןזעלעגרָאֿפ טַאה יז
 רעסיוא טָאה יז .רעטכיד ןוא רעבַײרש עשידִיי עטסּוװַאב ןוֿפ קרעוו
 ."ןעגנוֿפַאש עשיטסירָאמוה ןזעלעגרָאֿפ ךיוא ןכַאז עטסנרע

 ,ינודקומ .ַא .רד טביײרש עקירעמַא ןיא טירטֿפיױא ריא ןגעוו
 ןטשרע ריא טַאהעג טָאה ,ןירעזעלרָאֿפ ַא ,לַאטנעמולב ַאדירֿפ,

 ןייק רעבָא ,ןעוועג ךיוא טרָאד ןיב ךיא .לַאז ןטקַאּפעג ַא רַאֿפ טירטֿפיוא
 -עג טינרָאג בָאה ךיא לַײװ .ןבַײרש טינ ,רעדייל ,ךיא ןָאק עיזנעצער
 -ולב ַאדירֿפ ..ענעצס רעד ןוֿפ טַײװ ליימ ַא ןסעזעג ןיב ךיא ..ןעז
 טצונעג טָאה יז ןגירשעג טינ טָאה ,ןירעליּפשיוש ַא יו ,לַאטנעמ
 בָאה ךיא ..ןסנַאוינ יד ןעגנערבוצסורַא רענעט לטרעֿפ ןוא עבלַאה
 ןטָארטעגסױרַא ,סע טסייה ,זיא יז .דייל רימ טוט .טרעהעג טינרָאג
 ,טסייו יז .ןירעליּפשיוש ַא ןטכענ ןוֿפ טינ זיא יז .עסערּפ רעד רַאֿפ
 רעד ךרוד טגיל םלוע ןוֿפ טייקילעזטייל ןוא ןח םוצ געוו רעד זַא
 רעקידלזמ ןעוועג ןטנעזנעצער ןגעלָאק ענַײמ ןענַײז רשֿפא .עסערּפ
 ,טרעהעג ןוא ןעזעג רעמ ,רעצעלּפ ערעטנענ ןעניֿפעג וצ רימ ןוֿפ
 | ."ייז טימ ןייז אצוי ךיא לעו

 -טרַאּפעד-סגנודליב ןוֿפ רָאטקעריד רעד ,רעטבילעג .8ֿ רעבָא
 ןוֿפ ןקורדנַײא ענַײז רעביא ָאי טיג ,"גניר רעטײברַא; םַײב טנעמ
 ;טירטֿפױא ריא

 -נַארַא טָאה גניר רעטײברַא ןוֿפ טנעמטרַאפעד גנודליב רעד,
 םלוע ןשידִיי רענַאקירעמַא ןרַאֿפ ןלעטשוצרָאֿפ ידּכ טנווָא ןַא טרישז
 דולב ַאדירֿפ -- עּפָארײא ןוֿפ ןירעלטסניק ענעמוקעגרעבירַא ַײנ ַא
 ןוֿפ לײט ןטסערג םעד טעמּכ טליֿפעגסױא ןיילַא טָאה יז .לַאטנעמ
 יז טָאה ןעגושטייטסיוא ןוא ןעגנזעלרָאֿפ עריא טימ .םַארגָארּפ
 םַארגָארּפ ריא .טנווֶא ןצנַאג םעד םלוע םעד טנַאּפשעג ןטלַאהעג
 ןוֿפ סעּכ ַא; :םלוע רעזדנוא רַאֿפ ןכַאז עַײנ ץנַאג ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא
 ,ןָאזרעדָארב השמ -- "ששראמ-המחלמ ַא, ,ץרפ .ל .י -- "ענעדִיי ַא
 רזעילא -- לשמ ַא "ךעלעמילב-לֿפָאטרַאק יד ןוא ןסקַאלֿפ יד.
 ,ןיטשלוש השמ -- דליב-המחלמ-יטנַא ,"ןוצ יד, ,גרַאבניטש
 ,ַאקסווָאדָאלָאמ ַאידַאק -- *עקלָאסערַאּפ רעױלב רעד טימ עקלָאי
 יז .ןירעליפשיוש עשיטַאמַארד ַא זיא לַאטנעמולב ַאדירֿפ .ערעדנַא ןוא
 .טריטיצער טָאה יז סָאװ ,רעמונ ןדעי טעמּכ טריזיטַאמַארד טָאה
 ַא יז טָאה ,רעלטסניק ענעמוקעגרעבירַא ַײנ ערעדנַא יװ טקנופ
 ןקרַאטש ַא טָאה יז -- ןורסח רעסיורג ַא ךיוא זיא סָאװ ,הלעמ עסיורג
 דוצסױרַא הלילח ארומ טָאה ןוא רעבַײרש ןשידִיי ןרַאֿפ ץרא-ךרד
 ןכַאז עכעלטע ריא ַײב רעבירעד ןענַײז .ץַאז ַא רעדָא טרָאװ ַא ןזָאל
 ,הלעמ עטייוצ ַא ןָאטָאנָאמ לסיב ַא ןוא גנַאל וצ ןעמוקעגסױרַא
 קרַאטש ױזַא זיא יז :ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא ןורסח ַא ךױא זיא סָאו
 ףרַאד עמ ּוװ וליֿפַא םזיטַאמַארד ריא ןַײרַא טגייל יז זַא ,שיטַאמַארד
 -רַאֿפ טלעֿפעג ךיוא סַארגַארּפ ריא ןיא טָאה'ס .םזיטַאמַארד ןייק טינ
 םלוע ןַא רַאֿפ ,טירטֿפױא ןטשרע םַײב זַא ,ןַײז ןָאק .טײקיטרַאנדיש
 ןבעגעג רעבירעד יז טָאה ,עסערּפ ןוא ץנעגילעטניא רעכױה ןוֿפ
 ןיא ןרעמונ טלעֿפעג ןבָאה סע .ןכַאז עטסנרע רעטיול ןוֿפ סָארגַארּפ ַא
 וצ טײקיעֿפ ןוא טנעלַאט ריא ןעלגיּפשּפָא ןענַאק ךיז לַאז סע עכלעוו
 ,ךַאֿפנייא ןענַײז סָאװ ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ ןכַאז ןלָאמ ןוא ןלייצרעד
 עקידרעטַײװ עריא ַײב.. שיטַאמַארד ,שיגַארט אקוד טינ ,קידעבעל
 עוו ,עקירעמַא ןיא ָאד ןבָאה רעכיז טעוו יז סָאװ ,ןעגנוטערטסױרַא
 ,ָאד ןלָאז עסיורג יד ןיא זַא ,ךיוא .ןבָאה ןעניז ןיא ןֿפרַאד סָאד יז
 ַאדירֿפ .ןרעה ןענָאק יז ןלָאז עלַא זַא ,עמיטש יד ןסַאּפוצ ןעמ ףרַאד
 עריא ןוא ,טנעלַאט טימ ןירעלטסניק ַא קֿפס םוש ןָא זיא לַאטנעמולב
 ןוא טײקמערַאוװו ךס ַא ןֿפורסױרַא רעכיז ָאד ןלעו ןעגנוטערטסורַא
 ."גנונעקרענָא
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 -טלעוו רעטייווצ רעד רַאֿפ קערש יד ןָא ךיז טקור סע רעבָא
 ןעװעטַאר םיא ליװ יז .ןוז ריא וצ םייהַא קירוצ ךיז טסייר .ב .המחלמ
 -לעהַאב ,טיונ ,רעגנוה .טנעה יד ןיא םיחצור יד ןַײרַא ןיילַא טלַאֿפ ןוא

 רעזירַאּפ ןוֿפ ןירעליּפשיוש יד ,רעטסעווש סרעיינש .ח יו ןוא ,ןשינעט
 עטיוט ַא ןענוֿפעג יז ןעמ טָאה ,רעביא טיג ,ןַאמסַאק הקבר ,*טַאיּפ;
 געט ַײרד ןגעלעג ױזַא זיא יז ּוװ ,לביטש םערָא ריא ןיא רעגנוה ןוֿפ
 | ,טַײצ

 רעד טיול לַײוװ ,דוסי םוש ןייק טשינ טָאה עיצַאמרָאֿפניא יד
 ןיא 1947 לירּפַא 16 םעד ןברָאטשעג יז זיא ,ןציזַאב רימ סָאװ ,עסערּפ

 רעבָא ,קנַארק ןגעלעג טרַאד זיא יז .זירַאּפ ןיא לָאטיּפש דלישטָאר
 דנַאטשוצ ןטסנרע ַאזַא ןיא ךיז טניֿפעג יז זַא ,טסּוװעג טינ טָאה ןעמ
 ַא ףיוא ןריסנָאנַא טזָאלעג ךיז טָאה יז לַײװ ,טינ ךיוא ןיילַא יז ןוא
 ,גנורעַײֿפ-ץרּפ

 גנומיטש ריא ןגעוו סעקידנגלָאֿפ רעביא טיג ןייטשנעיליל ,י
 :טײקנַארק ריא תעב

 רעד ןוֿפ טנווֶא ןיא קידנעמוק ,11947} לירּפַא שדוח בייהנָא;
 ןיוש ךימ טָאה ןַאמרעגנִיי ַא זַא ,רעטכעוו-זיוה ןיַײמ רימ טגָאז ,טעברַא
 ןַאמרעגוװי רעד זַא ,ריווועג ךיא רעוו בוטש ןיא .טכוזעג לָאמ ַײרד
 ,ןגָאז רימ לָאז ןעמ ןטעבעג טָאה רע .ןוז סלאטנעמולב ַאדירֿפ זיא
 ךימ טָאה ןינע רעד .. ןעמוק ךיא לָאז טּוװֶא ןבלעז סעד ךָאנ זַא
 .טקִיורמואַאב

 ןרעזייא סרעקנַארק רעד ַײב ןסעזעג ךיא ןיב טוווָא ןיא טעּפש
 ,ךיילב .עידנַאמַא זעד יר רעמערָא רעד ףיוא גנוניווו ריא ןיא לטעב
 ,זדלַאה םוצ זיב טקעדעגוצ ןוא טעשטרוקעגנייא ,עדימ ַא ,טרַאדעגּפָא
 סָאד .טוג טינ ךיז טליֿפ יז זַא ,לַאטנעמולב סַאדַאמ רימ טלייצרעד
 חוּכ ןייק טשינ רעמ טָאה ןוא ןכָארבעצ זיא יז ,ייו ריא טוט ץרַאה

 -יױטקָאד ייווצ גָאט ןבלעז םעד ריא ַײב ןעוועג ןענַײז סע .ןײגוצמורַא
 ןעמענֿפױא ןזָאל ךיז ךַײלג לָאז יז טנדרָארַאֿפ ייז ןוֿפ רענייא טָאה ,סיר
 ,ָאי בוא ןוא ,ןגלָאֿפ םיא לָאז יז יצ טשינ סייו יז ןוא ,לָאטיּפש ןיא
 -רעד ןדלישטָאר וצ ןייגוצנַײרַא ריא טַאר ךיא .לָאטיּפש ןכלעוו ןיא
 טרעֿפטנע --- טוג, .ןדִיי ןשיווצ ןעניֿפעג ךיז יז טעוו טרָאד סָאוו ,רַאֿפ
 לעוו'כ ,טוג -- קידמעטַא רעווש ןוא םיטש עקירעזייה ַא טימ יז
 טעוו ּוװ ?דניק ןטימ ןַײז טעוו סָאװ רעבָא ,ןדלישטָאר וצ ןייג ןיוש
 -נעל יז טעוו םַּתסה ןמ זַא ,יז קױרַאב ןוא ריא טסיירט ךיא ."?ןסע סע
 טנעז ריא , ןבַײלב טשינ לָאטיּפש ןיא געט ןצֿפניֿפ ןעצ ַא יו רעג
 ןוֿפ ךַײלג -- ריא ךיא גָאז -- דימ קרַאטש ןוא טעברַאעגרעביא
 לעוו ךיא ,טוג, .?ףרָאד ןֿפױא ןרָאֿפסױרַא ןזומ ריא טעוו לָאטיּפש
 ךיא ןוז ןַײמ עקַאט לעװ ןוא ,ןייטשנעיליל רֿבח ,ןָאט ױזַא עקַאט
 ַא ךָאנ ןסעומש רימ... ."ןעורּפָא ךיוא דניק סָאד ךיז לָאז ,ןעמענטימ
 ןרָאוװעג ןלעֿפעג רימ זיא יז ױזַא יו ךימ טגערֿפ יז ןוא טַײצ ערעגנעל
 ןעמ, ?"םולח-ןדַאֿפדלָאג, ןיא ענכַאי עבָאב רעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא

 עריא לַאטנעמולב סָאדַאמ טעייקעצ -- עלָאר יד ןײטשרַאֿפ ףרַאד

 -ידעבעל ַא ןוֿפ טינ ךָאד זיא ,ליּפש ךיא סָאװ ,לָאר יד -- רעטרעװו

 ,"..רעטױט ַא ןוֿפ רָאנ ,ענכַאי עבָאב רעק

 ַא יִז טבַײלב ,רעטרעו עטצעל יד סױרַא טגָאז יז יו סעדכָאנ

 טריבורפ ,סכעקעדעגוצ םעד ןוֿפ ּפָאק םעד סױרַא טקור ,ליטש טונימ

 עריא ןכַאמכַײלג רעגניֿפ ערַאד יד טימ טמענ ןוא ןצעזפיוא ךיז

 טסעזעז ַא טימ ןוא ,ןגיוא יד ןיא ריא ןלַאֿפ סָאװ ,רָאה עטרעביושעצ

 ךיז יז טיג ,טרימַאלקעד ןוא עניב רעד ףיוא ןענַאטשעג טלָאװ יז יו

 ,רימ טגָאז ,ןייטשנעיליל רֿבח ,רימ טגָאז, :רימ וצ דנעוו ַא גנילצולפ

 זומ ךיא זַא ,קנַארק ךעלרעֿפעג ױזַא ןעד ךיא ןיב ,ךַײא טעב ךיא

 ןעיירש יז טמענ -- טרעה ריא ?ןַײרַא לָאטיּפש ןיא ןייג טגנידַאבמוא
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 ןופ ןָא ; קי ס ק על

 ליו ךיא ,טרעה ריא -- תוחוכ עטצעל עריא טימ טלֿפײװצרַאֿפ
 ,ןליפש וצ ביל ױזַא בָאה'כ .ןליּפש ןוא ןבעל ליוו ךיא ,ןברַאטש טינ
 טלָאװעג טינ טָאה לַאטנעמולב סַאדַאמ ."..עניב יד ביל ױזַא בָאה'כ
 דנַאטשמיא טעוו יז יו רעוו .ןברַאטש טֿפרַאדַאב טינ טָאה יז .ןברַאטש
 עשידִיי סָאד ןליפשוצסיוא (שילַאקיװמ ױזַא ,ֿפײלש וצ ױזַא ןיז
 ."?טרָאוװ

 ריא וצ ןעמוקעג זיא ןוא ,ןברָאטשעג .ב זיא 1947 לירּפַא 16 םעד |

 .עינָאב םלוע-תיב ןֿפױא ור רעקיבייא

 ;טבַײרש .,ד .ל

 םדוק טָאה לַאטנעמולב ַאדירֿפ ןירעלטסניק ענעברָאטשרַאֿפ יד,

 רעד וצ ,טרָאװ ןשידִיי םוצ עביל רעֿפיט ןוֿפ גנויצַאב ַא טַאהעג לּכ

 ,דיל טוג ַא "טקעמשרעד , טָאה יז זַא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעטוג

 ךיז סע ,דניק ןיילק ַא יװ טײרֿפרעד ךיז יז טָאה ,עלעווַאנ עטוג ַא

 ,ןריטיצער םוצ הרוחס סלַא טינ טנרעלעגסיױא ןוא טרזחעגרעביא

 םערָאוװ ,רצוא ןשירַארעטיל ןכעלרעניא ריא ןרעכַײרַאב וצ טושּפ רָאנ

 -עטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ קעטָאילביב עקידנעייג ַא ןעוועג זיא ַאדירֿפ

 ַא רעייז .קינייווסיוא ןוֿפ קרעוו רועיש ַא ןָא טנעקעג טָאה יז .רוטַאר

 ןטלַאהעג יז טָאה ,טריטיצער טינ לָאמנייק טָאה יז סָאװ ,ןכַאז ךס

 ."ךיורבעג םענעגייא רַאֿפ , ,ךיז ןיא

 טינ .םענרַאֿפ ןסױרג ַא ןוֿפ ןירעלטסניק-עניב ַא שוועג זיא יז

 וליֿפַא ,עלָאר עדעי .ןלָאר עקידנטייטַאבמוא ריא ַײב ןעוועג ןַארַאֿפ

 רעבָא ,תובישח עשירעלטסניק ןבעג טנעקעג יז טָאה ,עטסנעלק יד

 עתמא ןָא טָאה בעל שידִיי טמערָארַאֿפ ,טכשוחרַאֿפ רעזדנוא ןיא

 גנורעּפרעקרַאֿפ יד יו ןרעוו שרעדנַא סעּפע טנַאקעג טינ ןירעלטסניק

 יד ןעזעג טָאה ןעמ זַא ןוא ,טײקמערָא ןוא תוכשח רעד טָא ןֿפ

 ריא טימ זירַאּפ ןוֿפ ןסַאג יד רעביא ןקנַאלבמורַא ױזַא ןירעלטסניק

 -מערָא רעכעלקערש יוזא רעכעלרעסיוא ןוא טייקכַײר רעכעלרעניא

 רעצנַאג רעד ןוֿפ לָאבמיס םעד ךיז רַאֿפ טַאהעג ןעמ טָאה ,טייק

 ."טייקכעלקריוו רעקירעיורט רעשידִיי

 ַא ןעוועג זיא לַאטנעמולב ַאדירֿפ זַא ,טלַאה ַאנירעלעב ַאלעב

 ןצרַאה ןיא לַאעדיא ןַא טימ עקטסַאיזטנע ןָא ,עסירעטקַא עטוג

 .רעטַאעט ןשידַיי ןרעסעב ןרַאֿפ

 "עגמוא ןוא טריטרָאּפעד ךיוא סיצַאנ יד ךרוד זיא זירַאּפ ןיא

 ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל;) ,תיליל ,ןירעגעווש ַא ס'.ב ןרָאװעג טכַארב

 'ךיז ןוא *עקסַאמ, ןיא טליּפשעג טָאה עכלעוו ,(4279 .ז ,*רעטַאעט

 ,זירַאּפ ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ ערעדנַא ןיא טקילײטַאב

 .אנירעלעב אלעב ןוֿפ .ע .ש

 7 ט"לבטיל , ,ןרעטַאעט עשידִיי רעװעשרַאװ יד ןיא -- ןליזיימ ןמחנ} .מ .נ

 ,1934 ,15 'נ ,עשרַאװ
 לירּפַא 5 ,עשרַאװ ,"טנעמַאמ , ,טראבסָארג:לַאטנעמולב עדירֿפ --- יקצולירּפ חנ

4, 
 לירּפַא 20 ,עשרַאװ ,' דנַײרֿפ , ,לַאטנעמולב עדירֿפ -- {אקסווָאדָאלָאמ} .מ. ק

4 
 ,טרעצנָאק-טרָאװ רעטירד סטראבסארג לאטנעמולב עדירֿפ -- |ןעזייר} .ר .ז

 ,1934 .טקַָא 7 ,ענליװ ,'גָאט רענליװ ,
 "וינ ןיא טירטֿפױוא רעטשרע סלַאטנעמולב אדירֿפ סימ -- ןײטשדלַאג .י ב

 ,1935 .טקָא 15 .י .ג ,גָאט רעד , ,קרָאי
 .טקָא 18 ,י .ג ,"ש'זאמ , ,ײװדָארב ןוא וינעווע דנַאקעס --- ינודקומ .א .רד

5, 
 י .נ ,"ש' אפ; ,טירטֿפױא רעטשרע ס'לַאטנעמולב ַאדירֿפ -- רעטבילעג ֿפ

 .1935 .װָאנ 8
 ,1947 לירּפַא 25 ,זירַאּפ ,/ טרָאװ-רעטעברַא , ,לַאטנעמולב ַאדירֿפ -- .ד .ל

 .טרָאד ,טעב-ןעקנַארק ריא ַײב --- ןייטשנעיליל .י
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 | קיזיי ןא ,יַאבַאר

 {1944 רַאונַאי 8 .טשעג --- 1882 .ווָאנ .בעג|

 "ָאװַאז ןיא 1882 רעבמעווָאנ ןריובעג
 ,רעריסַאק-דלַאװ ַא --- רעטָאֿפ ,ןליוּפ ,עיל

 רעד טימ רעביא ךיז טגָארט ,רעמורֿפ ַא
 ןייק טרובעג סנוז ןַײז ךָאנ דלַאב עילימַאֿפ
 ,עיבַארַאסעב ,ןַאקשיר

 עלעיצעּפס ַײב טנרעלעג רָאי 14 זיב
 ּוװ ,שרדמה תיב ןיא רעטעּפש .םידמלמ

 טנרעל ןוא הלכשה טימ ןָא ךיז טקעטש רע

 טריבורּפ .שיסור ןוא שַיערבעה סיוא ךיז

 ןוא שיערבעה ,שיסור ןיא ןבַײרש ךיוא
 ןקורדוצּפָא סעּפע טינ םיא טגנילעג סע רעבָא ,שידִיי

 ךיז טנרעל רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא -- 4

 ,"רעטייברַא רעד; סיקסניּפ ןיא טריטויבעד 1906 ןיא .הכאלמ ַא סיוא
 ןכָאנ ,19123 טניז ןוא ,"עגנוי, עּפורג רעד וצ ןענַאטשעגוצ רעטעּפש
 -וּפָאּפ ַא ןרָאװעג ,?גרַאבנעדלָאג ררעה; ןַאמָאר ןַײז ןכעלטנֿפערַאֿפ
 .רעבַײרש רעשידִיי רערעל

 טריֿפעגֿפױא *רעטַאעט רעזנוא, ךרוד זיא 1925 ץרעמ 12 םעד
 עמַארד ס'.ר קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט-"טיימיטניאק ןיא ןרָאװעג
 סעיצַארָאקעד ,ןייבשריה ץרּפ ךרוד טריסישזער ,*טָארד קיכעטש;

 ןוֿפ ןרָאװעג טריזיטַאמַארד רבחמ ןוֿפ זיא עמַארד יד .ווָאנוזוא ןוֿפ
 ."גרַאבנעדלָאג ררעה; ןַאמָאר ןַײז

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש לָאגניד .ס
 .ןטייקכעלגעמ עסיורג טימ עסעיּפ עניילק ַא זיא :טָארד קיכעטש',

 ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא ךַאז עַײנ ַא טכַארבעגֿפױרַא טָאה יָאבַאר .א
 ענייא זיא "טָארד קיכעטש, .םענרַאֿפ ןיא ַײנ ןוא טלַאהניא ןיא ַײנ
 סנטצעל ןעמוקעגסיוא זיא זדנוא סָאװ ,ןעמַארד עטסקרַאטש יד ןוֿפ
 -עה ּפעק ףניֿפ טימ זיא |דלעה-טּפיױה רעד גרַאבנעדלָאג ,ןעז וצ
 ןוא ,?ַאטַאנָאס רעציירק, (סנידרָאג) ןיא רעדנעלדירֿפ לאֿפר ןוֿפ רעכ

 רעטקַאוַאכ ךס ַא וצ םיא טיג ,םיא טליּפש רעכלעוו ,רעכערב ןָאגע
 טימ ןדִיי ַא ,ןדִיי ןקרַאטש ,ןצנַאג ַא ךיז רַאֿפ טעז ריא .ןבעל ןוא
 -רַאֿפ יד ,םינכש ענַײז .במעד ןקידעבעל ַא ,רעטקַארַאכ ןוא ןליוו
 טָאה ייז ןוֿפ רערעדעי .עגנתלעג רעייז ןעװעג ךיוא ןענייז ,סרעמ
 -סױרַא ןענַײז ייז ץשיווצ סענעצס יד ןוא ּפיט ןרעדנוזַאב ַא ןֿפַאשעג
 ןעטבילרַאֿפ רעד סלַא גרעבנירג |ףסוי| .קידעבעל ץנַאג שמוקעג

 סרעדנוזַאב ןוא טנכערעגסיוא רעייז לָאר ןַײז טליפשעג טָאה ןַאשזד
 ןקיזיא טימ םיא ןשיוצ םענעצס עמוטש יד ןעגנולעג םיא ןעניזז
 ץנַאג טַאהעג טָאה קיזייא סלַא רעֿפײלב .שיט סגרַאבנעדלָאג ַײב
 רע זיא ,זדנוא ךיז טכַאד ללכב .ליּפש ןַײז ןיא ןטנעמָאמ עניֿפ
 טנגוי יד ןוא רעײֿפ רעד טלעֿפעג טָאה םיא .שיטַאמגעלֿפ וצ לסיב ַא
 .דרע רעד וצ עביל ןַיז ןליֿפנָא טֿפרַאדעג טָאה םיא רעכלעוו טימ
 ןבָאה רעטכָאט ןַײז װוא ,ױרֿפ סגרַאבנעדלָאג ,אנילַאטיװ םַאדַאמ
 | .ןלָאר עניילק ץנַאג טַאהעג

 ןוֿפ ישזער עטנכייצעגסיוא יד ךיוא טנידרַאֿפ טנעמילּפמָאק ַא
 ,"עסעיפ רעד

 ןוא עסעיּפ רעד ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד טלדנַאהַאב לַאטשירק .ל

 | ;ןליּפש סָאד

 ןיא טליּפשעג טציא טרעוו סָאוו ,ָאבַאר .ַא ןוֿפ *טָארד קיכעטשי;

 ּפָא ךיז טליּפש סָאוװ ,עמַארד *עקידרעַײֿפ ַא; זיא *רעטַאעט רעזדנוא;
 טָאה קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ.. עקירעמַא ןוֿפ טסעװ טרָאנ רעד ןיא
 -עווָאנ ןַײז ןיא ןבירשַאב סָאד טָאה רע) טליֿפרעד רעַײֿפ סָאד יָאבַאר
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 טאטע ישו

 עקיטציא ןַײז טכַאמעג טָאה רע רעכלעוו ןוֿפ "גרַאבנעדלָאג רעה, על

 ךיז רַאֿפ ןעזרעד טלָאמעד ןיױוש טָאה רעלעטשטפירש רעד .(שמַארד

 סָאװ ,ןכייצ-עגַארֿפ ןקידרעַײֿפ םעד ,ןכײצ-עגַארֿפ ןקידרעַײֿפ ַא

 רענמוט רעד ןיא טמערופעגסיוא עקירעמַא ץנַאג רַאֿפ טנַײה טייטש !

 .םלצ ןקידנענערב ןשינעלק-סקולק-וק סעד ןוֿפ טלַאטשעג רעדנעָארד

 -קַא יד ןוֿפ ענייא ןַײז טנַאקעג רַאֿפרעד טָאה עמַארד סיָאבַאר
 ןַײז טנַאקעג טָאה ,עקירעמַא דעקיטנַײה רעד ןוֿפ ןעמַארד עטסלעוט
 -רעַײֿפ םעד טָאה רעלעטשטֿפירש רעד לַײװ ,ןרָאװעג טינ זיא סע ןוא
 ,רעסַאװ עשירַארעטיל טימ ןשָאלעגסױא ןכײצ-עגַארֿפ ןקיד

 רעכַאֿפליֿפ רעד ןוֿפ עדנע יד זיא קידרעסַאוו-שילידיא וצ ןױש

 קרַאטש וצ ןיוש טנָאמרעד לַאניֿפ רעד ... *טָארד קידעכעטש; ןיא הֿפרש

 ךָאנ טלָאוװ ןיילַא סָאד .עסעיּפ |עכעלנייוועג ,עלַאמרָאנ| "עלעגער,ַא
 ױזַא שיגרוטַאמַארד ןעוועג טלָאװ סע ןעוו טכעלש ױוַא ןעוועג טינ
 רעד ןוֿפ קורדנַײא םעד ןשיווּפָא טינ לָאז סע זַא ,ןטקיט|טלַאטשעג
 טֿפורימ סָאװ ,סױרַא טמוק'ס וַא ,טכַאמעג ױזַא עבָא זיא'ס הֿפדש
 ויא סָאד .?סקַאמילק-יטנַאג ןַא ושל ןַארטַאעט-שירַארעטיל ףיוא
 ןוא רעקיטַאמַארדָאלעמ עקיצרַאהטוג עלַא ןוֿפ לטימ רעטבילַאב רעד
 .ףיירט סיוכרוד רע זיא עמַארד רעד ןיא

 רעקיצנייא רעד טינ ךָאנ זיא וצרעד "סקַאמילק-יטנַא, רעד
 ךָאנ זיא עמַארד יד .*טָארד קיכעטשמג ןוֿפ ןורסח רעשיגרוטַאמַארד
 טעוועקרָאקרַאֿפ יו זיא גנלדנַאה יד .ןקורט וצ ןוא גנע וצ םעד ץוח
 זַא ,טבעלקעגמורַא יו ןוא ילכ רענרעכעלב רעדָא רענרעזעלג ַא ןיא
 סע .ערעפסָאמטַא ןוֿפ ,טֿפול ןוֿפ גוצ ןייא ןייק ןעמוקוצ טינ לָאז סע
 טגָאי סע .סעירערּפ יד ןוֿפ םעטָא רעקיטניוו רעד ןַײרַא טינ טעייו
 ןגעוטסעזנופ ןוא הֿפרש רעד ןוֿפ טֿפול עקיציה יד ןַײרַא טינ
 ַײב עמַארד עקיטכיוו ןוא עטנַאסערעטניא ןַא *טָארד קיכעטש, זיא
 -לעוו ןיא ןסעיּפ עקיצניוו רָאג יד ןוֿפ ענייא זדנוא ייב זיא'ס .זדנוא
 ןוא ןעמעלבַארּפ טימ םינפ לא םינפ טלעטשעגקעווַא ןרעוו רימ רעכ
 .עקירעמַא ןיא רוד רעזדנוא ןֿפ ןעגנובעלרעביא

 טנעמָאמ ןששיטירק ןקיטנַײה םעד ןוֿפ גנוריזיטַאמַארד ַא זיא'ס
 -מערֿפ, יז ןוא רענַאקירעמַא ענעסעזעג-טלַא ןשיווצ גנויצַאב יד ןוא
 ,עמַארד עשידִי ַא טינ ןֿפוא ַאזַא ףױא זיא "טָארד קיכעטש, ."עד
 ,עמַארד רענַאקירעמַא ןיימעגלַא ןַא זיא'ס .סָאד יװ רעמ סעּפע רָאנ
 -יסַאּפ ַא ןענוֿפעג טכײליֿפ ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא טלָאװ סָאװ
 עצנַאג יד .שידִיי ןיא יו םרָאֿפ רעשירעלטסניק-רעמ רשֿפא ,ערעק
 -לָאג ןשיוצ סעקנעצס עניילק רָאּפ יד ןוֿפ סַאנסיױא ןטימ גנולדנַאה
 -ּפָא ךיז ףרַאד רעטעברַא-םרַאֿפ ןשידִיי םעד ןוא ױרֿפ ןַײז ,ןגרַאבנעד
 עשידִיי יד ןשיוװצ ןכערפשעג יד וליֿפַא ןוא ,שילגנע ןיא קיפש
 ןיא ןַײז טוג ױזַא טקנפ גנובעגמוא רענעי ןיא ןענַאק "ןענָאזרעפ;
 עטצעזרעביא ןַא יו טעמּכ רַאֿפרעד זיא'ס .שידִיי ןיא יו שילגנע
 -עטיל וצ ןַײז לָאז גָאלַאיד רעד זַא ,טימ טגנערב סָאד ןוא ,עמַארד

 -לעזרעז ןוא ןייא טימ טעמּכ ןדייר ןלָאז עלַא זַא ןוא ,קיטַאלג-שירַאר

 .ףיטָארעטס ןשירַארעטיל ןוֿפ ךַארּפש רעב

 ןליּפש סָאװ ,רעליּפשיוש יד ןוֿפ עבַאגֿפױא יד סע זיא לַאֿפ ַאזַא ןיא
 גנונַאטַאב ןוא ןָאט רעיײז ןיא ןבעג וצ ,ןפיט עשינַאקירעמַא יד
 ריִלָאק ןלַאקַאל ,ןטסעשז ערעייז ןיא ןוא גנוטלָאה רעייז ןיא ךיוא יו

 ווא , ןיא *טָארד קיכעטש, ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא רעד ןיא .רעטקַארַאכ ןוא
 עטסרעמ יד ;סיעכהל וצ ףיא יװ ,רעבָא ןענַײז *"רעטַאעט רעזד
 םעד טינרָאג ןענעק ייז ןוא ענעמוקעגרעבירַא טשרע רעליּפשיוש
 .םעּפמעטסָאּפ ענַײז טימ ןוא ןָאט ןַײז טימ רעמרַאֿפ רענַאקירעמַא
 יז זַא ,קורדנַײא םעד ןבעגוצוצ ,טקַא ןטשרע ןיא ,ךוזרַאֿפ רעייז
 הסונ רעלַאנַאב רעד יװ רַאֿפרעד טגנילק ,שידִיי ןייק טינ ןדייר
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 יריד הא היטל הוי חותורחחראטלייד 0 ,יייייליו היא .ןירז ליין

 רעבָא טרעטש ץלַא סָאד ..עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןסור ןליּפש ןוֿפ

 -ניא רעד לַײװ ,ןטרַאװרעד טנָאקעג טלָאו'מ יו רעקיצניװ דס ַא
 סָאװ ןוא קיטכיוו ןוא טנַאסערעטניא זיא *טָארד קיכעטש} ןוֿפ טלַאה

 | .ײנ סיוכרוד ,עניב רעזדנוא טגנַאלעבנָא

 ןיא טליּפשעג דנצנעלג טרעוו גרַאבנעדלַאג ןוֿפ עלָאר יד.

 טסרע .ןגרַאבנעדלַאג טליפוע רעכערב ןָאגע ."רעטַאעט רעזדנואג

 רעתמא ןַא זיא רע זַא ,ןזיווַאב רעכערב טָאה עלָאר רעד ןיא ,ָאד

 זיא סע ןעוו יװ רעסעב לָאמסָאד זיא שידִיי ןַײז וליֿפֵא .טסיטרַא

 ןַײז ןוא טינ ןצנַאגניא טעמכ ךיז טליֿפ טײקשישטַײד ןַײז .רעִירֿפ

 ןוא קיטכירֿפױא יוו .קיטכירֿפױא ןוא ףיט סיוכרוד זיא גנונַאטַאב

 ןציז וצ ןגינגרַאֿפ תמא ןַא זיא'ס .םינּפ ןַײז ןוֿפ ליפש רעד זיא'ס ביל
 םוצ םינפ ןטימ עניב רעד ףיוא זיא רעכערב ןעוו ןוא רעטַאעט ןיא
 םוצ ןקור ןטימ טליּפש רע עכלעוו ןיא סענעצס יד ןיא .םוקילבוּפ
 קיצניוװ ןליּפש סעציילפ ענַײז .טוג ױזַא טינ רע זיא ,לַאז-רעטַאעט
 רעביא טָאה סָאװ ,םענייא רַאֿפ זעיצַארג ןוא טכייל וצ סיוא ןעעז ןוא
 .סעירערפ יד ןרעּפכורֿפַאב וצ טעווערָאהעג רָאי 0

 סניקּפָאה רעמרַאֿפ ןטלַא םענוֿפ עלָאר רעד ןיא רעקעּפ רודגיבא
 .רעליפשיוש רעקִיעֿפ ַא רעייז זיא רע זַא ,ןזיווַאב לָאמַא רעדיוװ טָאה
 -ּפָאה ןַײז .פיט סענעכָארּפשעגסיױא ןייק ןֿפַאשעג טינ רעבָא טָאה רע
 -ָאה ַא רעדָא רעיווַאנידנַאקס ַא ןַײז טנַאקעג יֹוזַא טקנופ טָאה סניק
 . -נוֿפ.. עשינַאקירעמַא שיֿפיצעּפס סָאד ריא ןיא טלעפ'ס .רעדנעל

 -עלשטנעמ -ןייר ןַײז ןיא טוג ךָאד סניקּפָאה סרעקעּפ זיא ןגעווטסעד

 יה קיטכיו ױזַא טקנוּפ ןעמעלַא ךָאנ ,ךָאד זיא סָאד ןוא ,טַײז רעכ

 ,ןײֿפ רעיײז .טלעֿפעג ָאד טָאה רענלעוו ,"רילֲאק רעלַאקָׂשל, רעד
 ןעידִיי םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעֿפײלב ֿבקעי זיא ,שיטעָאּפ טעמּכ

 רעד ןיא ,ןגױא ענַײז ןופ קילב םעד ןיא .קיזייא רעטעברַא-םרַאֿפ

 ןוֿפ טייקכעלרעווש רעליוװ רעד ןיא ןוא םינפ ןַייז ןוֿפ טײקמערַאו

 עשירֿפ ןוא גנומיטש ךס ַא ןַארַאֿפ זיא ,ָאד טיג רע סָאװ ,רוגיֿפ רעד

 | .טייקכעלטנגוי

 רעייז .טימ ןוא עיגרענע טימ טליפש ןַאשזד סלַא גרעבנירג ףסוי

 ,"סעירערפ יד ןוֿפ ןוז, ַא ןבעג וצ ךיז טימ|ַאב | רע .ןטכיזבַא עטוג

 ."?עקירעמַא עלעטניפ, סָאד טלעֿפ סע .ליֿפ טינ םיא טגנילעג'ס רעבָא

 ,רעבָאהביל רעטוג ַא רע זיא ,טגָאזימ יו ,ןםעד ץוח ַא| ?טסנָאז;

 טסַאפעג טוג ,ןעזסיוא ןשידִי-טכע ןַײז טױל ,ךיז רע טלָאװ יוזַא)

 טייקדנַאלב ןַײז טימ טלָאװ רעֿפיײלב ןוא ,קיזייא ןופ עלָאר רעד רַאֿפ

 -רעב ֿבקעי .("ןאשוד , ןוֿפ עלָאר רעד רַאֿפ קיסַאּפ ןעוועג סנטסקינייװ

 ַא טָאה. "ליב, ןעלרע ןוא ןשירַאנ םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןירג

 -קַארַאכ ןטיירב ַא ןקיּפש ףרַאד רע .עבַאגֿפױא ערַאבקנַאדמוא רעייז

 -לעהרַאֿפ זיא רע .ןטיירּפשוצרעדנַאנוֿפ םיא ּוו טינ טָאה ץא רעט

 ןצרעד ךָאנ זיא עניב יד ןוא עניב רעד ףיוא קינייװ קיסעמסינט

 ,ןכַאזרוא ערעדנַא רעביא ךיוא רשֿפא ןוא רַאֿפרעד זיא'ס .גנע יזזַא

 טימ טדער רע ןעוו לױוװװ זיא רע .ןָאטוצֿפױא ליֿפ ןעגנולעג טינ םיא

 וצ סיוא םיא טמוק סע ןעוו ןטָארעג-טינ ןוא סניקּפָאה רעטָאֿפ ןַײז

 ,הקֿבר עטלֿפיױוצרַאֿפ יד השקשינ טליפש אנילַאטיװ . .עיױוש

 טָאה יז .ךעלשידִיי-שיטָאטש וצ רעבָא זיא יז... .ױרֿפ סגרַאבנעדלָאג

 ףיוא ןוא טסעוו רעדליוו רעד ףןיא רָאי קיצנַאװצ טבעלעג טרָאֿפ ךָאד

 ןרָאיַארַאֿפ טשרע טלָאװ יז יװ ךַײלג ,טינ סע ןעמ טנעקרעד ריא

 רעד ןיא רעלימ ַארַאלק .סעיערערּפ יד ףיוא ךַײלג ענליוו ןוֿפ ןעמוקעג

 סָאװ ןַײז וצ ןָא טינ טבייה הרוֿבד רעטכָאט סגרַאבנעדלָאג ןוֿפ עלָאר

 ַא ןליֿפַא ,לדײמ-ּפַאש ַא ,לדײמ-סיֿפָא ןַא ןַײז ןָאק יז .ןַײז ףרַאד יז

 רעטכַאט סגרַאבנעדלָאג טינ רָאנ ,טליװו ריא בױא ,עקטסינַאֿפעלעט

 (קערָאקעמ רעמרַאֿפ רעד) גרעבנעזייא ףלָאװ ."טָארד קיכעטש; ןיא
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 ןופ ןַאקיססעל
 עי סיוהאהייע

 -רַאֿפ רעווַאקישט רעד) םולבטָאר קחצי ןוא.. עטסעב'ס ןָאטעג טָאה

 .ליווו ץנַאג ןעוועג זיא (סמַאיליװ לרעמ

 -ןיו ךיוא ןגָאז יז רעבָא ,ענעדײשַאב ןענַײז סעיצַארָאקעד יד

 (זיא רע רעוו סױא טינ ןעמ טגָאז סָאװרַאֿפ רעסיועזער םעד.. קיצ

 ַאזַא טימ .גנולעטשרָאֿפ עטענ ַא ןֿפַאשַאב רַאֿפ טנעמילּפמָאק ַא טמוק

 ןוא ןטנַאטעליד ליֿפױזַא טימ ןוא רעליּפשיווע עֿפייר לָאצ עניילק

 | .?רעגנַאֿפנָא

 ;טבַיײרש יקסנישזָאטרַאק .א

 טינ טיירש ןוא טינ ךיז טפוטש... יָאבַאר .א רעבַײרש רעגנוי רעד,

 יז ןוֿפ רעוו .לקניוו ןטַװו ַא ןיא ץעגרע ןרָאי טַײז ןיוש טבַײלב ןוא

 גנוניימ ןַײמ ךָאנ.. ?יָאבַאר ןעמָאנ םעד ןעק רעזעל עשידִיי ןסַאמ

 רעטסנטײטַאב רעד טינ בא ,עטסנטיײטַאב יד ןוֿפ רענייא רע זיא

 ,שירֿפ ,ןֿפַאע ןַײז ןיא ַײנ זיא רע .עקירעמַא ןיא רעבַײרש רעשידִיי

 ןצ סָאװ טָאה רע :יא עטסקיטכיװ סָאד סָאװ ןוא ,קיטכירֿפױא

 ,טַאמייה רעטיױוצ ריא ןגעוו עסַאמ עשידִיי עסיורג יד סייוו סָאוו .ןגָאז

 -טרָא וא רעטסעה ןוֿפ עקירעמַא רעד ץגעוו טינ.. ?עקירעמַא ץעוו

 רע ?טסעװ רעד ןיא עקירעמַא רעטַײװ רעד ןוֿפ רָאנ ,טירטס דרַאש

 -צנַאג יד ,ןטרָאד ןשטנעמ יד ןוֿפ טסַײג םעד ,עיוערּפ יד ןזיוועג טָאה

 טלעוו ַא ,טלעוו עַײנ ַא ךיז רַאֿפ טעז ריא .. ןרוטַאנ ערעייז ןוֿפ טייק

 ןבלעז םעד טימ ןעמעטָא עכלעוו ,ןשטנעמ עקרַאטש ָאד ןענַײז סע ּוװ

 רעזדנוא. עניילק ,עמערָא סָאד .ייז םורָא רוטַאנ יד יװ סומטיר

 טנָאקעג טָאה סע סָאװ ,ץלַא ךעלניײשרַאװ ןָאטעג טָאה *רעטַאעט
 טלָאװ עמָארד יד .ןבעל יִאבַאר .א ןוֿפ עמַארד רעד טַא ןבעג וצ ןַאט
 סָאד ןעװ רעקרַאטש ,רעכַײר ,רעקיטולבלוֿפ ןעמוקעגסיורַא רעכיז
 טלָאו סעיצַארָאקעד יד ןיא ןעלטימ ערעסערג טגָאמרַאֿפ רעטַאעט
 ןַײז טֿפרַאדעג ןטלָאוװ ןליּפש םעד ןיא ,עירערּפ יד ןליֿפ טֿפ-ַאדעג ךיז

 זיא סניקּפָאה ןַאשוד סלַא ןירגרעב ֿבקעי ..ןטנעלַאט ערעסערג
 רַאֿפ קיטולבלוֿפ קינייו וצ ,שיטָאטש ליפ וצ ,?דייא וצ ךעלרעסיוא
 -םולש ַא ןוֿפ לדיימ ַא טליפשעג טָאה רעלימ ַארַאלק... .עלָאר ןַײז
 .טסעוו רעד ןוֿפ לדיימ ַא טינ ןוא סקנָארב רעד ןיא לושיקלָאֿפ םכילע
 טלָאוװ עכלעוו עמַאמ עשידִיי ַא טליּפשעג טָאה ַאנילַאטיװ ַאדירֿפ

 טלעֿפעג ריא טָאה סע ןסעיפ עשידִיי עקילדנעצ רַאֿפ טסַאּפעג ךיז

 וצ טימַאב קרַאטש ךיז טָאה רעֿפײלב ֿבקעי.. טעטילַאודיווידניא

 םיא טלעֿפ סע .ןגרַאבנעדלָאג ַײב רעטעברַא ןשידִַי םעד.ןליפש

 טָאה רעטקַארַאכ .דִיי-תולג ַא... ןשוועג זיא רע ,ןח רעכעלריטַאנ רעבָא
 טינ .סניקּפָאה ןטלַא ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעקעפ רָאטקיװ ןבעגעג
 םולבטָאר קחצי ןוא גרעבנעזייא ףלָאװ ןעװעג ךיוא ןענַײז טכעלש
 רעטיױוצ רעד סלַא גרעבנירג ףסוי ןוא ,םינכש סגרַאבנעדלָאג סלַא

 .רעד ןיא רעכערב ןָאגע ןטוועג זיא ןטסעבמַא .ליב ,סניקּפָאה ןוֿפ ןוז
 -קַא רעשיכיירטסע ןַא זיא רע .גרַאבנעדלָאג רעה ןוֿפ עלָאר טפיוה
 ךיז טריפוע רעבָא רַאֿפרעד וצ לסיב ַא טקניה שידִיי ןַײז ןוא רָאיט
 דנַאטשרַאֿפ ליֿפ טימ טליּפשעג עלָאר ןַײז טָאה רע .רוטלוק םיא ןיא
 יד ןענַאק ,המששנ טָאה עמַארד ַא זַא.. .סָאמ רענַײֿפ ץנַאג ַא טימ ןוא
 ."ןכַאמ עילַאק טינ יז ןרָאיטקַא עטסגרע

 ;טבַײרש ןיטנע .י
 געוו םַײב ץנַאג זיא גנוריֿפֿפױא יד .ןטָארעג זיא עסעיפ יד..,

 "טָארד קיכעטש, טימ... לטניפ ןיא ןֿפָארטעג ןבָאה ןעמַאזוצ עדייב ןוא
 -צרַאהַאב רעד .רעטכיד-עמַארד ַא טימ רעכַײר עניב רעזדנוא טרעוו
 ..יָאבַאו רעשיטסילַארוטַאנ-שיטנַאמָאר ,רעכעלדניֿפמע-ייֿפ ,רעט
 רעד סָאװ ,רעדנּוװ ַא תמאב זיא סע .עניב רעשידִיי רעד ךיז טעמדיוו
 ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא ךעלריטַאנ רעגנַאֿפנָא ןַא -- יַאבַאר רעגנַאֿפנָא
 -יֵלַּפִמֲאַק-רעווש םעד טּפַאכעג רעכיז ןוא טכַײל ױזַא טָאה -- רעטַאעט
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 רע ט ַאע סט ןשידיי

 סָאװ סָאד .עמַארד עטכע זיא... גנילטשרע ןַיז .עמַארד ןוֿפ ןָאט ןטריצ

 -וצסיוא ךיז ןרָאי טרעױדעג רוד ןרעטלע ןרַאבלטימוא םעד טָאה

 זיא *טָאוד קיכעטש, .ןבעגעגנַײא ךַײלג ןיָאבַאר ךיז טָאה ,ןענרעל

 רעד .גנַאהרַאֿפ םענוֿפ ןײגֿפױא ןטשרע עמַאס םעד ןוֿפ שיטַאמַארד

 ַא ,גָאלָארּפ רעטוג ַא רעבָא זיא ,ךעלרעווש שטָאכ ,טקַא רעטשרע

 זיא טקַא רעטיױוצ רעד .ייוצ ערעדנַא יד וצ ערוטרעוווא ערעכיז

 -סיױא ;ןענוּפשעגסױא שינעצס זיא ,רעַײֿפ ןשיטַאמַארד טימ לוֿפ

 -עצ סָאו ,טייקיטרעוװליּפש ַא טָאה ,טקיטייצעגסױא ןוא טעלגעג

 רעדנעגנַאֿפנָא ןַא ,ךיז טכַאד ,ןָאק.. ןוא ןילַא ךיז ןוֿפ ךיז טנערב

 טקַא רעטצעל רעד ךָאד זיא ?ןַײז אצוי ןוש טימרעד גרוטַאמַארר

 -עביא ןַא ,רעקידנעגנעהּפָארַא ןַא ,רעכַאמ-עמַארד עטינעג ךס ַא ַײב

 ןוא רעכעה ץלַא ,ָאדנעשטששערק םוצ טייג ןיַאבַאר ַײב רעבָא ,רעקיר

 רעד ,רעטסקרַאטש עמַאס רעד טקַא רעטירד רעד רָאג זיא ,רעכעה

 ,רעטסשיטַאמַארד עמַאס

 שעירַארעטיל עסעיּפ יד זיא ןעגנוריזיטַאמַארד עכעלנע עלַא יו

 ,םעלַא םעד ןוֿפ . עירערּפ רעד ןוֿפ עיזעָאּפ יד ,ךוב ןרַאֿפ רעמערָא

 רעד ןיא זיא ,*גרַאבנעדלָאג רעה, ןיא טולב יא ברַאֿפ יא זיא סָאװ

 ,גנוריֿפּפיױא רערעכַײר ַא ַײב רשֿפא) ןבילברַאֿפ קיניו רָאג עסעיּפ

 זיא'ס .(ןבילבעגרעביא ךָאד הֿביֿבס רעקיברַאֿפ רעד ןוֿפ ליֿפ טלָאװ

 "שטנעמ-ףיט ,רעקיטרַאסיורג רעד ,רקיע רעטכער רעד ןבילבעג ךָאד

 םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעשירעגיז-שידלעה ,רעטסעֿפ -ןזייא ,רעכעל

 -עדליש ערעֿפרַאש ַא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא'ס ןוא .ןַאמָאר ןוֿפ דלעה

 .רעמרַאֿפ ןשידִיי ןעמַאזנייא םעד וצ םִיױג עקימורַא יד ןוֿפ גנור

 -ײווּפָא ןַא ךָאנ טכַאמעג טינ ןױש טָאה יָאבַאר סָאװ ,רָאנ דָאש ַא..

 -רַאֿפ ךָאנ רשֿפא) טֿפיטרַאֿפ טינ ךיוא טָאה רע סָאוו ,ןַאמָאר ןוֿפ גנוכ

 .םִייוג עכעלטע יד ןוֿפ סרעטקַארַאכ יד (טכַאלֿפ

 ןיק .טריֿפעגֿפױא ךעלמערָא עסעיפ יד טרעוו טײטעגנָא יװ

 רעזדנוא , טָאה סָאװ ,טֿפַאעלעזעג-רעטַאעט רעד וצ רַאֿפרעד הנעט

 -עגסיוא םּתסה-ןמ יז סייוו .ןבָאה טינ רימ ןענָאק ,ןֿפַאשַאב ײרעטַאעט

 םיא יז טעוװ ,ןעלטימ ןבעג רָאנ ריא רימָאל ןוא ,רעלעֿפ םעד טנכייצ

 ןָאק ,ישזער רעכעלרעניא ךייוע זיא סָאװ רעבָא ,ןטכיררַאֿפ קֿפס ילב

 טָאה ןעמ זַא ,קיטנעק זיא סע .ןֿפרַאוורָאֿפ טינ גנוריֿפֿפיױא רעד ןעמ

 יד ,ייז ןבָאה רַאֿפרעד עקַאט ןוא טלענקעג טוג ןטסילָאר יד טימ

 ןטלַאה וצ רעסַאוו ןרעביא עסעיפ יד ןזיווַאב ,רעגנַאֿפנָא עטסיימ

 -עג שיטסיטרַא ןוא קיטֿפערק-רעכיז ,קיסַאלק-טשרע ,טוג רָאג
 -לֵאג רעה ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ךרוד רעכערב רעה רעד טריֿפ טמַאצ
 עשיגַארט תמא ןיא יו ןלָאטעד עניילק ןיא ןליּפש ַא זיא סע .גרַאבנעד
 סָאוװ ,ליּפש ַא ,ףמַאק ןוא גנַאזעג ,ײרעלָאמ ןוֿפ ןליּפש ַא ,סענעצס

 ,ןָאמ ןקירעהעג ןיא ןוא יירשע(עגנ ןָא ךָאד ,לוֿפסקורדנַײא ,קיטכעמ זיא
 ןזָאל ךיז םעד ןוֿפ דײרֿפ ַא זיא סע ןוא טימ טסייר סָאװ ,קיּפש ַא
 .ןסיירטימ

 טינ טלעֿפרַאֿפ סניקּפָאה רעמרַאֿפ סעד רַאֿפ רעקעפ רעה רעד
 יו ײרֿפ ןוא שירֿפ ,קרַאטש ױזַא טינ טַײװ וצ רעבָא זיא רע .ליצ ןַײז
 -נייא ןַא זיא לַאניגירָא ןַײז לַײװ ,ךַאֿפנַײא ,"לּכה ךס ןטצעל, ןיא
 טיג אנילַאטיװ ױרֿפ יד .ןטרָאד רעדייא ןלָאמעג רעליק יא ,רעקינָאט
 -רעמרַאֿפ רעקיטֿפערק סגרַאבנעדלַאג ןוֿפ דליב לעה וצ ןייק טינ
 רעבָאהביל רעשירעמרַאֿפ רעד סלַא גרעבנירג ףסוי רעה רעד .בַיײװ
 וצ ןוא גנוי וצ ןַײז וצ ךָאד רעבָא טנייש ,קורדנַײא ןַא טכַאמ ןַאשזד
 עכלעוו ,עקירביא עלַא .ןַאשזד רוגיֿפ רעד רַאֿפ ןליּפש ץנַאג ןַײז גתי
 עכַאווש ַא רעביא ןזָאל ,ןלָאר עטלּפמעטשעגסיוא םיוק ,עניילק ןבָאה
 טײקשיטַאמַארד יד ,ןיּפש סרעכערב רעה םעד רעבָא ,גנקריוו
 ןוא גנויצַאב-יוג-דִיי רעגייטשש םעד ןוֿפ טיקיינ יד ןוא עסעיּפ רעד ןוֿפ
 ."רעקוקוצ ןֿפױא םשור ןקרַאטש ַא רָאג רעביא ןזָאל דרע לקניוו ַײנ ַא
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 ןוֿפ טייקרעוװע עקיטסַאל ענעי טינ טָאה 'םיגהנמ עשידיא'-,

 זיא ָאד סָאװ ,רַאֿפרעד ,*טָארד קיכעטש, עמַארד רעטשרע סיָאבַאר

 ןוֿפ רעמ ןשטנעמ יד ןוא רעטנענ עמעט יד ,רערעכייו ַא גייט רעד

 ןַײז טימ ףסוי רעכעלרע רעד .טעטימיטניא ןטנַאקַאב םענָאלבַאש

 טרעוו סָאװ ,לאר(שי-תיב רעשילידיא טמירַאב רעד ,זױה ץנַאג

 -עגנָא יו זיא ,ןטנעמילּפמָאק טימ ןטָאשַאב ןוא ןעגנוזַאב קידנעטש

 גנַאזעג-ךוטסַאּפ ַא יוו ךיז טגָארט סָאװ ,ןָאט ןשיטַאמעַאּפ םוצ ןטסָאמ

 יד ,לַאניֿפ םעד טסילש סָאוװ ,ַאּפמעט ןכַײלג ןזיב גנַאֿפנָא עמַאס ןוֿפ

 -ַאש יד ןוֿפ ,טרָאד ןוא ָאד ןֿפרָאװעגנָא ,ןקעלֿפ-טסַארטנָאק עכעלטע

 יד טימ עטָאכ ,"ךיז ןֿפױקרַאֿפי סָאװ ,יד ןוֿפ וא רעכַאמ-רעכ

 ווו ןוא יוו טַארוקַא ,עקירטעמיס ןיא טגײלעגקעווַא ןרעינַאמ עטסניײֿפ

 ,הלבח יכאלמ עטקישעגנָא יו קורדנַײא םעד טרָאֿפ ןכַאמ ,ףרַאדימ

 סָאוו ,טטכעלש סָאדלַא ןעגנערב וצ טלעטשעגנַא ַארטסקע ןענַײז סָאװ

 -טסּוװַאב ןקערש ןָא טגָאי סָאװ ןוא גנולדנַאה ע:טיטַאמַארד וצ טריֿפ

 .ףרַאדימ סָאװ ןיוש ןעוט ייז ןוא םורַא ייז טריֿפ רעבַײרש רעד .קיניז

 רָאטיס זַא ,ןגָאז וצ ,גנַאזעג ןוֿפ ןָאט רעצנַאג רעד רעבָא זיא ןיֿפצ

 ןַײז טינ יזִט

 ןיא ןַײרַא ךיז טּפעלש ןטָאש ַא יװ קיטשינ ןוא ןיד יזזַא-

 רענייא ,טייקיבייא ןַא יו טלַא זיא סָאװ ,עיצידַארט ַא טקַא ןטשרע

 .רעגיטש ןשידִיי ןוֿפ סױרַא ןרעטיצ סָאװ ,םיגהנמ עשידִי ענעיװֿפ

 ןוֿפ ּפָא ךיז ןעלקָאש סעיצידַארט שטָאכ ,סעיצידַארט עלַא ךָאנ טייג'ס

 ןָאק יז ,ןעלקָאשּפָא סעיצידַארט יד ןָאק יז .טינ רעבָא טֿפלעהי'ס .םעד

 -עגרעבירַא ןוא ןסקַאוועגסױא ױזַא זיא יז ןקיטַײזַאב סלכש עלַא

 טינ ךיז טזָאל יז .ריא וצ טינרָאג ןעניימ ןעגנורעטש זַא ,ןסקַאװ

 .טקנוּפ םוצ טייג יז .ןרעטש

 דָארג גנולדנַאה עשיטַאמַארד קידנֿפַאש ןָא ךיז יז טעז רעֿפרַאש

 ןטָאש רעד ָאד טרעטיצ רַאֿפרעד . הֿביֿבס רענַאקירעמַא רעד ןיא

 ךעלטנגיא טליּפעש רע זַא ,קיטֿפערק שירֿפ יױזַא עמַארד רעד ןיא

 .עלָאר-טפיוה יד ַאד

 .טכיל יו ןטָאש רעמ ןעז ןָאקימ ּוװ עמַארד עקיטכיל ַא זיא'ס

 רַאֿפרעד ,ןטלַאהעגסױא שינכעט-שיטַאמַארד טינ סָאד זיא רשֿפא

 -רַאֿפ ענעגיוצעגנָא עלעדייא ץנַאג ַא טימ טלעזַאב קיצרַאה סע זיא

 שידִיי וטימירּפ-יור ןיא םיגהנמ עשידִיי ןוֿפ עמַארד יד .גנולדנַאוװ

 וו ,תישארב ןיא יו זיא'ס .טינ ךָאנ ןעמ טעז דנַאל ןייק ּווװ ,דנַאל

 .ךעסַאוװ ןרעביא ךיז טגיוו טרָאד ןוֿפ לטניוו ַא ןוא והוב טימ וחות

 לטניוװ'ס לַײװ ,דנַאל ןוֿפ ,ןרעוו ןוֿפ ,ףַאשַאב ַא ןוֿפ גנַאֿפנָא רעד

 | ."ָאד זיא

 םוירָאטַאנַאס יטרַאוד ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1944 רָאונַאי 8 םעד

 .סעלעשזדנַא סָאל ןיִא

 ןברָאטשעג רָאי 53 ןוֿפ רעטלע ןיא זיא 1967 רעבמעצעד 22 םעד

 טניז זיא רעכלעוו ,(ריאמ) סקַאמ ןוז רעקיצנייא ס'.ר קרָאי-וינ ןיא

 שעלֿפ, ּפירטס ןשימָאק ןרעלוּפָאּפ םעד ןוֿפ רענכייצ רעד ןעוועג 8

 -עמַא ןיא ןעגנוטייצ ךס ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,"ןָאדרָאג

 טנַאקַאב ןעוועג זיא רענעברָאטשרַאֿפ רעד .דנַאלסיױא ןיא ןוא עקיר

 ןֿפַאשעג טָאה רע ןעוו ןרָאי רע30 יד ןיא רענעּכײצ ןוא רעלָאמ סלַא

 .עקירעמַא ןיא סיזירק ןשימָאנָאקע ןוֿפ סעמעט ףיוא

 רעד ןיא ןענישרעד (קרַאי-וינ) "?ףוקיא; ג'ֿפ ןיא זיא 1968 ןיא

 ."רעדירב ןיינ, ס'.ר דלעֿפנעזָאר סקַאמ ןוֿפ גנוצעזרעביא רעשילגנע
 .ןאמקיט ֿבקעי ןוֿפ יצ ש

 ,778 .זז ,דנַאב רעטרעֿפ ,".טיל .שידיא .סקעל , --- ןעזייר .ז

 ןוֿפ עטכישעג א זיא ' רעטַאעט רעזנוא , ןיא עמַארד עַלנ -- יקסנישאטראק .א

 ,1925 ץרעמ 17 ,.י .נ ,"טײהרָאװ עַײנ יד , ,ןעשנעמ עקרַאטש
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 ,"גָאט רעד, ,רעטַאעט .רעזנוא ןיא  טָארד גיכעטש , ס'יאבאר -- לאגניד .ס
 ,1925 ץרעמ 20 ,י .נ

 אי .נ ,ש'אֿפ , ,,רעטַאעט רעזנוא , ןיא /טָארד גיכעטש , -- לַאטשירק .ל
 ,1925 ץרעמ 0

 טיינ יד , ,"רעטַאעט רעזנוא , ןיא 'טָארד גיכעטש , ס'יאבאר .א-- ןיטנע .י
 ,1925 ץרעמ 20 ,.י .ג ,/טײהרָאװ

 ,"ךוב רעזדנוא , ,עיגרוטַאמַארד רעשידיא רעד ןיא סעיסרוקסקע --- דלָאג .ה
 ,1926 ,1 'נ ,י .נ

 סירָאב ,רעדַאק
 : 1958 רַאונאי 27 .טשעג --- 1882 ילוי 9 .בעג}

 -יל ,טשקינָא ןיא 1882 ילוי 9 ןריובעג

 -ידִיי ןיא יקב ַא ,ליכשמ ַא --- רעטָאֿפ .עט

 רעד ןוֿפ טמַאטש רעטומ .רוטַארעטיל רעש

 -ַאֿפ-סַאלטַא רעקידסחוימ-שיסקָאדָאטרָא
 עשידַיי-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .עילימ

 רָאי 13 זיב קיטַײצכַײלג ןוא גנויצרעד

 ןיא .םידומל עכעלטלעוו טנרעלעג ךיוא
 ןיא טרידוטש ,עיזַאנמיג טקידנעעג 7
 -רעטעּפ ןיא טוטיטסניא ןשיגָאלָאעכרַא

 -ינוא רעגרוברעטעּפ טקידנעעג ןוא גרוב
 רעד טעמדיוועג ךיז ןוא טַאקָאװדַא סלַא טריציטקַארּפ ,טעטיזרעוו
 ןלַאנרושז ענעדײשרַאֿפ ןיא טעברַאעגטימ .,רוטַארעטיל רעשיסור
 .שיסור ןיא קיטש-רעטַאעט ןוא רעכיב ןבירשעג ןוא ןעגנוטַײצ ןוא

 ,רעטַאעט םוצ סערעטניא ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא לגנִיי סלַא ךָאנ

 רעד תעב .ןסעיּפ עניילק ןריזיװָארּפמיא םירֿבח טימ טגעלֿפ ןוא

 ןטיור, ןיא עיציזָאּפ עכיוה ַא ןטלַאהעגנָא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 -עג טוט רע ּוװ ,זַאקװַאק ןיא םיא טֿפערט עיצולָאװער יד .*ץיירק
 ןטשרע ןגעוו ,שיסור ןיא ,לכיב ַא טסַאֿפרַאֿפ ,טעברַא עכעלטֿפַאשלעז

 ענַײז ייר ַא ןוא ,"ץיירק ןטיור, ןוֿפ ןבעגעגסױרַא טרעוװ סָאװ ,יימ
 .-ֿפיט ןוֿפ ןרעוו ?ַאיטסעווזיא, גנוטַײצ רעקיטדָא רעד ןיא ןעלקיטרַא
 ןבעגעגסױרַא ןטַאטוּפעד-ןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא ןוֿפ טעיווָאס רעסיל
 -רעדנַאװ ןוֿפ קנַאדעג םעד וקַאב ןיא טלקיװטנַא .ק .לכיב ַא ןיא
 עסעיּפ ַא ,שיסור ןיא ,ןבירשעגנָא טָאה רע עכלעוו רַאֿפ סעּפורט
 ,?טײהַײרֿפ יד ןבעל לָאז;

 עמַארד עקיטקַא 4 ַא ,שידִיי ןיא ,ןבירשעגנָא .ק טָאה 1920 ןיא
 -עג טריֿפעגֿפױא 1920 לירּפַא 9 םעד זיא סָאװ ,"תומשנ עדנעדייל;
 ךרוד ,וקַאב ןיא "לעמ לעּפ; רעטַאעט ןיא ?םָארטש ןעגעג, נ'א ןרָאװ
 ןיא זיא עסעיּפ יד ."זיוה ןשידִיי, םַײב עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד
 ךיוא זיא עסעיּפ יד .הכולמ רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,ןענישרעד 1
 ,"ןייטשרעבליז ַאזָאר, נ'א לָאמלייט ,שיסור ןיא ןרָאװעג טליּפשעג
 ןשידִיי, ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו ןעלקיטרַא ןבירשעג ךיוא טָאה .ק
 -טסנוק ןשירעטילימ ןיא .?טַאלבנכָאװ רעזַאקװַאק, ,"טַאלבנכָאװ
 ישטָארג; עסעיּפ ןַײז ,שיסור ןיא ,טריֿפעגֿפױא ךיוא טרעוו רעטַאעט
 ,"ילעטעלירּפ

 טָאה רע ּוװ ,דנַאלשטַײד ןיא טבעלעג .ק טָאה 1937 זיב 1925 ןוֿפ
 ןיא ןוא ,ןבַאגסױא עשידי-שטַײד ןוא עשטַײד ןיא ןבירשעג רס ַא
 ַא ןענישרעד גַאלרַאֿפ יוועל דלָאהטרעב רענילרעב ןיא זיא 7
 -ייו דנוא ןעכַאל, נ'א שטַײד ןיא ןעגנולייצרעד ענַײז ןוֿפ גנולמַאז
 ךעלטנַײֿפ-הכולמ סלַא םיא טרעלקרעד םישזער-רעלטיה רעד .?ןענ
 טכעלטנֿפערַאֿפ רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק 1937 ןיא ךיז טעװעטַאר רע ןוא
 טבילרש ,קידָאירעּפ רעשידִיי רעד ןיא ןטעברַא עשירָארעטיל ענַײז
 -ילגנע ןַײז ןענישרעד זיא 1945 ןיא .שטַײד ןיא ךיֹוא ןוא שיסור ןיא
 ,"וי טולַאס ייא ,ףייל , ךוב רעש
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 ס'.ק ןענישרעד ,ךיז טצעזַאב רע ּוװ ,עגַאקיש ןיא זיא 1939 ןיא
 סױרַא זיא עגַאלֿפױא עטייווצ ַא רעכלעוו ןוֿפ ,?גנוכַאװרעד, עסעיּפ

 ,1941 ןיא
 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'יק |

 רעדַאק .ב |1}
 תומשנ עדנעדייל

 (ןטקַא 4 ןיא עמַארד ַא)
 ן,זז 40 ,1921 ,וקַאב)

 רעדַאק סירָאב }2|
 גנוכַאװרעד

 -יצַאנ ןיא ןבעל ןשידיא םעד ןוֿפ ןטקַא 3 ןיא עמַארד ַא
 ,"טלעוו רעטעברַאג גַאלרַאֿפ ,דנַאלשטַײד

 ,ן1941 ,עבַאגֿפױא עטייווצ ,,זז 1081 ,1929 ,ָאגַאקיש
 :ינודקומ .א .רד טבַיײרש "תומשנ עדנדייל , עסעיּפ רעד ןגעוו
 -נכייצעגסיוא ןַא זיא רעדַאק סירָאב זַא ,ךיא עז עמַארד רעד ןוֿפ

 .עַײנ ןייק טינ ןיטולחל זיא עמעט יד .עמַארד ןוֿפ רעקינכעט רעט
 םענייא ןוֿפ דניק ַא טָאה סָאוװ ,לדיימ ַא טימ השעמ עטלַא יד זיא סע
 ַא ןוֿפ דניק ַא לדיימ סָאד זיא ָאד ןרעדנַא ןַא טימ הנותח טָאה ןוא
 רענייא זיא רענעמ יױוצ יד ןוֿפ ןוא ,תיבה-לעב ןשידִיי םענעלַאֿפעג
 ,שטנעמ רעגנוי רענערָאוװעג ךַײר ַא רעטיױוצ רעד ןוא טנעדוטס ַא
 .תיבה-לעב םענעלַאֿפעג םעד ַײב טסניד ןיא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ

 טַאלג טייג ץלַא .עמַארד עטֿפַאהרעטסומ ַא סע זיא שינכעט רעבָא
 . .טַאלג ךיוא טמוק גנוזײלֿפױא ןַא ןוא טקילֿפנָאק ןטמיטשַאב ַא וצ ןוא
 -ַארדָאלעמ ןימ םעד ןוֿפ זיא סע רעבָא ,עמַארדָאלעמ ַא רעכיג זיא סע
 יז ןעמ ןָאק ,עניב רעד ףױא ףױרַא ךיז ןפַאכ ייז ןעוו סָאװ ,סעמ
 ,"דנַאנַאכָאנ רָאי רָאּפ ַא ןעמענּפָארַא טינ

 :"גנוכַאװרעד, עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש ינודקומ .א .רד

 ןיא ןבעל ןשידִיי םעד ןוֿפ ןטקַא 3 ןיא עמַארד ַא ,!גנוכַאוורעד-,
 עטסווַאקישט יד זיא סָאד .. רעדַאק סירָאב ןוֿפ ,דנַאלשטַײד-יצַאנ
 וצ ןוא ןעז וצ ןעמוקעגסיא זיא רימ סָאװ ,עמַארד יצַאנײטנַא
 ןדִי טכַארבעג טָאה םזיצַאנ רעד זַא ,סיוא רָאג טמוק ָאד... .ןענעייל
 ףױא טלָאװ רעלטיה ןעוו זַא ,סױא טמוק ָאד.. .גנוכַאורעד שממ
 .ןטכַארטסױא שממ טֿפרַאדַאב םיא ןעמ טלָאװ ,ןעוועג טינ טלעוו רעד
 סירָאב טנַײרֿפ ןַײמ דצמ שיטסימיטּפָא וצ לסיב ַא ןיוש זיא סָאו

 זיב ןעוועג רימ זיא סע זַא ,ןַײז הדומ ךיז ליוו ךיא רעבָא... .רעדַאק

 רעד ןיא טלעֿפ ,לעֿפ.. .עמַארד עקיזָאד יד ןענעייל וצ םענעגנַא רָאג

 יד ,טײקשיטַאמַארד עקידנזיורב לסיב ַא ,עטכע לסיב ַא עמַארז

 יד םע זיא רעבָא ללּכב.. קידרעסַאװ וצ לסיב ַא ןענַײז ןטקילֿפנָאק

 ַא זיא סע .עמַארד-רעלטיה עטסווַאקיעט יד ןוא עטסלעניגירַא

 -עטיברַאֿפ ןָא וא שואי ןָא ,סהכיא ןָא ,תוניק ןָא עמַארד-רעלטיה

 -יטכיר רעד סע זיא רשֿפא ,גנַאגוצ רעטנוזעג ַא סע זיא רשֿפא .גנור

 ,?גנַאגצ רעק

 ןיא| לַאטנעזָאר .רד רעביא טיג עגַאקיש ןיא ןבעל ןַײז ןגעוו

 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא

 -ןײא עטשרע ענַײז .עגַאקיש ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא 1937 עדנע;

 טַאלבנכָאוו ןשיטסינויצ ןשיסור ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ רע טָאה ןקורד

 עביל עקרַאטשש ַא קידנזייוסיורַא ,ןיברַאכ ןיא *ןזישז ַאיקסיערוועיג

 קידנטעברַא טרענרעד םיוק ךיז רע טָאה עגַאקיש ןיא .עקירעמַא וצ

 ,רעטוג ןייק ןעוועג טינ זיא דנַאטשוצ-טנוזעג ןַיז .קעטָאילביב ןיא

 םעד קנַאד ַא רָאנ ןוא ןבעגּפָא םיא טימ ךיז טגעלפ רעטסעווש ןַײז

 .ןַײז ןצעזטרָאֿפ ןוא ןטייקירעווש עלַא ןעמוקרעביא טנָאקעג רע טָאה

 ןַײז טכעלטנֿפערַאֿפ רע טָאה 1939 ןיא .טיײקיטעט עשירַארעטיל

 רע .עכַאּפע-רעלטיה יד טרעדליש סָאו ,"גנוכַאוורעד , עמַארד
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 רעטַאעט ןשידיי
 יי ראטע טישו

 רע טָאה 1945 ןיא .עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא ךיז טקילײמַאב

 ןַא טימ "וי טולַאס ייא ,ףייל , שעלגנע ןיא ךוב סיורג ןַײז ןבעגעגסױרַא

 ןרָאװעג .ק זיא עגַאקיש ןיא .רָאבינ דלָאהנײר ןוֿפ ריֿפנַײרַא
 ןיא "םִיױג עטוג; יד ןגעוו ןשרָאֿפ טגעלֿפ ,ךעלטפַאשלעזעג רעייז

 ךס ַא רעייז טלמַאזעגנָא םעד ןגעוו טָאה ןוא דָאירעּפ-רעלטיה םעד

 -טנֿפערַאֿפ רע טָאה טיזת ןיא .עסערּפ רעכעלגעט רעד ןוֿפ ןטינשסיוא

 טוג רעייז ןיא סָאװ ,סָאלטַא רזעלא ןגעוו עיֿפַארגָאנַאמ ןַײז טכעל

 וצ המדקה ַא ןבירשעגנָא רע טָאה 1950 ןיא .ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא
 טמולחעג טָאה רע ."שידיסח ןוא שידִי; ךוב סרעלדניש רזעילא

 טָאה רעבָא ,שילגנע ןוא שיערבעה ןיא קרעוו ענייז עלַא ןבעגוצסיורַא

 טינ רע טָאה ןילַא וא רעגעלרַאֿפ ןייק רַאֿפרעד ןגָארקעג טינ

 ןוֿפ טַײװװ ךיז קידנטלַאה ,טײקכעלגעמ עלעירעטַאמ יד טַאהעג

 .למוט רענַאקירעמַא ןוֿפ ןוא לסיש רעשלהק רעד

 רעזדנוא ןיא | יֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ לַאטנעזָאר הדוהי .רד

 ;|גנוצעזרעביא
 -ידיי רעד ןיא טניװועג רעדַאק סירָאב .רד טָאה רָאי 20 ךרעב,

 טכַארברַאֿפ רע טָאה טַײצ לייט ןטסערג םעד .עגַאקיש ןוֿפ הלהק רעש

 -ושזד רַאֿפ שזדעלָאק, ןוֿפ קעטָאילביב רעד ןיא רַאקעטָאילביב סלַא

 רע זיא לקניוו ןקידתועינצ ןוא ןעמַאזנייא ןַײז ןיא ."סידַאטס שיא

 -רעדנּוו ַא טימ ןוא ןבעגעגרעביא טעברַא ןַיז ןַאטעג ןא ןסעזעג

 וצ ןדימעגסיוא ןוא וינע ןַא ןעוועג זיא רע .טייקכעלטקניּפ רערַאב

 ַא ןיא ןענַאטשעג זיא רע .טעברַא ןַײז עוו ןוא ךיז ןעוו ןדייר

 עלַא רעביא ןשטנעמ ענעדײשרַאֿפ טימ טקַאטנַאקױרװירב ןקרַאטש

 ןעעלָאק ענַײז וליֿפַא ןוא עגַאקיש ןיא ןשטנעמ יד רעבָא ,טלעוו ןקע

 רעייז ןבָאה ,קעטָאילביב רעד ןיא טעברַאעג טָאה רע עכלעוו טימ
 זױלב .טכַאמעגטימ טָאה רע סָאװ ,ןבעל םעד ןגעוו טסּוװרעג קינייװ

 ַא ןבעל ןַײז ןגעוו םיטרפ ןרָאוועג טנַאקַאב ןענַײז טױט ןייז ךָאנ

 ןכלעוו ןוא טזַאלעגרעביא טָאה רע ןכלעוו ,ןןיכרַא ןכַײר םעד קנַאד -

 ."ןערָאֿפ טנָאקעג זייוולייט רָאנ בָאה ךיא

 ,עגַאקיש ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1958 רַאונַאי 27 םעד
 טעמדיוועג *וגקיש לוק; טֿפעה עטירד סָאד זיא ט"שת תועובש .ג

 ,קנעדנָא ןַײז ןרָאװעג
 | .ע .ש

 ,1927 טסוגיוא 4 ,.י .נ .ש'זאמ , ,רעבַײרש ןוא רעכיב --- ינודקומ .א .רד
 ,1940 רַאונַאי 17 .י .ג .'ש'זאמ , ,רעבַײרש ןוא רעכיב --- ינודקומ .א .רד
 ץרעמ 9 ,.י .נ ,/גָאט רעד, ,ןעשנעמ ןוא רעכיב ןגעװ --- ןַאמקרַאטש השמ

0, , 
 .1946 רַאונַאי 17 ,.י .נ ,"ש'זאמ , ,רעבַײרש ןוא רעכיב --- ינודקומ .א .וד
 ,ט"שת ,.ג תרבוה ,עגאקיש ,'וגקיש לוק,

 ענייד ,ןַאמנייפ
 1946 .רבעֿפ 21 .טשעג --- 1870 .,צעד 20 .בעג}

 -ּפיל ןיא 1870 רעבמעצעד 20 ןריובעג
 ,טלַא רָאי ייווצ זיא יז ןעוו ,ןליוּפ ,ענ

 ריא ןוא ,לריצ ,רעטומ ריא טברַאטש

 יז ,הנותח לָאמ ןטייווצ םוצ טָאה רעטָאֿפ
 -ףיטש ריא ןוֿפ טלדנַאהַאב טוג רעייז טרעוו
 -יֿבס רעמורֿפ ַא ןיא ןגױצעגֿפױא .ןעמַאמ|
 עדליוו, וצ ןליוו םענדָאמ ַא יז טמוקַאב ,הֿב

 ,"קיטש עשירַאנע וצ ,?ןלַאֿפנײא ענעגושמ
 טלייצרעד רעטעּפש טָאה יז עכלעוו ןגעוו

 טיג יז עכלעוו ,עליצ רעטכָאט ריא וצ

 :תונורכז ךוב ריא ןיא רעביא ױזַא סע
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 ענַײמ, ,"קיטש עשירָאנ, ענַײמ ןענַאטשַאב ןענַײז סָאװ ןיא;
 .רעטַאעט ןליּפש ןיא ןענַאטשַאב ןענַיז יז ??ןלַאֿפנײא ענעגושמ עדליוו
 ּפָאק ןַײמ ןדניברַאֿפ .עצינדָאּפס רעגנַאל ַא ןיא ןָאטנָא ךיז געלֿפ ךיא
 ןיא לגיּפש-טנַאװ ןסױרג ןרַאֿפ טלעטשקעװַא ךיז ,לכיט ַא טימ
 ןוא ןסָאמירג ײלרעלַא ןכַאמכַאנ ןעמונעג ןוא רעמיצ-סע רעזדנוא
 ןַײמ טמירקעגרעביא בָאה ךיא .ענעדִיי רעטלַא ןַא ןוֿפ ןעגנוגעווַאב
 יברעד .הנקז ַא ןוֿפ ןשטיינק עלַא טָארקעג טָאה סע זַא ,ױזַא םיּפ
 -קירעזייה ַא טימ ןהנעט ןוא ןדייר ןעמונעג ןוא ןגיוא יד טערומשעזרַאֿפ
 וו ןעמוקעגסױרַא רימ ַײב ןענייז רעטרעוו יד .לוק ןכַארבעצ-ךעל
 טווּורּפעג ךיוא בָאה ךיא .טַאהעג טינ לומ ןיא ןָאצ ןייא ןייק טלָאוװ ךיא
 ןוא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ,רעבייוו גָאלק יד ןכַאמכָאנ
 םלוע ןַא טַאהעג בָאה ךיא .לטעטש רעזדנוא ןיא תויױל ַײב ןרעה
 למירד ַא ןּפַאכ ןגעלֿפ ןרעטלע יד ןעוו ,גָאטַײב תבשש ןדעי טעמּכ .ךיוא
 וצ ןבילקרַאֿפ סעטרֿבח ענַײמ ךיז ןבָאה ,טנלָאשט ןקידתבש ןכָאנ
 ךס ַא ..קיטש ענַײמ ןעווַארּפ ןעמונעג בָאה ךיא ןוא בוטש ןיא רימ
 ןיב ןוא ןבעגּפָא געט ךָאונטימ יד ןיא םעד ףױא ךיא געלֿפ טַײצ
 ןוא עַײנ ץלַא טיירגעגוצ ןוא לגיּפש ןרַאֿפ ןענַאטשעג גנַאל-ןדנוטש

 יד | ."קיטש עַײנ

 רַאֿפ רעווש וצ ןרָאװעג זיא הסנרּפ ןוֿפ לוע רעד סָאװ םעד בילוצ

 ןוֿפ רעטלע ןיא ןוא ,דנַאלגנע ןייק טרירגימע ייז ןבָאה ,ןרעטלע עריא

 ָאד .ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעג החּפשמ רעצנַאג רעד טימ .ֿפ זיא ,רָאי 8

 לָאמנייא .,ןַאמסדנַאל ַא וצ ּפַאש-רעדיינש ַא ןיא ןטעברַא ןַײרַא יז זיא

 ,רעטַאעט שידִיי ןגעוו ןדייר רעטעברַא עכעלטע טרעהעג טרָאד יז טָאה
 וויא סָאד סָאװ ףירגַאב ןייק טַאהעג טשינ טכער טָאה יז םגה ןוא
 ןקידלַאװג ַא ןוא טײקַיורמוא ענדָאמ ַא ןֿפורעגסױרַא ריא ַײב סָאד טָאה
 ,"ךַאז יד; ןעז וצ קשח

 עשידִיי ַא טכוזַאב ךעלדנע יז טָאה רָאי 12-12 ןוֿפ רעטלע ןיא

 רעד ןוא ,סעלַאה ריב עקיטלָאמעד יד ןוֿפ ענייא ןיא גנולעטשרָאֿפ

 םעַײנ םעד ןוֿפ גנוניוטשרעד .רעטשימעג ַא ןעוועג זיא קורדנַײא

 יד ןוֿפ גנוצעזטרָאֿפ ןימ ַא יו טַײז רערעדנַא דעד ןוֿפ ןוא ,ליֿפעג
 סלַא םייה רעד ןיא לָאמַא ןוייוו טגעלֿפ יז סָאװ ,"קיטש עדליוו;

 רעטַאעט ןשידִיי ןיא טכוז ןעמ זַא ,סנָאנַא ןַא גנוטַײצ ןיא ןעזעג .דניק

 רעד ןוֿפ רָאכ ןיא ןַײרַא םייהעג ןיא 1886 ןיא יז זיא ,סעקטסירָאכ
 טליּפשעג ךיוא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןוא רענדַארג לארׂשי ןוֿפ ד"א עּפורט
 ידע טליּפשעג יז טָאה ,לַאֿפוצ ַא ךרוד ,לָאמנייא זיב ,ןלָאר-ןדָאזיּפע
 ,"תימלוש? ןיא *םַא

 ,ןיצּפיל ינעק ַײב ןעװעג ןח אשונ טינ יז טָאה טלָאמעד ןיוש

 -עגֿפױא זיא ןוא ןָאדנָאל ןיא טליּפשעג טַײצ רענעי ןיא טָאה עכלעוו

 זַא ,ןסייהעג טָאה שזָארוק רָאיטקַא רעד ."תימלוש, סלַא ןטָארט -

 טינ טָאה ןיצּפיל יד רעבָא ,*םַא; רעד ןוֿפ לָאר יד ןליּפש לָאז ֿפ

 ,עיֿפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא טלייצרעד .ֿפ יו ,טרָאד זיא סע .טזָאלעג
 ,טרישזעטָארּפ טָאה (ןיצּפיל) יז עכלעוו ,עלעדיימ רעדנַא ןַא ןעוועג

 ןוֿפ לָאר יד ןעמוקַאב טָאה עכלעוו ,8 טָאה טריֿפעגסױא רעבָא
 -ַאב ,ןָאדנָאל ןיא ןליּפש ןָא טמוק רעלדַא .ּפ ֿבקעי ןעוו .*םַא; רעד

 ,ןלָאר עניילק טגירק יז ּוװ ,עּפורט רעד ןיא| ןעמוקוצנַײרַא .8ֿ טזייוו
 ךיז טיג ןוא םירג ןוֿפ טסנוק יד ,קינכעט-עניב ריא טנרעל רעלדַא
 ןיא *ןיסעצנירּפ יד; יוװ לָאר ַאזַא ןיוש טליּפש יז .ריא טימ ּפָא ללּכב

 -לעוו ,רעטָאֿפ ריא טמוק ָאד רעבָא ."אקווָאדישז, סרענרעל-בירקס
 ,ריא טלייצרעד ןוא רעטַאעט טליּפש יז זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה רעכ

 םיא ןוא םולח וצ ןעמוקעג םיא זיא עמַאמ ענעברָאטשרַאֿפ ריא זַא
 .רעטַאעט ןוֿפ ךיז ןענצוצקירוצ וצ םיא טגָאז יז .ריא ןגעוו טנרָאװעג
 טלַאה ,ןרעטלע עריא וצ קעװַא רע טייג ,ןרעלדַא סע טעדלעמ יז ןעוו

2240 | ' 



 עקיטכיוו יד ,טײטַאב ןַײז ,רעטַאעט ןגעוו השרד עצנַאג ַא יז .רַאֿפ
 ייז ביוא הלוע ןַא ןעיײגַאב ייז זַא ןוא ,רעלטסניק עסיורג ןוֿפ לָאר
 ףוסל ןוא ןירעליּפשיוש ַא ןרעוו וצ רעטכָאט רעייז ןרעטש ןלעוו
 לָאר יד ךָאנרעד טגירק .8ֿ .סולשַאב רעייז ןרעדנע וצ ייז דע טגעװַאב

 עריא טרעטסַײגַאב ןוא ?ַאטסָאקַא לאירוא, ןיא *עמַאמ יד, ןוֿפ

 .ןרעטלע
 טָאה רעכלעוו ,רעלדַא עבלעזסָאד ,ןרעלדַא ןיא ךיז טבילרַאֿפ .פ

 ַא ןיא ןוא ,ריא ןיא ,(רעדנעלרעבָא) ױרֿפ עטשרע ןַײז ןרָאלרַאֿפ
 וצ הנותח טגײלעגרָאֿפ ריא עניב רעד ףיוא רע טָאה גָאט ןסיוועג

 ,ןבָאה

 טָאה עכלעוו ,.ֿפ ןוא ,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעגּפָא דלַאב זיא רעלדַא

 ןיא םישדח עקינייא ןבילברַאֿפ זיא ,רעלדַא הניד ןֿפור ןעמינעג ךיז
 זיא'ס ּוװ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג יז זיא 1900 ןיא ןוא ןָאדנָאל
 .עליצ רעטכָאט רעייז ןרָאװעג ןריובעג

 -עג טלָאמעד טָאה ןַאמ ריא ּוװ ,עגַאקיש ןייק ןרָאֿפרַאֿפ זיא .ֿפ
 עד, סלַאטנעזָאמ ןוֿפ לָאר-לטיט רעד ןיא ףיוא ָאד טעי-ט יז .טליּפש

 ןיא ןליּפש ייז ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק ּפָא ייז ןרָאֿפ ךָאנרעד ,"ַארָאב
 ,(ָאקסעלוגָאמ ןוא שטיווָאמיײח-ענייה .ריד) רעטַאעט-*ַאילַאט;

 1894795 ןָאזעס םעד טליּפשעג .8ֿ טָאה יקסװעשַאמָאט יסעב טיול

 -וינ ןיא 1095 ןיא ךיוא יוזַא ןוא ,רעלדַא ענייד ניא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 -ַאמַארד ןוא רעליּפשיוש ןטימ ןעמַאזוצ רעטַאעט-*ַאילַאט, רעקרָאי
 | ,ןַאמנייֿפ טנומגיז גרוט

 ,ּפ ֿבקעי יװ ,תונודרכז עריא ןיא טלייצרעד יקסװעשַאמָאט יסעב
 "רַאֿפ גנילצולּפ ןענַײז ענייה-שטיווָאמייח (הרש) ַאינָאס טימ רעלדַא
 ;.8 ףיוא טרָאד טערט םעד בילוצ ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ןדנוווש

 ,לעטָאה סרעלדַא ןיא ןֿפַאלעגקעװַא זיא רָאטקעריד רעזדנוא;
 .עבָארּפ וצ ןעמוק טינ ןליוו טסעג-רעלטסניק ערעזדנוא זַא ,קידנעניימ
 -- ןֿפור ןעמוק ייז לָאז ןעמ ייז ןליוו רשֿפא ,זגורב ייז ןענַײז רשֿפא
 ןיא רעבָא -- ןעוװעזירּפַאקרַאֿפ ךיז ןענָאק רעלטסניק סָאװ עלַאמ
 זַא ,רָאטקעריד רעזדנוא ןַאטעג ןסיוו וצ ןעמ טָאה לעטָאה סרעלדַא
 רָאנ ,ןרָאֿפעגּפָא ןענַײז ענייה-שטיווָאמייח סַאדַאמ ןוא רעלדַא רעטסימ
 ,רעלדַא ןעמָאנ ןטימ ױרֿפ ַא ןעמוקעגנָא זיא לעטָאה ןבלעז ןיא
 .עסירעטקַא ןייא ךיוא זיא יז ןוא

 רעד רַאֿפ ןלעטשרָאֿפ ןסייהעג ךיז טָאה רערעזדנוא רָאטקעריד רעד -
 ןליפשע ןָאק יז זַא ,ןרָאװעג ריווועג זיא רע ןוא ,עסירעטקַא רעַײּו
 סױא ענעגושמ יד, ןרידוטש רימ סָאװ ,עסעיּפ יד ןווק יז .רעטַאעט
 יז ,ללּכה ."ַארָאבעד  ןעמַאנ ןטימ עסעיּפ ַא ךָאנ ןעק יז ןוא "עביל
 טעוו יז ,טסייה סָאד .ףָאשקערטַא; סלַא ןליפש זדנוא טימ טעװו
 ,ערעזדנוא סרַאטס ייוצ גננעדנּוװװערַאֿפ יד טָאטשנָא *רַאטס, ַא ןַײז
 ;טעוװעטַארעג זיא |הנידמ יד | ירטנָאק יד ןוא

 .רעלדַא ענייד םָאדאמ ןעוועג זיא ןירעליּפשוש עַײנ יד

 ןרידוטש רימ ןוא רעלדַא ענייד יד טגנערב רָאטקעריד רעזדנוא -
 -נָאנַא יד וצ זיב ןבילברַאֿפ ךָאנ ןענַײז סָאװ ,געט רָאּפ יד ןיא ,ןייא
 רעזדנוא ךיוא ןוא ?ַארָאבװד, עסעיפ יד ,ןעגנולעטשרָאֿפ עטריס
 זַא ,ןסיוו רימ ןזָאל םלוע חעד ןוא ,"עביל סיוא ענעגושמ יד, עסעיּפ

 ןטליקרַאֿפ ךיז| *דלָאק ַא טשטעקעג, םיצולּפ טָאה רעלדַא ֿבָאקַאי

 ענייה-שטיווָאמייח סַאדַאמ יד ןָאק ךיוא יװ ,קיפש טינ ןָאק ןוא
 ,ןָאדנַאל סיוא טסַאג ַא ןבאה רימ רָאנ ,טײקנַארק כילוצ ןליפש טינ
 ןייק זיא סָאו ןוא ,טסנוק ריא טימ ןשַארעביא ןעמעלַא טעוו סָאװ
 | ."רעלדַא ענייד סַאדַאמ יו ערעדנַא

 ץיוורוה רָאסעֿפָארּפ ןעוו זַא ,רעביא טיג יקסװעשַאמָאט סִיַרָאב =
 עיֿפָאס ענָאדַאמירּפ יד טָאה ,"הכרב; עטערעּפָא ןַײז ןבירשעגנָא טָאה
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 ןופ ןַאסיססעל

 תעב ענעצס יד רָאֿפ טמוק'ס ןעוו ןוא לָאר-לטיט יד טליּפשעג ּפרַאק

 ןסיורג ַא טַאהעג יז טָאה .ץיירק ןֿפױא ןרעו טכַארבעגמוא יז טריֿפימ

 -סיוא טנָאקעג טינ ןֿפוא םושב רעבָא ךיז טָאה יז ןכלעוו ,גָאלָאנָאמ

 םעד טכַאמעג ,יקסװעשַאמָאט ,רע טָאה טלָאמעד .ןגָאז וצ ןענרעל

 יז לָאז ,תורצ עריא ןגעוו ןדייר וצ טָאטשנָא זַא ,גָאלשרָאֿפ ַא רבחמ
 סָאד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא ךָאנױזַא ןוא ,דיל ַא ןיא ןעגניזסיוא סע

 -סױרַא טָאה סָאװ ,"ילא ילא;, דיל ןרָאװעג-טמירַאב ױזַא רעטעּפש
 טָאה ָאד ןוא ,עסעיּפ רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד ןרעיוהעגמוא םעד ןֿפורעג

 :טריסַאּפ

 -ַארד עטסנטיײיטַאב ערעזדנוא ןוֿפ ענייא ,ןַאמנײֿפ ענייד סַאדַאמ ,

 ."הכרב, ןליפש וצ טַאהעג קשח קרַאטש טָאה ,סניטסיטרַא עשיטַאמ

 ןסיורג םעד ןוא ,לָאר עשיטַאמַארד ַא -- טהנעטעג יז טָאה -- זיא סע

 ,ליֿפעג סיורג טימ ןגָאזּפַארַא יז טעוװ רעטעלב סקעז יד ןוֿפ גָאלָאנָאמ

 ,לָאמנײא ןוא .רופּכ םוי םוא יװ טושפ ןעניױו ריא ַײב טעווימ זַא

 רענעברָאטשרַאֿפ רעד וצ רימ וצ טײטש ,ןיױו לזעלג ַא ַײב קידנציז

 ,"הכרב.; ןליּפש ןַאמנייֿפ םאדַאמ יד ןזָאלסױרַא ןלָאז רימ זַא ,ןַאמנייֿפ

 ךָאו רערעדנַא רעד ףיױא .ןרָאװעג טכַאמעג זיא טֿפעשעג סָאד ןוא

 ןוא קיטײרֿפ זַא ,שגתטַײצ עשידִיי עלַא ןיא טריסנָאנַא רימ ןבָאה

 -ווא "הכרב, עלָאר רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןטערטֿפױא טעוו תבש

 ןענַײז ןטעליב עלַא .ןאמנייֿפ הניד ןיטסיטַאמַארד עטבילַאב רעזד

 םולסששב זיא טקַא רעטשרע רעד .לָאמ עלַא יו טֿפױקרַאֿפסױא ןעוועג

 ,לָאמ עלַא יו ענעגייא יד ןעוועג ןענַײז ןטנעמסידָאלּפַא יד .רעבירַא

 טייטש הכרב ּוװ ענעצס עסיורג יד רָאֿפ טמוק טקָא ןטייוצ ןיא

 טימ גָאלָאנָאמ םעד טדער ןַאמניײֿפ סַאדַאמ .ץיירק םוצ ןדנובעגוצ

 רעטַאעט ןיא ןרערט עקידנסיג טימ ןוא טנעמַארעּפמעט טימ ,רעיײֿפ

 ױזַא םלוע רעד טנייו רשֿפא .ךיז טרעדור סעפע .קַױרמוא טרעוו

 ץנַאג ךיז ןרעהרעד סע רעבָא ?רעטרעוװ עקידנריר יד ןוֿפ קרַאטש

 עלַא ןוֿפ ןוא ןָאקלַאב ןוֿפ ,עערעלַאג רעד ןוֿפ ןעמיטש עכעלטייד

 ןַאמנײֿפ םַאדַאמ ."ילא ילא, ,"ילא ילא; רעטַאעט ןרעביא ךעלעקניוו

 עריא רעכעה טיירש ןוא עטלֿפיײװצרַאֿפ ַא עניב רעד ףױא טייטש

 טרעוו רעטַאעט ןיא יירשעג סָאד רעבָא ,גָאלָאנָאמ ןוֿפ ןזַארֿפ ענייש

 סיא טכערב סע זיב ,רעכעה ןוא רעכעה ,רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש

 ילא ןליוו רימ, ,"ילא ילא, :רעטַאעט ןצנַאג ןרעביא ןַאקלּוװ ַא יװ

 ,"ילֲא

 -עי ןיא רעלטסניק עסיורג ערעזדנוא ןוֿפ רענייא ,לקניֿפ סירָאמ

 םעד ןטעבעג ןוא עניב רענעֿפָא רעד ףױא ףױרַא זיא ,טַײצ רענ

 ַא זיא ןַאמנײֿפ סַאדַאמ, ןטלַאהרַאֿפ קַױר ךיז םוקילבוּפ ןבושח

 -טנע רעד רעבָא ,"ןירעגניז ןייק טינ ןוא ןיטסיטַאמַארד עטמירַאב

 עקידמערַאיל ןוא ןדלַאװג טימ ןעוועג זיא םלוע ןצנַאג ןוֿפ רנֿפ

 רעד ןוֿפ זיא לקניֿפ ."ילא ילא ןליֹוו רימ ,, ,"ילא ילא, :ןעיירשעג

 -ןייֿפ ןטעבעג ןוא רעטלֿפײװצרַאֿפ ַא ,רעטגערעגֿפױא ןַא ּפָארַא עניב

 רעקידנגנילק ןַײז טימ ןַאמניײֿפ .םלוע םוצ ןדייר לָאז רע זַא ,ןענַאמ

 -עג ליטש זיא סע ןוא ."יחובר, ןגירשעגסיוא טָאה םיטש רעווָאסַאב

 דָאזָאליֿפ ןוֿפ ןיז ןסיורג םעד ןבעגעגרעביא םלוע םעד טָאה רע .ןרָאװ

 א םיא טרימַאלקעד ןאמניײֿפ סַאדַאמ ןייש יו ןוא גָאלָאנָאמ ןשיֿפ

 -ןייֿפ םַאדַאמ יוו ןיטסיטרַא ןַא ןבָאה וצ ןדִיי רַאֿפ זיא סע דוֿבכ לֿפיװ

 ןיא קרעוהעטסיימ סיורג ַאזַא ןבעגרעביא ןענָאק לָאז עכלעוו ,ןַאמ

 טָאה ,עדער ןַײז טימ ןרָאוװעג קיטרַאֿפ זיא ןַאמניײֿפ ןעוו ןוא ,עזָארּפ

 דק ערעסערג ךָאנ טימ ןעיירש ןבױהעגנָא ַײנסֿפױא טשרע םלוע רעד

 לַײװו ,גנַאהרַאֿפ םעד טזָאלעגּפָארַא לַײװורעד בָאה ךיא ,"ילא ילא, תול

 ןיב ךיא .ךעלגעמוא ןעוועג ןזיא גנולעטשרַָאֿפ יד ןריֿפ רעטַײװ

 .טימ ,ןטוג טימ ןבױהעגנָא ןוא גנַאהרָאֿפ ןרַאֿפ ןעגנַאגעגסױרַא ןיילַא
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ךיז לָאז םלוע רעד זַא ,ןקריוסיוא טריבורפ ןוא ,ןציוו רָאּפ ַא
 ."יֵלא ילא; ןעגניז וצ רעמ ךעלגעמוא זיא טנַײה לַײװ ,ןקױרַאב
 יֵלאי ןעגניז טעװ ןוא "הכרב? ןליּפש פרַאק סַאדַאמ טעװ ןגרָאמ

 דלַאב ,ןכָארבעגסױא טָאה ןטנעמסידָאלּפַא ןוֿפ םרוטש ַא ."ילא

 טנעה ענעבױהעג טימ ןטסעטָארּפ ןעִילֿפ ןבױהעגנָא ןבָאה רעבָא

 ןזָאל טינ ןלעװ רימ !רעטַײװ ןליּפש טשינ טעװ ריא; :החיצר ןוֿפ

 ןליו רימ -- ןעמיטש רעטרעדנוה טרעהעג ךיז ןבָאה - !קּפש

 *,"ילא יַלֲא
 ַא ןיא יו ױזַא סָאװ טימרעד עטכישעג יד ךיז טָאה טקידנעעג

 לָאז'מ ,ּפרַאק ַאיֿפָאס ןסעזעג זיא רעטַאעט ןיא עשזָאל ַא ןיא לקניוו
 רעד ףיוא טּפעלשעגֿפױרַא יז יקסװעשַאמָאט טָאה ,ןענעקרעד טינ יז

 -סידָאלּפַא יד .?ילא ילא;, ןעגנוזעגּפָא לָאמ עכעלטע טָאה יז .עניב

 ןבָאה ןעגניז ריא ףיוא רעֿפטנע רעד ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןטנעמ
 ןיא ןגעלעג טינ זיא "הכרב; ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד זַא ,טכַאמעג רָאלק

 סיקסוװעשַאמָאט- רעלדנעס ןיא רָאנ ,ןליּפש ןיא טינ ,עסעיּפ רעד

 ,"ילא ילאק דיל

 ֿבקעי ןיא ןלָאר ענעעזעגנָא ןליּפש וצ עטשרע יד ןעוועג זיא .ֿפ
 לָאר יד ןריערק וצ עטשרע יד ןעוועג יז זיא ױזַא .ןסעיּפ סנידרָאג
 -"ןָאיני} רעקרָאי-וינ ןיא 1891 רעבמעווָאנ 12 םעד *עינַאֿפ;
 םעד ,"איריביס; עסעיּפ עטריֿפעגֿפױא עטשרע סנידרָאג ןיא רעטַאעט
 רעד ןיא "וינעּפיצ,, סלַא רעטַאעט-*ַאילַאט ,, ןיא ,1898 טסוגױא 9

 ןָאזעס ןוֿפ ףוס םוצ ןוא ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג; ןוֿפ ערעימערּפ
 רעד ןיא ?עקשטעינַאמ, סלַא רעטַאעט-*ַאילַאט,; ןיא 0

 ,?ָאֿפַאס; ןוֿפ ערעימערּפ

 ריא ןיא .ֿפ טלייצרעד רַאוטרעּפער-ןידרָאג ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 :עיֿפַארגָאיבָאטױא
 ריא רַאֿפ ךיא בָאה ,ןעמוקעג זדנוא וצ זיא שילַאק יד ןעווע

 ןסעיּפ סנידרָאג ןיא ןוא ,|ןלָאר} טַײז עשיּטַאמַארד יד ןטָארטעגּפָא
 עגנוי ;ןרנַאשז} סעלָאר רַאילּפמעזקע עַײנ ַא ןענישרע רימ רַאֿפ זיא
 ךס ַא טימ גני ןעוועג ןַאד ןיב ךיא .קָאר-רעטקַארַאכ עוויַאנ

 ;ןדירֿפוצ טסכעה ןעוועג רימ טימ זיא ןידרָאג ֿבקעי .טנעמַארעּפמעט

 טָאה רע :ןזיוַאב טזחמעג ןעמ טָאה ןלעטשוצנדירֿפוצ םיא ןוא
 -ָאנ םעד רעטנוא ןענישרע סלָאמַאד זיא עכלעוו ,גנוטַײצ ַא ןיא
 ףגָאזעג טָאה רע .טקנַאדעג רימ ךעלטנֿפע ,"דלָארעה רעד, ןעמ
 ןליּפש ןַײמ טימ ןלָאר עניילק ענַײז ןוֿפ בָאה ךיא זַא ,ןןבירשעג|
 0 | : ."ןלָאר עסַאלק עטשרע טכַאמעג

 , :ױזַא .ֿפ טנָאמרעד ,ןעגנורעניארעד ענַײז ןיא ןירבָאק ןָאעל
 ןרעיוא יד ןיא רימ טכליה טנַײה זיב ךָאנ סָאװ ,ןַאמנײֿפ ענייד

 סנידרָאג ןיא עטוטַארַאט עינַאֿפ ןוֿפ לוק רעקידנעשטשיווש ריא

 ."ַאיריביס,
 רעטָאֿפ ריא זיא ,תונורכז עריא ןיא רעביא טיג רעלדַא עליצ יו

 -ָאמייח .סרמ טימ ןַאמָאר ַא ןיא ןרָאװעג טרעטנָאלּפרַאֿפ לַײװרעד
 -ַאב רעטומ ריא ,ןדנוװשרַאֿפ ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,שטיוו
 | - .םיא טימ ןטג וצ ךיז טסילש

 ױזַא פ טָאה ,רעטכָאט ריא טימ סעומש ןקידרעטעּפש ַא ןיא

 | ;ןַאמ םענעזעוועג ריא וצ ןליֿפעג עריא טרעדלישעג

 ןריצַאּפש ,הלּכ ןתח סלַא ,עדייב ןגעלֿפ רימ ןעוו קנעדעג ךיא;י
 ךיז ןגעלֿפ ;קרַאּפ דיַאה רעדָא דנע טסעװ רעד ףױא ,ןָאדנָאל ןיא
 רעריילק עיולב-לעה ןגָארטעג טָאה רע .םיא ףיוא ןקוק ןלעטשּפָא עלַא

 ךיא געלֿפ ,רעדניליצ ַא טימ ,ןעלסקַא ענַײז רעביא ענירעלעּפ ַא טימ
 רעדָא רָאדַאסַאבמַא ןַא יאדוא זיא סָאד, ףגָאז טגעלֿפ ןעמ יו ןרעה
 ןעיורֿפ ...תחנ רַאֿפ ןלָאוװקעג ץרַאה סָאד טָאה רימ ןוא ,"ץנירפ ַא רָאנ
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 ןָאט יצ ַא טושּפ םיא רעדָא םיא ןָא ןגָאלשנָא ןטסימוא ךיז ןגעלֿפ
 ןָאקיס .לכיימש ַא ןקנעש רעדָא ןקרעמַאב ייז לָאז רע ידּכ לברַא םַײב
 ןענַײז סָאוו ,תורצוא עשילמיה ערעדנַא יד ןוֿפ טלָאװ רע ןעוו זַא ,ןייז
 רע טלָאװ ,סעיצרָאּפ ערעסערג ןעמונעג ךיוא ,ןֿפָא ןעוועג םיא רַאֿפ
 ַײב טעטירַאלוּפָאּפ ןַײז טלדנַאהַאב טקַאט רעמ ןוא המכח רעמ טימ
 ןבָאה טנָאקעג ךיא בָאה יו רעבַא ...ןרָאלרַאֿפ ױזַא טינ ךיז ..ןעױרֿפ
 ןבעל ץנַאג ןַײמ םיא ןיב דיא ,טרעקרַאֿפ ...?םיא וצ ןליֿפעג עטכעלש
 בָאה ךיא סָאװ ,קילג םיורג ַא רַאֿפ ןטלַאהעג סע ןוא ,רַאבקנַאד ןעוועג
 -ךיב ןַײמ ןוֿפ ךימ טָאה רע .געוו סנבעל ןַײמ ףיוא ןֿפָארטעגנָא .םיא-

 רָאה עַײנ טנֿפעעג רימ רַאֿפ ןסירעגסױרַא ןבעל ןקידעכָאו םענ

 ןיא טריֿפעגנַײרַא ךימ ...לגילֿפ רימ ןבעגעג ,ןביוהרעד ךימ ...ןטנַאז

 ,ןיינ ?ןרָאװעג ךימ ןוֿפ טלַאװ סָאװ ,רע טינ ןעוו .טלעוו-רעביוצ ַא

 ךָאה ךיא .ןבילבעג קידלוש טינרָאג רימ זיא עטַאט ןַײד ,רעטכַאט

 רע זַא ,ןַײז רָאג ןָאק סע .םיא וצ טייקזייב ןייק ןצרַאה ןַײמ ןיא טינ

 ךָאד בָאה ו ךיא .רימ וצ ןליֿפעג עזייב ןבָאה וצ טכער ַא טַאהעג טָאה

 ."ךימ רע טינ ןוא טגעגּפָא םיא

 ריא טול םעקירגנלָא רעביא רעלדַא עליצ טיג טג ןגעוו ןוא

 :ןעגנונעכיײצרַאֿפ סרעטומ

 ןַײמ ;ןבעל ןַײמ ןיא טנעמַאמ ןטסשיגַארט םוצ טציא םוק ךיא;

 ,ריא טימ קעווַא ,ןדנּוװושרַאֿפ גנילצולּפ זיא רע ןעו .רעלדַא טימ טג

 רעֿפיט ַא ..טֶקי רדינרעד ,טקידיילַאב קרַאטש טליֿפעג ךיז ךיא בָאה

 םי א ךָאד בָאה ךיא .ןסירעצ רעקיטש ףיוא ץרַאה ןַײמ טָאה קיטייו

 ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא טינ רעבָא ןיב ךיא ..טַאהעג ביל עגושמ יזזַא

 וצ עביל יז ךיוא זַא ,טסּווװעג ןוא טליֿפעג בָאה ךיא .גנולֿפײזוצרַאֿפ

 "זנוא רעצנַאג ןַײמ ַײב רעבָא ...ןרָאװעג ןעָאלעגסי ןא טינ זיא רימ

 רעבָא ,רעגנוי ךַײמ רימ טָאה טײקטבילרַאֿפ רעֿכעל רע ,רעקידלוש-

 ךעלקילג ןיק רעמ ןַָאק זדנוא ןשיווצ זַא ,טריטקי ד ,לבש רערָאלק
 חמ רע ,ןעמוקקי רוצ טעוו רע זַא ,טסּוװװעג בָאה ךיא: . .ןַײז טינ ןרעל
 -עגּפָא טינ ךימ קנַאדעג ןוא ץרַאה ןַײמ עקַאט ןבָאה . ..קירוצ ןעמוק
 בָאה ךיא יו ץלַא ןָאטעג טָאה רע . ..ןעמוקעגקירוצ זיא רעלדַא .טרַאנ
 ."ענַאטשעגַײב רימ זיא רעטקַארַאכ רעטסעֿפ ןַײמ ןוא ,ןעע:עגרָאֿפ

 טימ עּפורט ןייא ןיא ןליּפש וצ ;פ סיוא טמוק רעטעּפש לסיב ַא
 -- רעטעּפש) שטיווָאמיײח ַארעס בַײװ ַײנ ןַײז ןוא ןָאמ ןטגעג ריא
 ,ןלָאר עשיטַאמַארד ךָאנ טלָאמעד טליּפש יז יו תויה רעבָא ,(רעלדַא
 ןעמַאצ טינ ייז ליפ ,סענָאדַאמירּפ-גנַאזעג --- רעלדַא ַארעס תעב

 /  .רַאוטרעּפער ןבלעז ןיא
 8 ןשיווצ ךודיש םעד וצ -ןעמוקענ זיא סע ױזַא יו םעד ןגעוו

 רעטכָאט יד טלייצרעד | ,ןַאמנייֿפ טנומגיז רעליּפשיױש םעד ןוא
 | : י :רעלדַא יליִצ

 רענײֿפ ַא רָאג ןעמוקעג עקירעמַא ןייק זיא טַײצ ּרענעי וצ;
 רעייז ןוא רעטסנרע ןַא ןעוועג זיא רע. .ןַאמנייֿפ טנומגיז ,רָאיטקַא

 חוּכ רעקידנריֿפ ַא ןרָאװעג ךיג זיא רע .שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא
 ןרָאװעג טנכערַאֿפ ךיג ,החּפשמ-רעטַאעט רעקיטסלָאמַאד רעד ןיא
 רעײגנַײרַא יד ןוֿפ ןעוועג ךיוא זיא רע. יס רַאטס יד ןוֿפ רענייא סלַא
 ןַײז .םיא ןוֿפ ןטלַאהעג רעייז טָאה עמַאמ ןַײמ .זיוה ןיא זדתא וצ

 ַײס ,גנויצַאב עכעלרע ןַײז . ,קילב רעטסנרע ןַײז ,טייקי טכירֿפיױא
 ,"ןצרַאה םוצ ןעוועג ריא ןענַײז ,ןשטנעמ וצ ַײס ,רעטַאעט םוצ

 עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ ןעמעוו טימ הצע ןַא םיא טגערֿפ .פ
 זיא רעֿפטנע ןַײז .ןבָאה הנותח לָאז יז ,ריא וצ טנכדשעג ךיז ןבָאה
 "נַאק רעטסקיסַאּפ רעד ןיײלַא רע זיא ,עלָא יז קידנענעק זַא ,ןעוועג
 ןעמָאנ םעד טימ .ןַאמניײֿפ סַאדַאמ ןרָאװעג ןכיגניא זיא יז ,.. .טַאדִיד
 עטסכעה יד וצ ןבױהרעז ךיז ,טבעלעגסיוא ןרָאי עריא יז טָאה
 ."ערעירַאק רעכײרנברַאֿפ ריא ןיא ןכיוה
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 -ניײֿפ טנומגיז ,ןַאמ ריא טימ יז טליּפש ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאֿפ

 יד ייז ןרעוו ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןוא ָאגַאקיש ןיא ,ןַאמ

 טרעוו ָאד .ירעואב רעד ףיוא "זיוה ערעּפָא עינעמור, ןיא סרַאטס

 יד עלהנח; עסעיּפ סנַאמנייֿפ לָאר-לטיט רעד ןיא .ֿפ טימ טריֿפעגֿפױא

 עקיטכיוו ַא רָאג וצ ןביוהרעד ייז טָאה גלָאֿפרעד רעד... ."ןירָאטיײנ

 ַא זַא ,ױזַא ,רעטַאעט ןקידנסקַאװ ןשידִיי רעקרָאי-וינ ןיא עיציזָאּפ

 ןוא רעלסעק דוד טימ םיֿפתוש ייז ןרעוו םעדכָאנ ייווצ רעדָא ןָאזעס

 ,טנכײצרַאֿפ רעלדַא עליצ .רעטַאעט-*ַאילַאט, ןיא שילַאק ַאטרעב

 -עג רעקינייוװ-רעמ ייז טַאה רעטַאעט-*ַאילַאט/,, ןיא ןָאזעס רענעי זַא

 קרַאטש ךיז טָאה דנַאטשוצ רעלעיסנַאניֿפ רעייז .סיֿפ יד ףיוא טלעטש

 ,םוטכַײר רעדָא סוסקול ןיא טבעלעג טינ ןבָאה ייז .טרעסעברַאֿפ

 | - .םעװקַאב רעייז רעבָא

 -עד יד וצ ןסַאּפוצ טנָאקעג טינ רעבָא ךיז טָאה ןַאמנייֿפ טנומגיז

 קיטילָאּפ-ןסילוק-רעטניה יד ,םיטַאבעלַאב-רעטַאעט עשידִיי עקיטלָאמ

 ,קַאמשעג ןַײז טימ טמיטשעג טינ ןבָאה ןלָאר יד ןלייטנייא סָאד ןוא

 גנע םיא זיא'ס .רשוי רַאֿפ ליֿפעג ןַײז טימ ןוא סעיציבמַא ענַײז טימ

 רעבירעד ךיז טָאה רע ןוא קרָאי-וינ ןיא טלעװ-רעטַאעט יד ןרָאװעג

 ױרֿפ ןַײז זיא סנטסרעמ .ץניװָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא טזָאלעג

 ַא זַא ,ןֿפָארטעג ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא ןליּפש ןרָאֿפעגטימ םיא טימ

 -ַאעט שידִיי ליבַאטס ַא רַאֿפ ןטייקכעלגעמ ןזיװעגסױרַא טָאה טָאטש

 רעבָא ,עילימַאֿפ רעצנַאג רעד טימ טצעזַאב טרָאד ךיז יז ןבָאה ,רעט

 ,טצַאלּפעג סע טָאה דלַאב

 1904 ןיא ,רעטַאעט-"סלּפיּפ, ןיא טליּפשעג ,8 טָאה 1902 ןיא

 -גיז ןוא רעליװָאי ,רענכַאּפש עיצקעריד) רעטַאעט-"רָאזדניוװ, ןיא
 ןיא ץניוװָארּפ רעד רעביא רָאי עכעלטע ייז ןליּפש ױזַא .(ןַאמניײֿפ טנומ
 ַא ןוא ןטַאטלװער ערעגָאמ רעייז טימ עדַאנַאק ןוא עקירעמַא
 יז ,סאמנ קרַאטש ייז סע טרעו ,ןקיטיײװצרַאה ןוא סורדרַאֿפ ךס
 טינ רעטַאעט ןייק ןיא ןרעוו יז רעבָא ,קרָאי-וינ ןייק קירוצ ךיז ןרעק
 ,שילַאקיזיר וצ ןעוועג זיא רעטַאעט ַא ןענעֿפע ןיילַא ןוא טרישזַאגנַא
 .עּפָאריײא ןיא לזמ רעייז ןווּורּפ וצ ייז ןסילשַאב רעבירעד

 ןליּפש ןכָאנ ןוא ןָאדנָאל ןייק ןרָאֿפעג ןילַא טשרעוצ זיא ןַאמניײֿפ
 עילימַאֿפ ןַײז טכַארבעגניהַא רע טָאה ,גלָאֿפרעד טימ ןָאזעס ַא טרָאד
 קידנֿפערטנָא רעבָא ,ןָאזעס םעַײנ םעד (1907) ייז טימ טנֿפעעג ןוא
 סע טָאה .ןענַאמוט רענָאדנָאל עטמירַאב יד ןוֿפ םענייא ףיוא דָארג
 ןוֿפ טַײז רעכעלטֿפעשעג רעד ףיוא גנוקריוו עכעלדעש ַא טַאהעג

 ריא .עינעמור ןיא ןַאמ ריא טימ ךָאנ טרילָארטסַאג .8ֿ .רעטַאעט
 ,עיצילַאג ןיא ןליּפשטסַאג ףיוא ןיילַא קעװַא ךָאנרעד טרָאֿפ ןַאמ
 ,יליל ןוא עליצ רעטכעט ייווצ עריא טימ .ֿפ ןוא ,עטיל ןוא ןליױּפ
 טימ (ץַאז גיוודול ןוֿפ ױרֿפ יד רעטעּפש) ,ןַאמנייֿפ טנומגיז ןוֿפ רעטכָאט
 -סױרַא ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא .ןענַײז עּפורט רעד ןוֿפ לייט ַא

 טרעק עילימַאֿפ עצנַאג יד .ץניװָארּפ רעשילגנע רעד רעביא ןרָאֿפעג

 קרָאי-וינ ןיא 1908 טליּפש .ֿפ ּוװ ,עקירעמַא ןיא קירוצ ךָאנרעד ךיז
 טינ ךיז ןָאק ןַאמנייֿפ יו תויה ןוא ,רעטַאעט-"רַאטס, ןיא (סַאג 107)
 ןייק ּפָא רעדיװ רע טרָאֿפ ,רעטַאעט .ַא וצ קרָאי-וינ ןיא ןגָאלשוצ
 ןוא עּפָאריײא ןיא רעדיוװ ןַאמניײֿפ טרילָארטסַאג 1909 ןיא .עּפָארײא
 ןעיצוצוצ טביילגעג טָאה רע ןכלעוו וצ רוט ַא ןוֿפ ןַאלּפ ַא סיוא טעברַא

 רעשוזדָאל ןיא ןליּפשטסַאג טימ רוט ןַײז ןָא טבייה רע .ױרֿפ ןַײז
 ילוי 1 םעד גנילצולּפ רע טברַאטש ָאד רעבָא ,*רעטַאעט סעסיורג;

 -"טירטס שטרַא; רעיֿפלעדַאליֿפ ןיא .8 טליּפש 1910 ןָאזעס .,9
 שזדָאל ןיא רעטכעט ייווצ עריא טימ יז טמוק 1911 ןיא ןוא רעטַאעט
 ןעמַאזוצ ,ןטעברַאֿפ יז טרעוו ייברעד .ןַאמ ריא ןוֿפ הבצמ יד ןקעדֿפױא
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 ןופ ןַאקיססעל

 רעטַאעט ןשידִיי ןקיטרָאד ןיא ןטערטוצֿפױא ,עליצ רעטכָאט ריא טימ
 -ערױלרַאֿפ רעד, סנירבַאק ָאד ןליּפש ייז .(גרעבדנַאז .י עיצקעריד)
 ."ןדע-ןג רענ

 ןיא ןטָארטעגֿפױא ייז ןענַײז ,שזדָאל ןיא ןכָאװ עכעלטע ןליּפש ןכָאנ

 ןוא גלָאֿפרעד רעסיורג ַא ןעוועג ןענַײז ןעגנולעטשרָאֿפ יד ּווז ,עשרַאװ

 ןבעגעג ןבָאה ייז ּוװ ,ןָאדנָאל ןייק ןרָאֿפעגּפָא יז ןענַײז טרָאד ןוֿפ

 ,קרָאי-וינ ןייק ןרָאֿפעגּפָא ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ עכעלטע

 רעטכָאט ריא רעביא טיג ,ןעוועג זיא ,9 שילַארטַאעט לֿפיװ ףיוא
 ;דָאזיּפע ןקידנגלָאֿפ רעלדַא יליצ

 ןעוועג טרָאד ןיוש ןענַײז ,ששזדָאל ןייק ןעמוקעג ןענַײז רימ ןעווע

 .ןעמַאמ ןַײמ רַאֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ-לָארטסַאג ןכָאוװ עכעלטע טיירגעגוצ

 רעטכעט עריא טימ (רעטנעצ ןיא) ןַאמנייֿפ ענייד

 (סקניל) יליצ ןוא (סטכצר) יליל

 טליפסעעג זיא סע זַא ,ךיא קנעדעג .טליּפשעגטימ ןבָאה יליל ןוא ךיא

 טײטזערַאֿפ ,עמַאמ יד... ."ןדע-ןג רענערױלרַאֿפ רעד , סנירבָאק ןרָאוועג

 -רַאֿפ עכלעוו ,יורֿפ ַא ,עלָאר-ןעיױרפ טּפיוה יד טליפשעג טָאה ,ךיז

 קעווַא טייג ןוא רעדניק עניילק עריא טימ ןוא ןַאמ ןלעדייא ריא טזָאל

 ,גנולֿפיײװצרַאֿפ ריא ןיא...םיא ןיא ּפָא ךיז טרָאנ יז ןטבילעג ַא טימ

 ,םירוסי ןוא ןדייל עריא ןוֿפ ףוס ַא ןכַאמ וצ ךעלדנע יז טסילשַאב

 ענעי ןוֿפ רענייא ַײב טָאה ;ןילַא ךיז ןַאד ןוא ןטבילעג ריא ןסישרעד

 ;עניב רעד ףיוא טֿפָא טעשעג סע סָאוו ,סָאד טריסַאּפ ןעגנולעטשרָאֿפ

 קידנעייטש ,עלַא רימ.. ןסיש וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעוולָאוװער רעד

 טינ ךיז ןבָאה רימ .ךיז רעסיוא ןעוועג ןענַײז ,עניב רעד רעטניה

 עיצַאוטיס העד ןוֿפ סױרַא טעוו עמַאמ יד ױזַא וו ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג

 טכַאמעג טָאה עניב רעד ףיוא עמַאמ יד .טקַא סעד ןקידנע ןענַאק ןוא

 א ןטעברעביא ךיז לָאז רעוולָאװער רעד זַא ,ןעגנוגנערטשנָא עלַא

 יא רעװלָאװער רעד ,ֿפלַאהעג טינ רעבָא טָאה'ס ,טכילֿפ ןייז ןָאט

 -עגסיוא עמַאמ יד ךיז טָאה .טינ טסיש רע .טרַאפשעגנייא ןבילבעג

 ריא ףױא גנטכַארַאֿפ טימ קידנקוק ןוא ,זיא יז יו רעכעה ,ןגױצ

 :טגָאזעג טייקרעטיכ טימ יז טָאה ,ןטבילעג

 ןסיש יו טױט םענייש ַאזַא טרעוו יד טינ טסָאה וד ,ןיינ ,ָא--

 עקירדינ ַאזַא בילוצ ןבעל ןַײמ ןרילרַאֿפ ךיא לָאז סָאוורַאֿפ ןוא ...ךיד

 ַא ןַײז קירוצ ײג ךיא ,ןבעל ליוו ךיא ,ןיינ ..ולטזיב וד יו האירג

 .ףןַאמ ןביל ןַײמ וצ קירוצ יג ךיא ,רעדניק ענַײמ וצ עמַאמ

 דָאלּפַא ןוֿפ םערוטש ַא טימ ןלַאֿפעג ךעלדנע זיא גנַאװרָאֿפ רעד

 : ...ןטנעמסיד
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ,ןיצּפיל ינעק ןוא .8ֿ ןשיװצ טײקכעלטנײרֿפ-טינ רעד ןגעוו

 ;רעלדַא עליצ טלייצרעד

 זיא עמַאמ ןַײמ ןעוו ,ןָאדנַאל ןיא עפורט-רעלדַא רעד ןיא ךָאנ,

 ןצכעז ןצֿפוֿפ סלַא ,רעטַאעט ויא ןירעגנַאֿפנָא ןַא רָאג ןעוועג ךָאנ

 ףױא ןחמוא ןַא ןֿפרָאװעג ןיצפיל ינעק ןטָאה} ,עלעדיימ עקירָאי
 -רעד רעסיורג סעמַאמ ןַײמ ןעוו ,ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא .ןעמַאמ ןַײמ

 ןייק ןעגנַאגרעד שזַא זיא ןלָאר-ןיצּפיל יד ןיא עּפָאריײא ןיא גלָאֿפ

 ןוֿפרעד ןַאד ךָאנ בָאה ךיא .ןגיטשעג רעמ ךָאנ האנׂש ריא זיא ,עקירעמַא

 { -רעטַאעט}| רעד ַײב ןעזרעד ךימ טָאה יז ןעו טסּוװעג טינרָאג

 ןעמַאמ ןַײמ ןטלעש ןעמונעג טיוה רעלעה רעד ןוֿפ יז טָאה ,ןירעדיינש

 ןעמונעג שזַא רימ ןבָאה סיֿפ וא טנעה .זוללק עטסגרע יד טימ

 טינ טָאה יז רעבָא ,ןסָאגעג ןגיוא ענַײמ ןוֿפ ךיז ןבָאה ןרערט .ןרעטיצ

 ןוא ערעזייב ץלַא ןטָאשעג ךיז ןבָאה לױמ ריא ןוֿפ .טרעהעגֿפױא

 -עג ךימ ןבָאה ןעֶמַאמ ןַײמ ףױא תוללק יד .. .תוללק ערעקיטֿפיג

 ;וצרעד טקרעמַאב גייווצרעבליז ןמלז

 ןיצּפיל ינעק ןוֿפ סעכ םעד ןרעלקרעד ןעמ ןָאק סָאמ רעסיוועג,
 .8 סָאװ ,םעד בילוצ ,האנׂש ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוורַאֿפ זיא סָאװ ,8 וצ
 ףיא רַאוטרעּפער ריא טליּפשעג ןֿפוא ןטביולרעד-טינ ַא ףױא טָאה
 .מכער עקיצנייא יד טַאהעג טָאה ןיצּפיל ינעק ןכלעוו

 ןיא טכיירגרעד עּפַאריײא ןיא גלָאֿפרעד ןטסערג ריא טָאה 8
 ענעעזעגנָא ערעדנַא טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ןוא ,ןסעיּפ סנידרָאג
 -ליײט ןענַײז ןסעיפ סנידרַאג .עּפַאריײא ןיא סנירעליּפשיושע עשידִיי
 םוטנגייא סָאד ןעוועג ,םַאנסיוא ןָא ,רעבָא ,רַאֿפ ןרָאוועג ןבירשעג זַײװ
 ןסעיּפ יד לַײװ ןוא ,עקירעמָא ןיא רעליּפשיוש עשידִיי עסיוועג ןוֿפ
 ןרָאװעג טליּפשעג ,שינעביולרעד סרבחמ םעד רעדָא רעייז ןָא ןענייז
 יד וצ האנׂש ןוא סעכ ןוֿפ הבס יד ןעוועג סָאד זיא ,עּפָאריײא ןיא
 רעליּפשיוש עשידיי רענַאקירעמַא יד .ןרָאיטקַא עשידִיי-שעייעּפָארײא
 עּפָאריײא ןייק ןרָאֿפ זיא'ס ןעוו ןלעוו ייז זַא ,טביילגעג קידנעטש ןבָאה
 רעבירעד ןוא ,רַאוטרעּפער ןידרָאג ןיא ןרילָארטסַאג טרָאד ןוא

 "ָאטסירק עטנָאמ ףַארג , ןיא ןַאמניײֿפ ענייד

 -ועסיוא ךיא בָאה ,ןרָאלרַאֿפ ךיז בָאה ךיא ,ןָאטעג יו ןוא ןקָארש

 רעגרע ךָאנ טנעז ריא ףעמעש ךַײא טגעמ ריא, :ןגירסטעגסיוא ךיז

 ,ןתמא ענייזע-טינ יד ןוֿפ רענייא יאדוא סע זיא..."ענעדִיי קרַאמ ַאװֿפ

 ןעגנערבוצסױרַא גנובַײרשַאב ןַײמ ןיא ןעמוקסיוא טעוװ רימ סָאװ

 זיא סָאד סָאװ ,םעד טימ רַאנ ןרעֿפטנערַאֿפ ךורבסיוא ןַײמ ךיא ןָאק

 -ַאק רעקידנגייטש ןַײמ ןוֿפ בײהנָא עמַאס ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןעוועג

 ענַײמ "סניגעלָאק, ,עקידנגנוצ זייב ,עקיטכיזרעֿפײא ןעוו ,ערעיר

 ענַײמ רעטנוא דרע יד טנערבעג ןתוליכר עקיטֿפיג ערעייז טימ ןבָאה

 .ןטסעמרַאֿפ טלַאוװעג טינ ןוא טנָאקעג טינ ייז טימ ךיז בָאה ךיא סיֿפ

 סנעמַאמ ןַײמ ףיױא רעבָא תוללק הקוקרַאֿפ טנָאקעג ךיא בָאה ךיז

 -עגסיוא ריא וצ ךיא בַאה ,ןיױושרַאֿפ טנַאקעג טינ ךיא בָאה ובשה

 .טייקרעטיב ןַײמ טזָאל

 ינעק רעסיורג רעד ןגעק טקידויזעג טינרָאג טימ טָאה עמַאמ ןַײמ

 רעטעּפש טינ ,רָאי 15-16 ןוֿפ עלעדיימ סלַא ןָאדנָאל ןיא טינ ,ןיצּפיל

 ,"ןירעליפשיווש ענעסקַאוורעד סלַא

 עץ
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 "ָאֿפַאס , סלַא "אעדעמ , סלַא

 רעליפשיױש עשיעּפָארײא עשידִיי יד ןוֿפ ןליּפש םעד ןיא ןעזעג

 תגשה ַא רָאנ ,ץנערוקנַאק ַא רָאנ טשינ רַאוטרעּפער-ןידרָאג םעז

 ."לובג

 ןיא טרילָארטסַאג ןוא עּפָאריײא ןייק קירוצ .ֿפ ךיז טרעק 1912 ןיא

 ןוֿפ "תמא רעד, ,"הטיחש יד; "המותי יד; ,?ַארָאבעד, ןיא גרעבמעל

 טמענ יז .*עמַאד -ןעילעמַאק, סַאמויד ןוא שטיװָאקרַאמ ףעזָאי

 ךָאנרעד ןוא ץיווָאנרעשט ןיא ןרילָארטסַאג טרָאֿפ ןוא סיוא רעייז

 יז ֹווװ ,ןָאדנָאל ןייק קירוצ רעדיוו ךיז טרעק ,עקירעמַא ןיא קירוצ

 "רעלבַאג ַאדעה, סנעסביא ןיא רעטַאעט-*ןָאיליװַאּפק ןיא ףיוא טערט

 -לטיט רעד ןיא (1914 רַאונַאי) ףיוא יז טערט סיֿפענעב ריא ףיוא ןוא

 ,(קָאטשניײװ קיזייא טצעזרעביא) *טרַאוטס ַאירַאמ, סרעליש ןוֿפ לָאװ

 -רעד סָאװ ,רעלסעק ףעזָאי רָאטקעריד ןטימ ךוסכס ןסיורג ַא טָאה

 ךיז טרעק ןוא עסערּפ רעד ןיא עיסוקסיד ערעסערג ַא וצ טריֿפ

 ,1915 רעמוז ךיז טקילײטַאב יז ּוװ ,עקירעמַא ןייק קירוצ רעדיוו

 -*לַאנָאשענ, ןרעביא ןדרָאג-ףור ןֿפױא ,ץרַאװש סירָאמ טימ ןעמַאזוצ

 ןוא רָאש לשנא .ריד) עיֿפלעדַאליֿפ ןיא יז טליּפש 1916-18 .רעטַאעט

 ,ךילַאק ֿבקעי טימ ןעמַאזוצ ,ןָא יז טריֿפ 1918-19 .(רעבורג השמ
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 -ַאליֿפ ןיא רעדיוו 1920721 .ןָאטסָאב ןיא "*זוַאה ערעּפָא דנערג סָאד;

 ףעזָאי יב ףיוא רעדיוו יז טערט 1922722 ,רָאש לשנא ַײב עיֿפלעד

 יז טערט 1929 ןיא ןוא ,רטטַאעט-ןָאיליװַאּפ , רענָאדנָאל ןיא רעלסעק
 טימ ןעמַאזוצ ,ןוא ,*תרֿפא עלערימ, סלַא ןָאדנָאל ןיא ףיוא רעדיוו
 ,*ױרֿפ ַא ןוֿפ ץרַאה סָאד, עסעיּפ סניביל ןיא ,רעלסעק ףעזָאי

 ;רעלדַא עליצ טבַײרש ןַאדנָאל ןיא ןליּפש סרעטומ ריא ןגעוו
 רימ ןבָאה םישדח ייווצ יוו רעמ סעּפע ןוֿפ טַײצ רעצרוק רעד ןיא,

 עטסרעמ יד ץוח ַא טריֿפעגֿפױא ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט-ןָאיליווַאּפ ןיא
 ןוֿפ ןסעיּפ לָאצ עשביה ַא רַאג ןוא רַאוטרעּפער-ןידרָאג םעד ןוֿפ ןסעיּפ

 ַאּפָאּפ ןוֿפ עכעלטע ךיוא ,רַאוטרעּפער ןשידִיי ןטלַא ןקיטרַאנדײשרַאֿפ
 ערעוװע ַא ןעװעג זיא סע ןסעיפ עטלַא עכַײרגלָאֿפרעד סנַאמנײֿפ
 -עג טָאה סָאד .עפורט רעד ןיא עלַא רַאֿפ טעברַא עטגנערטשעגנָא
 ,טנווַא ןדעי ןעגנולעטשרָאֿפ ערעווש ,גָאט ןדעי ובָארּפ עגנַאל טניימ

 .ןלָאר עַײנ ןעוועטנורגרעד ןוא ןרזח ,ןרידוטש טַײצנשיװצ ןיא ןוא
 -לעוו ,ןעמַאמ רעד ףיוא ןלַאֿפעג טעברַא יד זיא ןעמעלַא ןוֿפ רעדעווש
 זיא יז ,תמא .ןלָאר-טּפיױה יד טליּפשעג ןסעיּפ עלַא יד ןיא טָאה עכ
 ןליּפש סָאד זיולב רעבָא ,עטליּפשעג ַא ןעוועג ןסעיפ עטסרעמ יד ןיא
 -לַאווג ַא זיא ,ןסעיּפ ענעדייזערַאֿפ ןיא ךָאוו ַא ןלָאר ןביז רעדָא סקעז
 זיא עמַאמ יד יוװ ןירעליפשיוש ַא רַאֿפ טרֿפב ,גוגנערטשנָא עקיד
 ַא יא טבעלעגרעביא גנולעטשרָאֿפ רעדעי רַאֿפ טָאה יז .ןעוועג
 .גנולעטשרָאֿפ רעטשרע ןַא ןוֿפ רעטיצ ןזעוורענ סעד סָאמ רעסיורג

 ןטצעל ןוֿפ סנירעליּפשיוש עשיטַאמַארד עטמירַאב-טלעוו עלָא.
 וצ עיציבמַא רעטסערג רעייז רַאֿפ ןטלַאהעג סע ןבָאה טרעדנוהרָאי
 -נעזָאמ ןויצ-ןב .רד ןוֿפ} ַארַאבעד לָאר-סעביל עשיגַארט יד ןליּפש
 ןוֿפ טלַאהניא טּפױה רעד זיא סָאװ ,ויטָאמ רעשידִיי רעד .|לַאט
 ןזעידִיי ןרַאֿפ ךעלגנעגוצ רעייז טכַאמעג עסעיּפ ידדָא טָאה ,עמַארד רעד
 וצ ךיז עלָאר רעד ןיא עיציבמַא סעמַאמ ןַײמ טציירעג ןוא םלוע
 -עג עכעלרעדנּווו ריא ןגיוא יד רַאֿפ רימ טייטש טנַײה זיב.. .ןזייוו
 ןַײמ -- הנבל רעד ןוֿפ יש רעד ןיא ךיז טזייווַאב יז ןעוו טלַאטש
 ןרעביא ןֿפרָאװעצ ,רָאה עגנאל עטױר-רעּפוק עקיטכערּפ סעמַאמ
 עקידנכוז עריא ,םינּפ רעקידלוששמוא רעסיז ריא ,טַאלַאכ ןעיורג-לעה
 -רַאֿפ ןקיבייא םעד ,רעטרעוו ןַא ןעיירש ,למיה םוצ טדנעוועג ,ןגיוא
 ליֿפ ,ענעצס רעד ןיא ןליּפש ריא טציא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ...סָאוװ
 ַארָאבעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא זַא ,גנוגייצרעביא עסיורג יד ךיז ןיא ךיא
 -קערש ןוא עביל עטצענערגַאבמוא ריא טליּפשעגסיוא עמַאמ ןַײמ טָאה
 םענ ךיא ןוא ,טניימעג טינ ןיילַא סע יז טָאה רשֿפא .גנושיוטנַא עכעל
 רעבָא .ןןעזרעד סע בָאה ךיא סָאוו ןיא ןשטײטרַאֿפ וצ רעטנוא טינ ךיז
 ןוֿפ עריא סענעצס עסיורג ענעי ןיא זַא ,טגייצרעביא ףיט ןיב ךיא
 ריא טליפשעגסיוא יז טָאה גנושױטנַא עכעלקערש ןוא עביל עֿפיט
 יד סָאװ טשַארעביא טינרָאג ןיב ךיא ...המשנ עטקיטייױועצ ענעגייא
 עלָאר רעד ןיא טרעדנּוװַאב יוזא יז טָאה ןָאדנַאל ןיא עסערפ עשילגנע
 ךיא ןָאמרעד ֿבגא ."עחד ַארָאנָאעלע עשידִיי יד, טלטיטַאב יז ןוא
 -ֿפַאלש ןיא יז טגעלֿפ טייקנַארק רעטצעל ריא ןיא טֿפָא רעייז זַא ,ךיז
 ןוֿפ ןגָאלָאנָאמ עסיורג עריא ןרזחרעביא ןוא ןעלמרומ טכענ עזָאל
 ןָאדנַאל ןיא םלוע רעשידִיי רעד ."ַארָאבעד ,, ןוֿפ גושיוטנַא ןוא עביל
 -עצס קנעדעג ךיא ןוא ,טרעטעגרַאֿפ שממ עלָאר רענעי טניז יז טָאה

 -עג טיײלגַאב יז זיא ,סײהַא ןעגנַאגעג רעטַאעט ןוֿפ זיא יז ןעוו סענ
 -- רעיײג-רעטַאעט טרעדנוה ןוֿפ שממ רָאנ ,רעקילדנעצ ןוֿפ טינ ןרָאװ
 ןוא זױה ריא רַאֿפ ןענַאטשעג ןענַײז יז ...עיסעצָארּפ עצנַאג ַא
 -יֵלָאַּפ *יבַאב, רענָאדנָאל רעד .יענייד רעזדנוא לָאז ןבעלי ןעירשעג
 לָאז יז ןעמַאמ רעד ַײב ןטעבעג ךיז ןוא בוטש ןיא ןַײרַא זיא (ןַאמיײצ
 ןָאק רע ..ייגעצ ךיז ןלָאז ייז םלוע םוצ ןרילעּפַא רעטצנעֿפ ןכרוד
 .ןלעוּפ טינ ייז ַײב סע
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 ןופ ןָאקיססעל

 ענייד ןעמָאנ רעד סָאװ ,ףירגַאב לקיטש ַא ןכָאה טלָאז ריא ידכ...

 ןבעגרעביא ךַײא ךיא זומ ,ןָאדנָאל ןיא טניימעג ןַאד טָאה ןַאמניֿפ
 ןַײמ ןוֿפ סעיצידנַאק יד טול :טנעדיצניא ןווַאקישט רעייז ןדנגלָאֿפ
 ךרע, ןטשרע םעד ןבָאה טֿפרַאדעג יז טָאה ,טקַארטנָאק סעמַאמ

 סָאבעלַאב ןטימ יז טָאה ,ןעמוקעג זיא טַײצ יד ןעוו .ןָאזעס ןוֿפ *טנווֶא
 ריִא וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה ןוא םוטַאד םעד טלעטשעגטסעֿפ
 רעייז ןבָאה ןעגנוטַײצ יד ,ושיֿפַא עלעיצעּפס סױרַא ןענַײז סע .טנווֶא
 -עג טּפַאכעג ןענַײז ןטעליב יד ןוא טריסנַאנַא טנווַא םעד טנענימָארּפ
 רעד טָאה ,טנווַא ןרַאֿפ ןכָאוװ ייווצ ַא םורַא ..."רעסַאוו-הצמ , יו ןרָאװ
 -צולּפ ,רעטַאעט ןוֿפ "רַאטס ,-רענעמ רעד ןעוועג זיא סָאוװו ,סָאבעלַאב
 .טכַאנרעדֿפױא םענעי טנווָא-ןרע ןַיז ןבָאה ליוו רע זַא ,ןסָאלשַאב גניל
 ןגיילּפָא "טנווָא, ריא זומ יז זַא ,ןעמַאמ רעד ןסיוו טזָאלעג רע טָאה
 -רַאֿפ ןעוועג זיא גנולעטשרַאֿפ יד ןגײלּפָא רעבָא.. .רעמעּפש ףיוא
 קעווַא עמַאמ יד זיא .ןטייקירטווש עשינכעט רועיש ַא ןָא טימ ןדנוב
 -קַאדער ןטימ ןדיירכרוד ךיז *טַײצ יד, גנוטַײצ רעכעלגעט רעד וצ
 ,רעיימ סירָאמ טסילַאנרושז םענעעזעגנָא ןוא ןטסנרע רעייז םעד ,רָאט

 רע טָאה ,טײהנגעלרַאֿפ ריא ןגעוו ןבעגעגרעביא םיא טָאה יז ןעוו
 טימ .םייהַא קיור ןייג ןוא ןרעגרע טינ ךיז לָאז יז זַא ,טגָאזעג ריא
 ןרָאװעג טצײלֿפרַאֿפ ןָאדנַאל עשידִיי יד זיא רעטעּפש העש ייוצ
 טֿפירש ןטסערג ןטימ זיא טַײז רעטשרע רעד ףיוא .*ַארטסקע} ןַא טימ
 "ענייד רעזדנוא , ןגעק טקָא רעכעלדנעש רעד ןרָאוװעג ןבעגעגרעביא
 רעייז רַאֿפ ןגירשעג ,רעטַאעט סָאד טרעגַאלַאב ןבָאה ןדִיי רעטנזיוט..
 ייװצ טָאה'מ .רעטַאעט ןוֿפ סױרַא טינ ארומ סיוא זיא רע ."ענייד
 ,עניב רעד ףיוא ןזיווַאב ךיז טָאה רע ןעוו .ןליּפשע טנָאקעג טינ געט
 טזחמעג טָאה רע ןוא ןּפָארַא} "ףֶא טעג, ןעירשעג םלוע רעד טָאה
 ןליּפע ףױרַא זיא רעליּפשיווע רעדנַא ןַא ןוא עניב רעד ןוֿפ ּפָארַא
 זיא טנװַא ריא.. ןבעגעגרעטנוא ךיז רע טָאה ךעלדנע .עלָאר ןַײז
 סָאד זַא ,ןגָאז טינ ןיוש ףרַאד ךיא ןוא ,טמיטשַאב יו ,ןעמוקעגרָאֿפ
 ןבָאה ןשטנעמ רעטרעדנוה ןוא "ּפָאק ףיוא ּפָאק, ןעוועג זיא רעטַאעט
 ."ףענייד רעייז' טיהעגּפָא ייז ןבָאה ױזַא ..ןײגנַײרַא טנַאקעג טינ

 ריא ףיוא ןליּפש ס',פ ןוֿפ גנוקריוו יד ןעוועג זיא'ס סיורג יו
 ;דָאזיּפע ןקידנגלָאֿפ ךרוד רעלדַא יליצ טריזירעטקַארַאכ ,םוקילבוּפ

 יד עיסַאכ; טליּפשעג ןָאדנָאל ןיא טָאה רעטומ ריא ןעוו ,לָאמנייא
 -ידַאלװ לדנוז עכַײר סָאד ,ןַאמ ריא ןעוו ,טקַא ןטצעל ןיא ןוא ,"המותי

 ןוא ,ןרעטלע ענַײז ןוֿפ זיוה עכַײר סָאד טזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,רימ
 :קסע ןצנַאג ןֿפױא הטרח ןיוש טָאה ,תוקחד ןיא ןעשַאכ טימ טבעל

 .טציירעצ ןוא ךעלרוכש זיא רע .טכַאנַײב טעּפש םייהַא רע טמוק;
 ךעבענ עשַאכ .דניק ןֿפױא זייב זיא ,ןעשַאכ וצ בָארג רעייז טדער רע
 טצירק רעטַאעט ןיא םלוע רעד .קילגמוא ןסיורג ריא טליֿפ ןוא טנייוו
 ןעשַאכ טימ טימ טניו ןוא ןרימידַאלוו ףיוא ןייצ יד טימ

 םיא ןעשַאכ ןסייה וצ ןרימידַאלוו ךיז טסולגרַאֿפ לָאמַא טימ
 ןיזע סנירעיועוצ יד ןוֿפ רענייא טָאה סָאד .לויטש יד ןעיצּפָארַא
 -- ןסַאלשַאב יז טָאה -- סָאד .פיר רעטעביז רעד ןיא טגנַאלרעד
 ףיױא טעה-טעה ןסעזעג זיא יז שטָאכ .ןגיױוערַאֿפ טינ ןיוש יז ןָאק
 ןרעביא ןגָארטעצ ךיז םיטש עקידעשטיווק ריא טָאה ,עקרָאילַאג רעד
 םעד ןוֿפ ןקירדינרעד ױזַא טינ ךיז זָאל ,ענייד ,עטינ, :רעטַאעט ןצנַאג
 לוויטש ענַײז ןעִיצּפָארַא ןיילַא קנַארק טינ זיא רע .טינרָאגביש טינרָאג
 ."!עלענייד ,טינ סע וט.

 ווו ,ןָאדנָאל ןיא (1911) *רעטַאעט-טסנוק ןַאמניײֿפ; ןוֿפ ביײהנָא ןיא
 טנַאקעג טינ ךיז .ֿפ טָאה ,ןליּפשוצטימ ןרָאװעג ןטעברַאֿפ זיא יז
 ןוא ,רָאמיטלַאב ןיא קנַארק ןעוועג טלָאמעד זיא יז לַײװ ,ןקילײטַאב

 ,שטיװָאקסָאמ סירָאמ ןוֿפ ןליּפשטסַאג יד ךָאנ ,רעטעּפש טשרע זיא יז
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 רע ט ַאעצ ט ןשידיי
 יהי = הישזיח 57 טייל ליל מייק רו יא ר טא הויזן

 -ַּמִא ךָאנרעד ןוא ,*עמַאד-ןעילעמַאק יד, ןיא ןטָארטעגֿפױא טרָאד

 .עּפָארײא רעביא רוט ַא ףיוא ןליּפש יליל רעטכָאט ריא טימ ןרָאֿפעג

 ,ןָאדנָאל ןיא ןסעיּפ סנידרָאג ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא ןגעוו קידנדייר

 :רעיימ סירָאמ טבַײרש

 ענייד ןוא טתמגיז ןוֿפ ןרָאװעג טליּפשעג ָאד זיא "הטיחש יד;

 -טפיוה יד וצ טייקיטכערעג ןָאטעג עדייב ןבָאה ייז .1908 ןיא ןַאמנייֿפ

 ,ןלָאר

 -ווזַאב ,עסעיּפ -ףמוירט ַא ןעוועג קידנעטש זיא *תרֿפא עלערימ

 ,סנירעליּפשױש עטריטנעלַאט רַאֿפ ןעוועג ףמוירט רעד זיא סרעד

 -עג רימ ןבָאה ןָאדנַָא; ןיא .עלָאר טּפיוה יד טליּפשעג ןבָאה עכלעוו

 .".ןַאמניײֿפ ענייד תרֿפא עלערימ סלַא ןעעז

 ןעגנוצַאשּפָא

 -כָאט ריא טבַײרש גנוצַאשּפָא ןַא ןוא ןרָאי עטצעל עריא ןגעוו

 :יליצ רעט

 -ץרַאה עטשרע עריא ןגָארקעג טָאה יז ןעוו ןעוועג זיא סָאד;

 ןוֿפ ןוז רעד} לקילעז ןַײמ .טיוט ריא רַאֿפ רָאי ַא יװ רעמ .עקַאטַא

 ןיא "ןריוטניא, ןַא ןעוועג ןאד זיא |דירֿפ רַאזַאל ןוא רעלדַא יליצ

 סקנָארב יד ןיא גנוניווו ריא ןוֿפ טָאה רע .לַאטיפסָאה לארׂשי תיב

 טָאה עמַאמ יד... .לָאטיּפש ןיא ךיז וצ סנַאלובמַא ןַא ןיא ןעמונעג יז

 ןוא סנַאלובמַא ןיא ןגעלעג ןיב ךיא ןעוו ,יליצ ,יוא, :טגָאזעג רימ

 ןטלַאהעג ןוא םרָאֿפינוי ןסייו ןַײז ןיא רימ ןבענ ןסעזעג זיא לגילעז

 קיטש ַא ןעמוקעגוצ ששממ רימ ,םיא ףיוא קידנקוק ,זיא ,טנַאה ןַײמ

 יז, :טגָאזעג רימ טָאה קילעז ."ךימ טעוװעטַאר לקינייא ןַײמ -- טנוזעג

 -סיוא ןבָאה סָאװ ,ןגױא טימ טקוקעג רימ ףיוא סנַאלובמא ןיא טָאה

 לעוו ךיא בוא זַא ,גנוקידירֿפַאב ליֿפױזַא ,תחנ ליֿפױזַא טקירדעג

 ,ןכיירגרעד טשינרָאג רעמ ערעירַאק רעשירָאטקַאד רעצנַאג ןַײמ ןיא

 ױזַא ןבעגעג ןעבָאב רעכיל ןַײמ טָאה סָאװ טנעמָאמ רענעי טָא טעו

 ןרעוו וצ טעברַא ןַײמ רַאֿפ טלָאצַאב ןבָאה ןיוש רימ טיײקנדירֿפוצ ליֿפ

 :?רָאטקָאד ַא

 רעטסביל רעד ןעוועג ,לקילעז דניק ןַײמ ץוח ,זיא עמַאמ ןַײמ..

 סלַא טייקסיורג ריא-.. .טַאהעג ןבעל ןַײמ ןיא בָאה ךיא סָאװ ,שטנעמ

 ,רענעֿפָא ריא ,רעטקַארַאכ רענײֿפ ,רעלעדייא ריא ,ןירעליּפשיוש

 ןַײמ וצ עביל עשיגַארט ,עסיורג ריא ,ןבעל ןֿפױא קילב רערָאלק

 סעמַאמ ןַײמ טָאה ,ןעמַאװצ ץלַא סָאד -- רעלדַא 9 ֿבקעי ,ןעטַאמ

 ןַײמ ןיא ,ןַײזטסּוװַאב ןַײמ ןיא טלצרָאוועגנייא ףיט טייקכעלנעזועּפ

 רָאי ַײרד-ייױוצ עטצעל יד .ןעמעטָא ןַײמ ןיא ,ןטכַארט ןַײמ ןיא ,ןבעל

 .בעוועגסיוא .אשמ ערעווש ַא ןעוועג ריא רַאֿפ ןענַײז ןבעל ריא ןוֿפ

 טעמּכ ןזיוועגסיױרַא טֿפָא טָאה יז .רעריא חומ רעֿפרַאש רעד ךיז טָאה
 ױו קידנעעז ןדייל קידארומ ױזַא געלֿפ ךיא .ןעקנַאדעג עשירעדניק
 רעד טָאה ךָאד ןוא ,טדניױוװשרַאֿפ ,טינ-טרעוו עמַאמ עסױרג ןַײמ
 ַא טליֿפעג ןַײװלײט בָאה ךיא .טלסיירטעצ קידארומ ךימ טױט םצע
 -עג ןעמונעגֿפױא זיא טוט סעמַאמ ןַײמ יו סעד ןוֿפ טסיירט עסיוועג
 עמַאמ ןַײמ לַײװ ,רַאֿפרעד סע גָאז ךיא .טײקכעלטנֿפע רעד ןיא ןרָאװ
 רעטַאעט ןשידִיי רענַאקירעמַא ןיא טוט ריא רַאֿפ ןרָאי לָאצ ַא טָאה
 ןסייוו רימ ןוא ,ןָאדנָאל ןיא טגיניקעג ןרָאי ענעי טָאה יז .טניישעג טינ
 יו ,ךיא בָאה .ןסעגרַאֿפ טרעוו רעליפשיוש ַא לענש יו טוג רעיז
 טָאה ָאד עסערּפ רעד ןיא סָאװ ,טסיירט עסיורג יד טַאהעג ,טגָאזעג
 ענעי ןיא ןענַײז קילעֿפוצ .קורדסיוא ךס ַא ןֿפורעגסױרַא טױט ריא
 -רעטַאעט עטמירַאב-טלעוו עסיױרג רָאג ייוצ ןברָאטשעג ןכָאװ
 ןוא סילרַא שזדראשזד רעליפשיש רעשילגנע רעד ,רעלטסניק
 ןיא ןענַײז .רעליפשיוש רעשיסור רעסיורג רעד ,ןיװקסָאמ ןַאוויא
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 עסיורג עריא ץוח .ןעגנוכַײלגרַאֿפ ןרָאוװעג טכַאמעג ןעגנוצַאשעּפָא יד
 -רעטנוא ןגָאלָארקענ יד ןיא זיא ,ןירעליּפשיוש סלַא ןטסנידרַאֿפ
 .."קיגָאל עטנוזעג ןוא טייקכעלנעזרעּפ עלעדייא ריא ןרָאוװעג ןכָארטש

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאצ רעיימ סירָאמ
 עטזערע, יד ןעוועג זיא יז זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ןַאמניײֿפ ענייד ףיוא;

 עטסטבילַאב יד ןעוועג זיא יז .ןָאדנַאל ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ידייל
 -רעטַאעט {ןשידִיי רענַאדנָאל| ןגיה םַײב ןירעלטסניק עשידִיי
 םענייזע ןקידעבפל ריא בילוצ ןעוועג זיא ריא וצ עביל יד .םוקילבוּפ
 ,ןַאמ ריא סָאװ ,ןסעיּפ ערעסעב יד ןיא ןלָאר-עױרֿפ טּפיוה ןליּפש
 -עגטרָאֿפ טָאה יז עכלעוו ןוא ,טריֿפעגֿפױא טָאה ,ןַאמנײֿפ טנומגיז
 .טיוט ןַײז ךָאנ ןליפש וצ טצעז

 "לַאנרושז רעשידיא, ןיא ןַאמניײֿפ ענייד רעביא ןבירשעג בָאה ךיא
 ןירעלטסניק ַא זיא ןַאמנײֿפ ענייד סַאדָאמ, :1911 יַאמ 18 םעד
 יד ןיא טימ טסייר יז ,גנוקיצטנַא סױרַא טֿפּור יז ,ןייש טליּפש יז
 יז .עניב רעד ףױא רָאֿפ טלעטש יז סָאװ ,לָאר עריא ןוֿפ ןטלעוו
 -גייא ןוא קידעבעל טליּפש יז .ןדייל ןוא ןזײרֿפ עריא ןליֿפ טכַאמ
 ,טינ ןברַאדרַאֿפ עכלעוו ,ןסעיּפ ערעסעב ןיא סנטסײממַא ,קיטרַא
 ."ןבייהרעד רָאנ ,טינ ןקירדינרעד עכלעוו ,ןעלקיווװטנַא רָאנ

 ןוֿפ גנוריזירעטקַארַאכ ענעבירטעגרעביא ןייק טינ רעכיז זיא סָאד
 | .ןליּפע ריא

 יו רעטעּפש לסיב ַא ןָאדנַאל ןייק ןעמוקעג זיא ןַאמנײֿפ ענייד
 -ַארד רעד ןיא ןטָארטעגֿפױא טשרעוצ זיא יז .1906 ןיא ,ןַאמ ריא
 ןבלעז םעד טימ עמַארד סלַאטנעזָאמ ןיא הרובד סלַא עלָאר רעשיטַאמ
 ןליּפש רעטסעב ריא רעבָא ,קיטֿפערק ץנַאג טליּפשעג טָאה יז .ןעמָאנ
 יז טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא .ןיטסיטַאמַארד סלַא ןעועג טינ זיא
 סלַא ןטײקיעֿפ עסיורג טָאהעג טָאה יז ןוא ,ןיטערבוס סלַא טליּפשעג
 .ענעידעמָאק

 סנידרָאג ֿבקעי ןיא עיסַאכ סלַא ןעוועג זיא עלָאד עטיױוצ ריא
 -ֿפױא ריא .טנכייצעגסיוא ןעוועג עלָאר רעד ןיא זיא יז ."המותי יד;
 רעייז טּפיוהרעביא טָאה יז .ףמוירט רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןטערט
 עזעימָאק-בלַאה יד טליּפשעג שיטסירעטקַארַאכ ןוא קידעבעל ,ןיֿפ
 טנעקעג טָאה יז .עסעיּפ רעד ןוֿפ טקַא ןטייווצ ןוא ןטשרע ןיא סענעצט
 םעד טכַאמעגכָאנ טוג רעייז טָאה יז ןוא (ןעמַאכָאנ) ןקימימ טוג רעייז
 עיטַאמ , רעטָאֿפ ריא סלָא טליפשעג טָאה רעכלעוו ,רעליפשיוש
 ,עלעקטָאמ, רעטרעוו ענייז טגָאזעגכָאנ טָאה יז ןעװ ,"לכַײרטש
 םנוֿפ טלסיירטעג ךיז רעטַאעט סָאד טָאה ,"..עֿפ .עה ,עלעקטַאמש
 טקַא ןטצעל ןוֿפ סענעצס עשיטַאמַארד יד .םוקילבוּפ ןוֿפ רעטכעלעג
 .קיטֿפערק ךָאד רעבָא ,ןטלַאהעגסױא ױזַא ןעוועג טינ ןענַײז

 :ןליּפש ריא ןגעוו ןבירשעג טלָאמעד בָאה ךיא
 -יּפעיושש עטריטנעלַאט ַא קֿפס ַא ןָא זיא ןַאמניײֿפ ענייד סַאדַאמ;

 ןעק יז .ענעידעגַארט ַא יו ענעידעמָאק רעמ זיא יז רעבָא ,ןירעל
 עעיכיסּפ ןוא ןדייל עֿפיט יו טסול ןוא טײקכעלײרֿפ ןקירדסיוא רעמ
 ןכעלרעסיױא םעד רעמ יז טכוז ןײמעגלַא ןיא.. ןעגנובעלרעביא
 ןליּפש ןוֿפ קורדסיוא ןשיטסיטרַא :םעד יו םוקילבופ ןֿפױא קורדנייא
 רענַאקירעמַא יד זיא סָאד -- קידלוש טינ יז זיא םעד ןיא רָאנ .אֿפוג
 ."עלוש

 טלָאמעד זיב רעכיז ןבָאה ייז .ןלעֿפעג קרַאטש יז זיא םלוע םעד
 ריא ךָאנ .עניב רעשידִיי רעד ףױא ןליּפוש רעסעב ןייק ןעעזעג טינ
 רענָאדנָאל ןוֿפ גנילביל ַא ןרָאװעג יז זיא ,עיסַאכ סלַא ןעניישרעד
 ןלָאר-טּפיוה עקינייא ךָאנ טליּפשעג ןַאד טָאה יז .םוקילבופ ןשידִיי
 רעד ןיא "וינעטע, סלַא ,"ַאֿפַאס, סלַא ןסעיפ סנידרַאג ֿבקעי ןיא
 עסעיּפ רעד ןיא "ַאזַאז , ןעוועג ךיוא זיא יז .איא *ַאטַאנָאס רעציירק;
 .ןעמַאנ ןבלעז םעד טימ
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 ןיא טליּפשעג יז טָאה רעטַאעט-סקלָאֿפ ןשידִיי ןַאמנײֿפ ןיא
 ןיא ןליפש ריא בָאה ךיא .אמויד רעדנַאסקעלַא ןוֿפ *עמַאד ןעילעמַאק;
 טנכייצעגסיוא טליּפשעג טָאה ןַאמניײֿפ סַאדַאמ, :טנכייצַאב עסעיּפ רעד
 טנעמַארעּפמעט ןוא ליֿפעג טימ טָאה יז .עיטוָאג טירַאגרַאמ סלַא
 עריא ןוא עביל יא ,ענַאזיטרוק סלַא טײקכעלײרֿפ ריא טקירדעגסיוא
 ךיז טָאה סָאװ ,יד סלַא ןדייל עסיױרג עריא ךיוא .ןעמיורט-סעביל
 קרַאטש ץנַאג יז טָאה ,ןסױטשרַאֿפ רַאֿפרעד טרעוו ןוא ןעוועג בירקמ
 .טכַארבעגסיױרַא

 ןיא "ַארָאנ, סלַא ןַאמנײֿפ ענייז ןעזעג ךיוא ךיא בָאה לָאמנייא
 עסעיּפ יד טָאה ָאקסערָאל ."זיוה ןפוּפ, עמַארד סנעסביא קירנעה
 דנע ליימ, ןרָאװעג םעדכַאנ) "ןָאגערעּפ, רעד ןיא טריֿפעגֿפױא
 טָאה ןַאמנײֿפ סַאדַאמ, :םירשעג םעד ןגעװ בָאה ןיא .(ירייפמע
 ,טעטרַאוורע בָאה ךיא יו רעסעב ,ַארָאנ סלַא טכעלש טינרָאג טליּפשעג
 עטזערע יד ןיא .ףוס ןזיב ביהנַא ןוֿפ טסנרע וצ ,קיטייזנייא וצ רעבָא
 .ןסקַאוו ףרַאד טייקטסנרע יד .רעקיטסול ןַײז טֿפרַאדַאב יז טָאה ןטקַא
 ףרַאד סָאד ןוא ,טקַא ןטייווצ ןיא טשרע טסנרע ןרעוו ןבײהנָא ףרַאד יז
 םַאדַאמ .טקַא ןטירד ןיא ,סקַאמילק םעד ,הגרדמ עטטכעװ יד ןכיירג
 טקַא ןטייווצ ןיא .גנַאֿפנָא ןוֿפ ךַײלג שיטַאמַארד ןטוועג זיא ןַאמנייֿפ
 יז ןעוו ,טקַא ןטירד ןיא ןוא ,שיטַאמַארדָאלעמ ןעוועג ןיוש יז זיא
 יז טָאה ךָאד רעבָא ..ךַאווש ןרָאװעג יז זיא ,קרַאטש ןַײז ףרַאז
 ."ַארָאנ עכעלגערטרעד ַא טלעטשעגרָאֿב

 יז .ןָאדנָאל ןיא ןענָאזעס עגנַאל עליֿפ טליּפשעג ןַאד טָאה יז
 ."טייצ , יד ןיא עיֿפַארגָאיב ריא טכעלטנֿפערַאֿפ ךיוא טָאה

 .??ּפעשטייוו ןיא זדנוא ַײב עכעלסעגרַאֿפמוא ןַא ןבילבעג זיא יז

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .8 זיא 1946 רַאורבעֿפ 21 םעד
 ;ֹוזַא יז טריזירעטקַארַאכ סיצנַאד .מ

 ןבַײרש םהסה ןמ ןלעװ עסירעטקַא יד ןַאמנײֿפ ענייד טעװ
 יז ןעקנעדעג סָאװ יד .רעקיטירק-רעטַאעט ענעריווושעג ערעזדנוא
 ןרוגיֿפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןוֿפ ענייא ןעוועג זיא יז ןעוו ןרָאי יד ןֿפ
 -ָאלעמ, ַא יו ריא ןגעוו ןבַײרש רָאנ ןָאק ךיא .עניב רעזדנוא ףיוא
 טלעֿפרַאֿפ טינ טָאה סָאװ ,ערעדנַא רעטנויוט יד ןוֿפ רענייא יו ,"ןַאמ
 רעזדנוא ןוֿפ ןרָאי-סגנוילב יד ןיא גנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידִיי ַא
 רעטעּפש ,ןירבָאק ,ןיביל ,ןידרָאג ןוֿפ ןטַײצ ענעדלָאג יד ןיא ,עניב
 -רעִירֿפ ַא וצ טרעהעג טָאה ןַאמנײֿפ ענייד .ןייבשריװ ןוא יקסניפ --
 ריא זיא ערעירַאק ריא ןוֿפ טרָאמירֿפ םעד ןיא ..ענָאּפע רעקיד
 טגָאמרַאֿפ טָאה יז... דָאירעּפ-ןדַאפדלָאג ןטימ ןדנוב וַאֿפ ןעוועג ןעמָאנ

 -גיז .רערע? ןטוג ַא טַאהעג יז טָאה וציעד .. םיטש עלוטטנַא ּפ ַא
 רעגני רעד ןיא ט"יסע ועטניארַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמנייט טנומ
 -עּפש ךיוא זיא ןוא לגילפ ענַײז רעטנוא יז ןעמֹונעג ןוא עסירעטקַא
 ריא טימ ןסעומש ענַײמ ןיא טָאה ןיילַא ענייד ... ןַאמ ריא ןרָאוװעג רעט
 -געוו ןוא -וערעל ןַײמ ןעוועג זיא טנומגיז, :טק-ועמַאב ןרָאי ענעי ןגעוו
 ."ןעוועג זיא רע רערעל רערַאב-רעדנּוװ ַא רַאט סָאװ... רעזייוו

 ןרָאא עטשרע עריא ןוֿפ ןַאמנייֿפ ענייד ןקנעדעג סָאװ ,ענעי.

 דוּפָאּפ רערעייהעגמוא ריא ןוֿפ רעדנּוװ ןָא ךיז ןלייצרעד ןָאדנָאל ןיא
 .ןדִיי רענָאדנָאל יד ןוֿפ עביל ןוא גנורערַאֿפ יד... טעטירַאל

 ןַאמנַײֿפ ענייד טעוו ןבַײרש טלָאוװעג טינ ךעלטנגייא בָאה ךיא..
 סלַא ןַאמנײֿפ ענייד ןעעוװ ןבַײרש ָאד לי ךיא.. ןירעליּפשױש יד
 יז ,לָאמ עכעלטע ענייש ַא ןֿפָארטעג ריא טימ ךיז בָאה ךיא .שטנעמ
 טָאה יז. קנַארק ןוא עניב רעד ןוֿפ עיוצעגקירוצ ןעוועג ןיוש זיא
 עכלעוו טימ רעליּפשיוש ןוֿפ עערעלַאג עצנַאג ַא.. טריֿפעגכרוד רימ
 טרעהעג טינ ריא ןוֿפ בָאה ךיא ןוא ,גנַאל ןבעל ַא טליּפשעג טָאה יז
 :טגָאזעג לָאמנייא טינ רימ טָאה יז... .ןצעמע ןגעוו טרָאװ טכעלש ןייק

 ןַײמ ןיא טַאהעג בָאה ךיא .טינ זתונעט ןייק םענייק וצ בָאה ךיא;
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 ןופ א קי ס ק ע ל }

 רימ ןבָאה ןרָאי עטצעל יד בא ןוא ,עביל.. טלעג.. םור ןבעל

 ןעמ.. ןבעל סָאד ןיא יױזַא ,נ ,טײקנַארק ,גנושױטנַא טכַארבעג

 ןורכז ןיא רימ ַײב זיא ."עטוג סָאד יו עטכעלש סָאד ןעמענ ףרָאד

 ךיוא רָאנ ,ירעליפשיוש רענייֿפ ַא ןוֿפ רָאנ טינ דליב ַא ןבילברַאֿפ

 ."ןשטנעמ ןלוֿפליֿפעג ַא ןופ ,ױרֿפ רענייפ ַא ןֿפ

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,199 ,126 ,48 .זז ,דנַאב רעטיײװצ ,"רעטַאצט .שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב
 ,"טײהרַאװ איד , ,ענהיב רעשידיא רעגיה רעד רַאֿפ טסולרַאֿפ א ךָא ר -- יג .א

 ,1907 טסוגױא 7 ,י נ
 "טַײצ יד , ,רעלסעק .שזד .רמ ןעגעג ןַאמניײֿפ ענייד םַארַאמ ןוֿפ קיורטס -{-3}

 ,1914 .רבעֿפ 1 ,ןָאדנָאל

 ,1914 .רבעֿפ 2 ,טרָאד ,ןַאמניײֿפ ענייד םַאדאמ וצ רעֿפטנע סרעלסעק -- {--}
 ,1914 ,רבעֿפ 3 ,טרָאד ,ןַאמניײֿפ ענייד םַאזַאמ ןוֿפ געיז רעד -- {)

 | ,1914 .ובעֿפ
 5 ,טרָאד ,טנעדיצניא רעלסעק ןַאמנײֿפ ןיא עלָאר רעזנוא --- רעיימ סיררָאמ

 יוז ,1916 ,קרָאײוװינ ,,עטכישעג סנעבעל ןַײמ, -- יקסװעשַאמָאהט יסעב

7, /15, 

 ."װרָאֿפ , ,רעטַאעהט סיילּפ גניװריוא ןיא תחנ סעמַאמ-עטַאט -- בעילטָאג ןַאעל

 : | ,1919 .נַאי 21 ,י .נ

 יד ןיא גלָאֿפרע רעסיורג ס ןַאמנײֿפ .סרמ --- |רעיימ סירָאמ} סוקיטירק

 ,1922 ילוי 14 ,ןָאדנָאל ,/טַײצ יד , ,ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ ' המותי,
 ,טרָאד ,הטיחש ס גידרָאג ןיא יַאמנײֿפ ענייז םַאוַאמ --- |יקסוװָאנַאמָאר} .ר

 ,1922 ילוי 9

 ,טרָאד ,/הטיחש , רעד ןיא ןַאמניײֿפ ענייד םַאדַאמ --- ןיקסװעשטַאכָאס} א"זב
 ,1923 רַאונַאי 4

 ילוי 3 ,ינוי 16 ,.י .ג ,,טײהרַאװ עַײנ יד, ,/ ןעבעל ןַײמ , --- רעלרַא .ּפ ֿבקעי
5, 

 דנַאב ,1925 .י .ג ,/ גרוטַאמַארד ןשידיא א ןוֿפ ןעגנורעניארע,, -- ןירבָאק ןָאעל
 ,35 .ז 1

 "תונורכז רעטַאעט , ןיא) "ילא ילא ,, ןוֿפ עטכישעג יד --- יקסװעשַאמָאט סירָאב
 ,|ן1928 ענליװ ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ

 עשיטסירעטקַארַאכ ס'גידרָאג ֿבקַעי ןיא ןַאמנײֿפ ענייד םַאדַאמ --- סוקיטירק
 ,1929 יַאמ 9 ,ןַאזנַאל ,/טַײצ יד , ,'תרֿפא עלערימ , עמַארד

 "המותי יד עשאח , ןיא ןַאמניײֿפ ענייד ןוֿפ גלָאֿפרע רעסיורג רעד -- ןַאּפ .ש
 ,1929 ,יַאמ 8 ,ןָאדנָאל ,"טסאּפ , ,רעטַאעט ןָאיליװַאּפ ןיא

 יד , ,ץלָאר-טּפױה רעד ןיא ןַאמנײֿפ ענייד טימ תרֿפא עלערימ, -- ןַאּפ .ש
 ,1929 יַאמ 9 ,ןָאדנָאל ,/ טסָאּפ

 רעלסעק ףעזָאי ןוֿפ טריֿפעגֿפױא ,ןיביל .ז ןוֿפ ױרֿפ ַא ןוֿפ ץרַאה סָאד -- ןַאּפ .ש
 ,עלָאר-טּפיױה רעד ןיא ןַאמנייֿפ ענייד טימ

 ,57:58 .וז ,1942 ,ןָאדנַאל , ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שיויא , -- רעיימ סיררָאמ
2613, 

 ,ןידרָאג ֿבקעי זיב ןעדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןוֿפ געװ ס' נַאמנײֿפ ענייד -- 8 ,צנאד .מ
 ,1946 ,רבעֿפ 24 .י .נ ,/ גָאט,

 ,1959 ,קרָאיוינ ,"טלייצרעד רעלרַא יליצ , -- רעליַא יליצ

 קחצי:םהרבַא ,יקסנימַאק
 {1918 ץרעמ 14 .טשעג -- 1867 .בעג)

 ,עשרַאוװ ַײב ,ַאילָאװ ןיא 1867 ןריובעג

 ןוֿפ ןרעטלע עשיסקָאדָאטרָא ַײב ,ןלױּפ

 טלַא זיא רע רעוו .דנַאטש ןשיתיבה:-לעב

 ןַײז ןברָאטשעגּפָא םיא זיא ,רָאי 7 ןעוועג

 רעד ןיא ןענרעל ןעמוקעגנָא זיא .ק .רעטָאֿפ

 -ֿבח ענַײז םגה .הרות-דומלּת רעװעשרַאװ

 ןוֿפ טדיילקעג רעכַײר ןעוועג ןענַײז םיר

 רעייז ןעוועג ןגעװטסעדניוֿפ רע זיא ,םיא

 ןכַאמ ייז טגעלֿפ רע לַײװ ,ייז יײב טבילַאב

 -נוזַאב ,ןעַײרעֿפיטש ענַײז טימ ךעלײרֿפ

 רע טגעלֿפ ,טכַאנרַאֿפ ךיז ןליּפש םַײב סָאװ ,טימרעד רעבָא סרעד

 .ג .ד .א ,"יבר םענזירּפַאק ַא, ,"ןעטַאט ןזייב ַא, ןלעטשרָאֿפ ייז רַאֿפ
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 רע ט ַאעצ סט ןשידךדיי

 ַא וצ ןבעגעגּפָא רעטומ יד םיא טָאה רָאי 11 ןוֿפ רעטלע ןיא

 טגעלֿפ ,טעברַא רעד ךָאנ ,ןטנװָא יד ןיא ןוא ,רעטעּפש-ןשַאמַאק

 טָאה ןוא ארמג ןוא י'שר ,שמוח ןענרעל םיא טימ רעטָאֿפ-ףיטש ןַײז

 ."םימש תארי לסיב , ַא םיא ןיא ןצנַאלֿפוצנײא טימַאב ךיז

 ?ןכַאמ ךעלײרֿפ , ןוֿפ גנוגיינ ענעריובעגנייא יד זַא ,סיוא טזַײװ

 עקיטלָאמעד יד ןכוזַאב וצ ןגיוצעג םיא טָאה ,"ןכַאמכָאנ , ןוא

 ןַײז ןיא ךעלגנַיי ערעדנַא יו ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ

 -ַאטס סלַא רעדָא רָאכ ןיא ןרעוו טצונעגסיוא ןגעלֿפ סָאװ ,רעטלע

 .ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןעז ,טלעג ןָא ,ןענָאק ךָאנױזַא ןוא ,ןטסיט

 :וזַא סָאד טבַײרשַאב ןיילַא .ק

 טימ ןוא ,טלַא רָאי 13 ,לגנַיי ַא ןעוועג סלָאמַאד ךָאנ ןיב ךיאי

 ןבילבעג ךיא ןיב ,עשרַאו ןוֿפ רעטַאעט עשידִיי סָאד ןוֿפ ןרָאֿפּפָא סָאד

 סָאד טַאהעג ביל רעייז בָאה ךיא לַײװ ,ןסימשעגּפָא יו ױזַא סעּפע

 יד וצ ןזנובעגוצ קרַאטש רעיײז ןעװעג ןיב ןוא רעטַאעט עשידִיי

 יב טָאברַאֿפ םעד |רעדייא} רַאֿפעב א רעליפש ײענכַאי עבָאב,

 .ןתוחמ רעטנָאנ ַא רָאג ןעוועג ייז טימ ךיא

 יקסנישַארק ףיוא לעטָאה ןיא ןעמוק ךיא געלֿפ טכַאנרַאֿפ עלַא

 םַאדַאמ זַא ,ףױרעד טרַאוװעג גנַאלחנתטש בָאה ךיא ּוװ ,ץַאלּפ

 עבָארעדרַאג לקעּפ ריא ןבעג רימ לָאז (ןילרעב ענעזעוועג) ןַאמצנַאט

 -ָאדלעג רעטַאעט |םעד} סָאד ןיא ץגָארטכָאנ ריא סע לָאז ךיא

 ןבַײלב הז תוכזב ןוא ,טליפשעג טָאה עפורט עשידִיי יד ּױװ ,יָאדַאר

 בָאה ,"טמַא; ןזיד ןַײמ בילוצ .גנלעטשרָאֿפ יד ןעז ןוא רעטַאעט ןיא

 עלַא ט9 ךעלקעּפ יד ךיוא ןגָארט וצ ןעוועג הכוז טַײצ רעד טימ ךיא

 ןעמענ ןוא טסיטרַא לקיטש ַא ןרעװ וצ ךיױא ןוא ןרָאיטקַא עדעדנַא

 ?יפשַײב םוצ יװ ,ןרעּפָא עשירָאטסיה סנדַאֿפדלָאג ןיא לייטנָא ןַא

 ּוװ ,"תימלוש, ןיא ,בייל רעד ןעוועג ןיב ךיא ּוװ ,ײאֿבכוּכ רב, ןיא

 . ..יםענורב םעד ןבענ גרעב יד ףיוא ץַאק יד טליפשעג בָאה ךיא

 ענַײמ טימ יא ןלָאר ענַײמ טימ יא ןדירֿפוצ טכע ןעוועג ןיב ךיא

 .טכַאנ עדעי רַאֿפ סעקיּפָאק 15 ,ןעמוקַאב געלֿפ ךיא סָאװ ,תוריכש

 טימ לוֿפ ןעוועג ןיב ןוא ךעלקילג טליֿפעג טושּפ ךימ בָאה ךיא

 גנילצולפ ...וא ןטעברַאֿפױרַא ךיג רָאג ךיז לעװ ךיא זַא ,גנונעֿפָאה

 זיא סָאוו ,רענייא יװ טליֿפעג טלָאמעד ךיז בָאה ךיא !טָאברַאֿפ רעד

 ײ..דרע רעד ףױא למיה ןטעביז ןוֿפ ןלַאֿפעגרעטנורַא

 ןוא טנעמַארעּפמעט ןכעלטנגוי ןצנַאג ןַײז טימ ןַײרַא ךיז טֿפרַאװ .ק

 -לע ןיא ןיוש ןוא ,ײרעּפעטש-ןשאמַאק -- ןוֿפ טעברַא רעד ןיא ןערב

 -קרעוו ַא ןיֿפ רעמיטנגייא רעד ןרעוו וצ רע ט:ַײװַאב ,רָאי 16 ןוֿפ רעט

 ןליּפש רעטַאעט עשידַיי סָאד ןָא טבייה רעדיוו .ןענישַאמ 5 טימ טַאטש

 טרעקַאלֿפעצ רעטַאעט םוצ קנוֿפ רענעריובעגנייא רעד .עשרַאװ ןיא

 רע .טכַאנַײב טינ ןוא גָאט ַײב טינ ור ןייק טינ םיא טיג ,םיא ַײב ךיז

 .רעטַאעט ןגעוו רָאנ טכַארט ןוא טַאטשקרעװ ןַײז טקיסעלכַאנרַאֿפ

 סע רע טצעז ,"ךלמה ןתח, לכיב עשיעיבעה סָאד קידנעמוקַאב

 ךָאנ ױזַא הנוכ רעד טימ סע טריזיטַאמַארד ןֹוא שידִיי ףיוא רעביא

 ןַײז רעבָא ,עּפויט רעשידִיי רעד טימ ןדניברַאֿפ וצ ךיז רעטנענ

 טנערברַאֿפ ,"לוסּפ ףיירט , יו סע טכַארטַאב רעכלעוו ,רעטָאֿפ-ףיטש

 ,טּפירקסונַאמ ןַײז טימ לכיב סָאד

 -ַאב רע .רעטַאעט םוצ גנַארד ס'.ק ּפָא טינ רעבָא טלעטש סָאד

 עּפורג ַא ףיונוצ רע טלעטש 1887 ןיא .רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ טסילש

 ,לטעטש ןיילק ַא ןיא ןליּפש סױרַא ייז טימ ךיז טזָאל ןוא "-עבָאהביל,

 רעד ןיא ןעמונעג טרעוו רע .וויזירּפ רעד רעטנוא טמוק ָאד רעבָא

 ,טַאדלָאס סלַא ,;ײמרַא רעד ןיא ןוא ,טסניד-רעטילימ םוצ ײמרַא

 שידִיי ףיוא ןעגנולעטשרָאֿפ טריֿפעגכרוד ןטַאדלָאס יד טימ רע טָאה

 2. .שיסור ןוא

 ןיא ןֿפָאטעג רע טָאה ,טסניד-רעטילימ ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ
 רעד רעטנוא עּפורט עשידִיי ַא ,ךָאװ ןיא לָאמ עקינייא ,ןליּפש עשרַאװ
 ימ סיורג טימ ןוא ,ַאקסניגלָא ױרֿפ רעשיסיר רעד ןוֿפ עיצקעריד
 עּפורט יד .ןלָאר-ןדָאזיּפע ןליּפש וצ ןעמוקנַײרַא טרָאד םיא טגנילעג
 עּפורג ַא טלעטשעגֿפױנוצ טָאה .ק ןוא ןלַאֿפעצ לענש -עבָא ךיז זיא
 -טלעוו יד רעטעּפש -- ןרעּפלַאה לחר ךיוא רעטנורעד) "רעבָאהביל ,

 ןיא טליּפש רע רעכלעוו טימ (ַאקסנימַאק לחרירּתסא עטמירַאב
 רעטנוא ןליוּפ ןוֿפ ךעלטעטש עניילק רעביא ןוא רעטַאעט סָאקטניגלָא

 ,רעצעלּפיליּפש עגונב סרעדנוזַאב ,ןעגנוגנידַאב עטסדעווש עמַאס יד
 וצ ךיז ידּכ .לַאטש ןקיסַאּפ ןייק וליֿפַא ןגירק קידנענָאק טינ טֿפָא

 עכעלנע ןוא סמיאנּת ףיוא רעגניז סלַא ףיוא ךיוא .ק טעיט ,ןיענדעד

 .ת'חמש עשידִיי

 ;טבַײרש | יקסנירק } ווָאּפיסָא .מ

 ,ןעזעגמורַא יקסנימַאק ךיז טָאה ,ענעצס רעד וצ קידנבערטש
 -דומלת רעוועשרַאוו יד .טֿפַאשנסיוװ ןיא ױר ןצנַאגניא זיא רע זַא
 .ןבעגעג טשינ גנודליב עשירַאטנעמעלע ןייק רַאגָאז םיא טָאה.. הרות
 ליֿפ ךָאנ טָאה ןוא ןענרעל םוצ ןעמונעג קרַאטש ךיז טָאה יקסנימַאק
 שטַײד ,שיסור ,רערעל ןוֿפ ףליה רעד ןָא ,טנרעלרעד ךעלטנירג ימ

 ןעד טימ טנעקַאב קיטַײצכַײלג ךיז טָאה רע .שיזױצנַארֿפ לסיב ַא ַיוא
 -טנַא וצ ןֿפלָאהעג םיא טָאה סָאװ ,ןכַארּפש עלַא יד ןיא רוטַארעטיל
 ןרָאװעג תמאב זיא רע זיב ,קַאמשעג ןַײז ןוא ןטייקיעֿפ ענַײז ןעלקיוו
 עלַא ןריֿפוצסױא טײטשרַאֿפ רעכלעוו ,טסיטרַא רעטנכייצעגסיוא ןַא
 ."טליּפש רע סָאװ ,ןלָאר ענַײז

 רעביא רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמעד יד ןגעוו
 "רוט קחצי טבַײרש ,ןליוּפ ןיא סרעדנוזַאב ,עירעּפמיא רעשירַאצ רעד

 :גרעבדורג "ווָאק

 ןוֿפ ןרעטַאעט שידִיי ןליפש וצ| טָאברַאֿפ רעקיזָאד רעד,
 ַא ףױא רעטַאעט ןשידִיי םעד ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןבעגעג טָאה (523
 -- לטימ-ץוש עַײנ סָאז ןענוֿפעג טינ ךיז טָאה סע זיב ,טַײצ רעסיוועג

 ."רעטַאעט שידִיי-שטַײד. ןוֿפ עקסַאמ עלעיציֿפָא יד

 "ותח ,ק טָאה 1892 ןיא
 -לַאה לחרירּתסא טימ הנ
 טימ טריזינַאגרָא ןוא ןדעּפ
 עקרַאטש ַא לייטנָא ריא

 רע רעכלעוו טימ עּפורט
 רעביא םורַא טרעדנַאװ
 -נוא ,ןליוּפ ןוא דנַאלסור
 רעלעיציֿפָא רעד רעט

 שטַײד-שידִיי; ןוֿפ עקסַאמ
 קידנכַאמטימ .,*רעטַאעט
 ןטייקירעװש ערעיוהעגמוא
 םעד בילוצ תושיגנ ןוא
 -עט שידִיי ףיוא טָאבראֿפ
 -ַאגענ רעד בילוצ ,רעטַא

 יד ןוֿפ גניצַאב רעוויט
 םעד בילוצ ןוא ןלַאקירעלק
 ֿבצמ ןלערוטלוק-קירדינ

 עשידִיי עטירב יד ןיֿפ
 -ַיז עכלעוו ,ןסָאמ-סקלַאֿפ

 יד ןעוועג טלָאמעד ןענ

 ןופ ןטנעמוסנָאק עקיצנייא שזדָאל ןיא יקסנימַאק קחצי-םהרֿבַא
 .רעטַאעט ןשידִיי | יי
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 :םעד ןגעוו טבַײרש גרעבדורג-ווָאקרוט קחציו

 ַא טימ ןעלחר-רתסא וצ ןעמוקעג רע זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיאי

 -רעביא ,ןדרַאבצרַאווש דוד טימ טדערעגּפָא ןיוש טָאה רע זַא ,החמש

 רַאוטרעּפער ןסיורג ַא טָאה רעכלעוו ,ןַאמטוג רָאילֿפוס םעד טדערעג

 ,ענַאמלעבַא ,ןטרעביל טימ ןעמוקעגכרוד ןיוש זיא רע ..ןטָאנ טימ
 ..."ָאדַארָאדלע, ןוֿפ עגנוי רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ןײשטַאר ,ןַאמרעב עלערַא

 .גנוריֿפנָא ,סיקסנימַאק ,ןַײז רעטנוא עּפורט ַא טריזינַאגרָא טרעוויס

 וצ ןטערטוצ ןיש ןעמ ןָאק ץרָאמ .טעטש ןכַאמ טרָאֿפ ןַאמטוג

 ןיא .ָאי :טגָאזעג טָאה לחר-רּתסא .יָאיג ןגָאז רָאנ יז לָאז ..ןבָארּפ

 -ײשטַײד-שידִיי, ַא ןרָאֿפעגסױרַא עשרַאוו ןוֿפ זיא םורַא ןכָאװ ייווצ

 -ַאב רעד טימ ,יקסנימַאק .י .א ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא רעטַאעט

 סַאדַאמ ,רעטַאעט--יָאדַארָאדלע, ןוֿפ ענָאדַאמירּפ רעוועשרַאוװ רעטביל

 .ײַאקסנימַאק לחר

 ,עסיורג ןזיווַאב ךיז ןבָאה םישטָארקַאז לטעטש ןוֿפ ןטיולּפ יד ףיוא

 ,לטעטש ןיא זַא ,הרושב יד טגָאזעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןשיֿפַא ענעבירשעג
 עטמירַאב יד ןלָארטסַאג עריא ןָא טבייה ,עּפָאש-רעשעלרעייֿפ רעד ןיא

 עטבילַאב יד ןריֿפסױא שטַײד ףיוא טעװ סָאװ ,עפורט רעוועשרַאוװ

 .ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא רעטכיד ןשידִיי ןסיורג ןוֿפ רעקיטש

 ףיוא תולד םעד ןליֿפ וצ ןבױהעגנָא ךיג ןבָאה ןרָאיטקַא יד ,,.
 ,םלוע ןוֿפ גנורעטסַײגַאב רעד ףיוא טקוקעג טשינ .לעֿפ רענעגייא רעד
 םינלעב ןייק .רעכַאװש גָאט ןדעי טימ ןרָאװעג ןטֿפעשעג יד ןענַײז
 רעד ןעוועג ץרַאווש זיאיס .טלעֿפעג טשינ ןבָאה רעטַאעט ןיא ןייג וצ
 טלָאוועג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןוֿפ עּפָאש-רעשעלרעַײֿפ רעד רַאֿפ ץַאלּפ
 ץלַא ןרָאװעג זיא לשיט-עסַאק םַײב רעבָא .גולעטשרָאֿפ יד ןעז
 -יב ַא ןָא ןייג וצ םינלעב יד טרעמעג ץלַא ךיז ןבָאה סע .רערעטיש
 ןענַאמטוג טקישעגסױרַא ןעמ טָאה ...הבנגב ךיז ןגירקוצנַײרַא ,טעל
 טימ ךיז ןעגנידַאב ,טײקמערָא לסיב סָאד ןעמונעגֿפױנוצ ,סױרָאֿפ
 ןַײרַא געוו ןיא רעטַײװ טזָאלעג ךיז ןוא תולגע ילעב

 ַא טָאה ּוװ טשינ ּוװ .לטעטש וצ לטעטש ןוֿפ ןרָאֿפעג ןעמ זיא יזזַא

 ערעניײֿפ ַא ,לַאז רערעסעב ַא ,לטעטש רענייר ַא :ןוז יד ןָאטעג ןַײש

 ןטשרע םוצ ללּכב זיא ןעמ ּוו ךעלטעטש עכלעזַא ןעוועג .הינסכא

 טָאה גראווגנוי סָאד ּווװ ,גולעטשרָאֿפ-רעטַאעט ַא טימ וועג לָאמ

 ןליּפש-םירופ ןייק טריזינַאגרָא וליֿפַא טַאהעג טשינ לָאמניײיק ךָאנ

 -עג טָאה סָאװ ,ןווייה יוו ןעוועג רעטַאעט סָאד זיא לטעטש ַאזַא ןיא

 ןענַײז בייהנָא ןוֿפ .לטעטש ןיא ורמוא ןוא גנוכַאוורעד ַא ןריוי טכַאמ

 ךעלסיבוצ רָאנ ,סיױרג ןוא ןיילק ןֿפָאלעג ןעגנולעטשרָאֿפ יד ףיוא

 תוכאלמ ילעב ןוא גרַאוװגנוי לייט ןביהעגנַא םלוע רעד ךיז טָאה

 ךעלדיל יד ןעגנוזעגכָאנ ,רעטַאעט ןטימ טרעטסַײגַאב שוועג ןענייז

 ןוא םיתבה-ילעב עטסוי יד .ךעלציפש ענעדײערַאֿפ טכַאמעגכָאנ ןוא

 ,םיצל ֿבשומ :זָאנ רעד טימ ןעיירד וצ ןבױהעגנָא ןבָאה ןדַי עמויֿפ

 ןעמ טָאה ינּפ יד ןשיוצ .דמש ,תוסרוקיּפַא ,טנגוי יד טריֿפרַאֿפ'ס

 ייציִלֲאּפ) קינװַארּפסיא םוצ ךיז ןדנעו ץעוװ ןסעומש ןבױהעגנָא

 | .ףליה ךָאנ |רעעזֿפױא

 עַײנ ךיז טימ טגנערבעג ןבָאה ןעגנורעדנַאװ יד ןוא טַײצ יד.
 ךעלטעטש ;ןעגנובעלרעביא עַײנ ,ןרָאיטקַא יד רַאֿפ ןעגנורַאֿפרעד
 ,"טנערבעגּפָא; .טָאה ןעמ ּוװ ,ןטֿפעשעג ערעכַאווש ןעוועג ןענַײזיס ּווו
 -רעטנוא ךיז ןבָאהיס לַײװ ,ןורכז ןוֿפ ןדניוושרַאֿפ וצ ןביױהעגנַא ןבָאה
 סוצ ןעמוקעג טשינ ללּכב זיא ןעמ ּוװ ךעלטעטש עַײנ טקורעג
 -סטֿפעשעג רעד .ןושל שירָאיטקַא ףיוא ןסייהעג טָאה סע יו ,ײקוספ
 :עּפורט עקידנעמוקנָא יד לטעטש ַאזַא ןיא טרַאוועגּפָא טָאה רעריֿפ
 ײ...עינעביולרעד יד ןעמונעגוצ טָאה ןעמ .רעטַײװ ןרָאֿפ ףרַאד ןעמ,..
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 ןופ ןָאקיסלעל

 יד, זַא ,ןֿפלעה טשינ רענייק טעוו ָאד זַא ,נַאטשרַאֿפ ןיווע ןעמ טָאה

 ליוו קינווַארּפסיא רעד ,טסייה סָאד ,"ןרימש טשינ ךיז ןזָאל רעדער

 ןענַײז ייז זַא ,ליֿפ ױזַא טגנַאלרַאֿפ רעדָא ,ןַײרַא די ןיא ןעמענ טשינ

 .רעטַײװװ ןרָאֿפעג זיא ןעמ ןוא ,קָאצַאב וצ חכב טשינ סע

 ַא ,בר ַא :טקורעגנָא תורצ עַײנ ךיז ןבָאה רעטרע ערעדנַא ןיא
 ַא ןֿפורעגסױא ,רעַײֿפ קילײה ַא טימ טרעקַאלֿפעגֿפױא טָאה ,יאנק
 ןגָארטּפָא טחמעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא ,רעטַאעט ןֿפױא םרח
 עכלעזַא ןיא .רענייב עצנַאג טימ ןײגסױרַא טזָאלעג ךיז טָאהיס ןמז לּכ

 ןיא ?טעטש סָאד ץזָאלרַאֿפ טחמעג לָאמ ןייא טשינ ןעמ טָאה ץלַאֿפ
 לָאמטֿפָא ;רעטצניֿפ רעד ןיא ךיז ןענעבנגסױרַא ,טכַאנ רעד ןטימ
 טחמעג טָאה ןעמ .הינסכא רעד רַאֿפ ןלָאצַאב וצ ןעוועג טשינ זיא
 יֵלעב יד ַײב ןיילַא ךיז לָאמ ןייא טשינ ןוא ,ץֿפח ַא סעּפע ןצעזרַאֿפ
 טעוו ןעמ זַא ,טסייה סָאד ,ײסָאשזעיטַאלּפ םינשזָאלַאנ, ןרַאֿפ תולגע
 יז טימ ןֿפױקסױא טרָאד ךיז ןעמ טעװ ,לטעטש ןטיוצ ןיא ןעמוק
 זַא ןוא ,עסַאק רעד ןיא ץקַאֿפנַײרַא ןלעוו סָאװ ,לבור רָאּפ עטשרע
 -גגסױרַא טחמעג טכַאנַײב ךיז ןעמ טָאה ,ןעוועג טכעלש רָאג זיאיס
 יז ףױא ךעלקעפ ןפעלש ,הינסכא רעד ןוֿפ רעטצנעֿפ ןכרוד ןענעב
 ועדלעֿפ ,ןעוו רעביא ךיז ץזָאל שינרעטצניֿפ רעד ןיא ןוא סעציילפ

 .לטעטש טייווצ ַא סעּפע ןיא ןליוּפ ןוֿפ רעדלעוו ןוא

 יד טלמַאזעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד םורַא ּוװ ךעלטעטש ןעועג..

 ;ועדניק עשיתיבה-לעב ןוא םיתרשמ ,ןלעזעג ;טנגוי ערעסעב עצנַאג

 ,ןעמייה ערעייז טימ ןדירֿפוצ ןעוועג טשינ ןענַײז סָאװ ,תומולח ילעב

 ןוא םיִנייד ,בר ןרַאֿפ ןקָארשעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .טלעוו רעד טימ

 יד טימ אשמ-עגמ רעדעי ןגעק טנרָאװעג ןבָאה סָאװ ,םישמש

 ןגעוו ןסעומש ןרָאיטקַא יד טימ טריֿפעג -- ,טרעקרַאֿפ .ןרָאיטקַא

 ןעוועג ךיוא רעבָא ןענַײזיס .קיטילָאּפ ןגעוו ,רעטַאעט ןגעוו ,טסנוק

 טימ סעטָאּפַאק עצרַאוש ןֿפ ערַאמכ ַא ּוװ ,ךעלטעטש ערעדנַא

 -נָאהעגסױרַא ןבָאה סע עכלעוו רעטנוא ןוֿפ ךעלעטיה עקידכעלַײק

 רעד רַאֿפ טלעטשעגקעווַא ךיז ןבָאה ,תואּפ עטרעביושעעצ-דליוו ןעג

 טָארדעג ןוא גנולעטשרָאֿפ יד ןעמוקרָאֿפ טלָאזעג טָאהיס ּווו עלָאדָאטס

 -יירט יד ןטערטרעביא טעוו רעצעמע ביוא ןיד-תיב תותימ עברא טימ

 | ...לעווש ענעֿפ

 ַא ןיא טליפשעג טָאה ןעמ זַא ,לטעטש ַא ןיא ןֿפָארטעג טָאהיס

 -ֿפיוא ןטוועג ןיוש זיאיס ּווו ,יָאדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ; ַא ןוֿפ לַאז ןסיורגי

 עסיורג טײרגעגוצ ןעוועג זיאיס ןוא עניב עכַאפנייא ןַא טלעטשעג
 ןעמיורסיוא טשרע טחמעג ןעמ טָאה לָאמ רעדנַא ןַא .ןציז םוצ קנעב
 רעסעֿפ ףיוא עניב ַא ןּפַאלקֿפױנוצ ,עלָאדָאטס רעדָא לַאטש עסיורג ַא

 ףױא רעטערב עטעילבוהעג טשינ ןגײלקעװַא ןוא סנטסַאק רעדָא
 לָאמ ןיא טשינ ןציז וצ סָאװ ףיױא ןבָאה לָאז םלוע רעד ךעלצעלק
 טרעטשעג טָאה ןעמ עכלעוו ,תומהב עטריֿפעגסױרַא יד ןַאד ןגעגֿפ
 סָאװ ,ןעווער ןקיטעמוא ןַא טימ גנולעטשרָאֿפ יד ןטיײלגַאב ,ור רעייז
 -עגנַײרַא ןוא לדיֿפ ןוֿפ ןעלּפמירג ענעּפַאלש וַאֿפ סָאד טכליהרַאֿפ טָאה
 ."עניב רעד ףיוא רָאכ ןוֿפ גנַאֹועג ןיא טֿפַארק טימ ךיז ןסיר

 :|יקסנירק|} ווָאּפיסָא .מ ךיוא טבַײרש עכָאּפע רענעי ןגעוו

 טסייה סָאז ,שירעמשטייט טשרמולכ ןליּפש טזמעג טָאה ןעמי

 ,"ןיש; ןטימ "חתפ; ,ןעמָאנ ןשִיוג ַא ףיױא (ןעלדנַאה) ןעוועגרָאט;

 ..1ועֿפנ היחמ ןעוועג זיא סע זַא

 עכלעוו טַײל עגנוי ןוֿפ ןלעטשנעמַאזװצ טזומעג ןעמ טָאה עּפורט ַא

 טָאה וצרעד .טַאהעג טשינ ענעצס רעד וצ ןעגנוטיירברָאֿפ ענייק ןבָאה

 ןיא לטעטש ןייא ןוֿפ טלעג ןשָארג ַא ןָא ןּפעלשמורַא טזומעג ךיז ןעמ
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 רע ט ַאעט ןשידיי

 הניד יוװ "עידעמָאק יד; רעדָא "ליפש יד; ןכַאמ וצ רעטיױוצ רעד

 ןרָאיטקַא עשידִייא עידעמָאק {ןסיק}| ןַײז ןיא סױא ךיז טקירד

 -רָאֿפנייא ןיא קַאטסווע בייל ַײב עלָאדָאטס ַא ןיא .("עזייר רעד ףיוא

 טּפַאלקעגֿפױא ענעצס ַא ףיױא ףיוה-הוקמ ןוא סַאגלוש קע ףיוא זיוה

 טעב ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא גנַאהרָאֿפ -- ןוא ,ןטילש ַא ףיוא ךעלטערב ןוֿפ

 ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,םוקילבופ ַא ..םוקילבוּפ ַא ןוא ..תדלוי ַא ןוֿפ

 ךיז ןעקּפַארַאק עכלעוו ,המודכו ּפָאצ ןמלז טימ תרשמ םעד היֿבוט

 ןוא ןעלדניש רָאּפ ַא פא ןסייר ןוא עלָאדָאטס ןוֿפ ךַאד ןֿפױא ףױרַא

 ױזַא טקנוּפ "ליּפשע יד ןעזעג ןבָאה יז זַא ,ךָאנרעד ךיז ןעמירַאב

 ײקינייױועניא, ןַײרַא עקַאט ךיז ןרַאּפש לייט ַא ןוא ...קינייוועניא יו

 רעטַאעט ןיא ןייג רָאג ןױש ליוו סע רעװ ןוא ,טלעג ןשָארג ַא ןָא

 רעד ,רעטַאעט ףיױא ךיוא טלעג ןייק טשינ טעוװעלַאשז ןוא רשכהב

 רעטַאעט ןיא טציז ןוא רענידלעּפַאק ןטימ קסע ןַא ּפִא ןױוש טכַאמ

 עקַאט ןבָאה ךעבענ ןטסיטרַא עמערָא יד ןוא .ץירפ ַא יו חרזמ ןיא

 ןוא ,אינסכא רעד ןיא ןלָאצַאב וצ סָאװ טימ יליפש רעד; ךָאנ טשינ

 -עגסיוא} ײשזָאלַאנא ַא טימ רעביא ךיז ןעמ טלקעּפ ימ ליֿפ ךָאנ

 -רעדיוו טרעוו ליּפש עצנַאג יד ּוװ ,לטעטש רעדנַא ןַא ןיא { טגרָאב

 ײ.(רעִירֿפ ױװ םדוקמכ טלָאה

 -רעד יד ןעמוקַאב וצ ןטסנידרַאֿפ ענַײז טַאהעג ךיוא טָאה ,ק
 ,טכַאמ רעד ַײב ןשינעביול

 :תונורכז עריא ןיא טלייצרעד רעלדַא עילימע ןירעליּפשיױש יד

 רעד טָאה ,לעמָאה ןיא ןליּפש ןעמוקעג ןענַײז רימ תעב לָאמ ןייא,
 רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ םעד} ןיקסנימַאק ןֿפור טקישעג רעטסיײמצילָאּפ
 ןבָאה רימ שטָאכ זַא ,הרוושב עטוג יד טגָאזעגנָא םיא ןוא ןעפורט
 ןרענָאיצולָאוװער יד לַײװ ,ןליּפש ןזָאל טינ רע ןָאק ,שינעביולרעד ַא
 -עד ַא טרַאוװרעד ןעמ .לטעטש ןיא םיׂשעמ ןטעברַא ןבױהעגנָא ןבָאה
 רָאט טַײצ ַאזַא ןיא ןוא ,ןעורמוא וצ ןעמוק ןָאק סע .עיצַארטסנָאמ

 רעד .ןעעינעמוקנעמַאװצ עכעלטנֿפע ערעסערג ןייק ןזָאלרעד טינ רע
 ןרעטניה ןבַײלב ןסייהעג זדתא רעבירעד טָאה רעטסײמצילַאּפ
 .ײַאטָאלַאב ָאלערָאגַאז, ןֿפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ץַאלּפ ַא ןיא לטעטש
 עסיורג ןגעלעג טרָאד ןענַײזיס ןוא רעטניוו ןעוועג זיא סָאד יו ױזַא
 יד .טנגעג רענעי ןיא ןייג וצ תושֿפנ תנכס טימ ןעוועג זיא ,ןעיינש

 ,רוטש ןוֿפ סױרַא טינ ןוא טלעטשעגנַײא טינ עקַאט ךיז ןבָאה שױורֿפ
 .סעטָאלב יד ןיא ןשעטּפָאט לוויטש ערעייז ןיא ןגעלֿפ רענעמ יד זיולב

 רע .רעטסיימצילָאּפ םעד ןבעגעגכָאנ יקסנימַאק טָאה הרירב ןיאב
 ןוא ,םינצבק עסיורג ןענַײז רימ זַא ,דוס ַא טלייצרעד רעבָא םיא טָאה
 רעד טָאה ןבעל וצ ןענַאו ןוֿפ טינ רימ ןבָאה ,טינ ןליפש רימ בוא
 ןוא ,ןלעֿפ טינרָאג זדנוא טעוויס זַא ,טקױרַאב םיא רעטסײמצילָאּפ
 -נַארַאג זדנוא רַאֿפ טָאה רעטסיימצילָאּפ רעד .טרַאוו ןטלַאהעג טָאה רע
 ןוֿפ טלעטשעגוצ זדנוא ןבָאה עכלעוו ,ןעמָארק-זייּפש יד ןיא טריט

 א ןֿפנַארב לסיב ַא ןעמענ וליֿפַא טגעלֿפ גרעבדנַאז .ןטיג סעלַא
 -ווא ףיוא (ץלַאמש ןוא סעלעביצ טַאהעג ביל טָאה רע לַײװװ ץלַאמש
 טלעטשעגוצ וליֿפַא זדנוא טָאה רעטסיימצילַאּפ רעד .ןובשח ערעזד
 סקעז ןטלַאהעגסיוא ױזַא זדנוא ןוא .וו .ז .א ֿבצק םַײב שיײלֿפ ,תוריד
 -עגּפָא ןוא ןסנַאזעזיליד ףיוא טצעזעגֿפױרַא זדנוא טָאה רע זיב ,ןכָאװ
 ."ווָאגינרעשט ןייק טקיש

 ןטימ טריֿפעגנָא ןוא עשרַאו ןיא טצעזַאב ךיז .ק טָאה 5
 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד ."רעוויה'ד ןעדרַאשז , רעטַאעט
 -סַײװ ַאנילָאמרעי ,גנילירט םירמ ,ַאקסנימַאק לחרירּתסא :ןעױרֿפ

 ַאינָאס ,ַאקסנימַאק עניגער ,ןַאמלעדע ַאינָאס ,רעשיֿפ-ַאקסרַאב ;ןַאמ
 אריּפש ַארעיװ ,רעלימ-עזיורק ,ןָאזשיֿפ-ַאקסניגַארב ענעיכ ,טרעביל
 םהרֿבַא ,יקסנימַאק קחצי-םהרֿבַא :רענעמ ןוא ,גרעבסָאלש ַאינָאס .זוא
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 לשרעה ,וָאנַארד ןַאטַאנ ,טרעביל ֿבקעי ,ןָאזשיֿפ עשימ ,ןָאזשיֿפ
 ,ןַָאמלעטיט .ח .מ ,עזיורק .ש ,ָאקסעדנַארב ,רעשיֿפ ןַאמרעה ,ןַאמסַײװ
 .א'א ןַאמרעב ףלָאדַא ,גרעבדנַאז קחצי ,ןַאמרעב ןַאמרעה ,לעּפַאר .ל
 -קעריד ."סעקרַאמ , טיול עּפורט רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עלַא

 -יריד ,גרעבלּפע .ה -- רעריֿפ-סטֿפעשעג ,יקסנימַאק ןעוועג זיא רָאט
 ןַאמרעה -- רעטייל רעשינכעט ןוא גרעבסָאלש קחצי -- טנעג
 .רעשיֿפ

 -עג טריֿפעגֿפױא ןענַײז ןײטשנרַא קרַאמ ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא
 יקרָאג ,ןײטשנרַא קרַאמ ,ןידרָאג ,ץרּפ ,םכילע-םולש ןוֿפ ןסעיּפ ןרָאװ
 ךיז זיא ,טַײצ רָאי ַא טליּפשעג טָאה עּפורט יד .יקסוועשיבישּפ ןוא
 טליּפשעג טָאה רע וו ,שזדָאל ןייק ןרָאֿפעגּפָא זיא ,ק ןוא ןלַאֿפעצ
 טימ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ 1907 טַײצ-חסּפ זיא ןוא רָאי ַא
 ַא טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה עכלעוו ,רעלדַא עילימע ןוא סוילוי
 .עקירעמַא ןוֿפ רַאוטרעּפער םעַײנ

 סעדער ןוא ווירב , ךוב ןיא ןוא "רעכעה ךָאנ , ןייג וצ טבערטש .ק

 רַאונַאי 20) ןצרּפ ןוֿפ ווירב ַא ליזיימ ןמחנ טגנערב ,"ץרּפ .ל .י ןוֿפ
 רעסישזער ןטימ זַא ,ןסיוו םיא טזָאל רע ןכלעוו ןיא .ק וצ (7

 םעד ךעלניײשרַאװ} ןרעדנע טשינ ןֿפוא םושב ןעמ ןָאק ןַאמרעה דוד
 ענעדלָאג עקידרעטעּפש ,"ןויסנ רעד , עסעיּפ סצרּפ ןוֿפ טסקעט
 טגערֿפ ץרּפ ."רעבָאהביל , עסַאמ ַא ךיז םורַא טָאה רע לַײװ ,| "טייק
 רעטַאעט-רעמוז סָאד ןעמוקַאב וצ ךעלגעמ ןַײז טעוו סע יצ ,ןָא ךיוא

 "נָא ןענָאק ןעמ טעװ ןעמ ןעוו ןוא עשרַאװ ןיא ("ינטעל רעטַאעט ,)
 רבחמ רעד זַא ,קיטכיוו זיא סע זַא ,ךיוא טקרעמַאב רע ,ןליּפש ןבייה

 | | .עסעיּפ ןַײז ןענעײלרָאֿפ ןיילַא לָאז

 טבַײרש (עטַאד ַא ןָא) ענַאּפָאקַאז ןוֿפ ןאזעניד ֿבקעי וצ ווירב ַא ןיא
 יד ןֿפַאשרַאֿפ וצ ךיז ןטַאר םיא רע לָאז ,.ק טֿפערט רע ביוא זַא ,ץרּפ
 ןשידומלּת דנוא ןשילביב םניא קומש דנוא גנודיילק , רושָארב עשטַײד

 ןילרעב ןיא עדניימעג רעשידִיי רעד ןוֿפ רעניבַאר ןוֿפ "ןטֿפירש
 טוג רעייז זיא טכַארט יד , :טקרעמַאב ןוא ,גייווצנעזָאר ףלָאדַא .רד

 ,"ןגרָאזַאב םוצ טכַײל ןוא קיליב זיא יז .ןבירשַאב

 -20 ס'.ק ןרָאװעג טרעַײֿפעג עשרַאװ ןיא זיא 1907 ילוי 30 םעד
 רַאליֿבוי רעד ןכלעוו ףיוא טנוװָא-ןרע ןַא טימ ײליֿבוי-עניב רעקירָאי

 ,"ַאטסָאקַא לאירוא , סלַא ןטָארטעגֿפױא זיא

 רעד ףיוא טעקנַאב ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ

 ,ל .י ,רָאטקעּפס יכדרמ ןטָארטעגסױרַא ןענַײז סעדער טימ ןוא ,עניב
 -ַאטַא רעלדַא רעליּפשיוש רעד טָאה ַײברעד .ןײטשנרַא קרַאמ ,ץרּפ
 .טרעֿפטנעעג ףיורעד טָאה יקסנירק .מ ןוא עסערּפ יד טריק

 :עדער סצרּפ ןגעוו רעביא טיג (1907 ,12 'נ) *גנוטַײצ-נַאמָאר , יד

 -עט ןעידִיי ןטימ ךָאנ ןעמ ןָאק ןדירֿפוצ ץנַאג זַא ,טניימ ץרּפ .ל .יג
 עטֿפַאהרעלעֿפ ןייק ּווװ ,(שדקמה-תיב ַא זיא רעטַאעט ַא ןַײז טשינ רעטַא
 -רָאֿפ םעד קידנעעז רעבָא ,ןעמוקנַײרַא טשינ רָאט ,םומ-לעב ַא ,ךַאז
 ןעמ ןָאק ,רָאי ןטצעל ןיא טכַאמעג טָאה רעטַאעט סָאד סָאװ ,טירש
 רעטַאעט סָאד ךיז טעװ טַײצ רעד טימ זַא ,ןֿפָאה וא ןטסיירט ךיז
 ."הגרדמ רעטסכעה רעד זיב ןעלקיווטנַא

 "סעלרוזנעצ , יד זַא ,טריֿפרעד טָאה "שטַײד , ןוֿפ הרזג יד
 ןבָאה |ןטכַאמ רעד וצ ןלעטשוצ טֿפרַאדעג טָאה'מ סָאװ ,טסקעט םעד }
 טיג סע יװ ףיורעד םידאמ א זיא .ק ."שירעמשטַײד , ןַײז טֿפרַאדעג
 :גרעבדורג ווָאקרוט ןָא

 -רתסא עֿפ) טקידיײלַאב לסיב ַא טליֿפעג ךיז טָאה קחצי-םהרֿבַא;

 ןכַאמרעביא טגעלֿפ רע ןכלעוו ןיא "שטַײד , ןַיז רַאֿפ (קיטירק סלחר
 געט עצנַאג .טֿפַאשרעטסיײימ ַא וצ םעד ןיא קידנעייגרעד ,ןסעיּפ עלַא

 טּפַאכעג ּוװ .רעליש ,ענייה ,עטעג ןוֿפ קרעוו יד ןענעיל רע טגעלֿפ
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 ןגױא יד טימ טקוצרַאֿפ לענש סע רע טָאה ,לכיב שטַײד א סעּפע

 -רעביא; ענַײז רַאֿפ רעטרעװ טפַאכעגסױרַא ןוֿפרעד דלַאב ןוא

 ."ןעגנוצעז

 ןשידִיי ןוֿפ בצמ םעד ןוֿפ ,עכָאּפע רענעי ןוֿפ דליב יירטעג ַא

 יד ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןוֿפ תושיגנ ןוא תוֿפידר יד ןוֿפ ,רעטַאעט

 טיג ,רעליּפשיוש יד ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ ַא ,םוקילבוּפ ןוֿפ גנוָיצַאב

 רעד ףיוא ןרָאיטקַא עשידִיי, עידעמָאק רעקיטקַא-3 ןַײז ןיא .ק

 ,"גניטַײצנַאמָאר , רעװעשרַאװ רעד ןיא טקורדעג טשרעוצ) "עזַײר

 רעכיב  ג'8 ןיא טַארעּפעס ןענישרעד ךָאנרעד ,1907 ,10-16 ינ

 | ,(.זז 64 ,1908 ,עשרַאװ) "עלַא רַאֿפ

 סָאװ ,ןטייקירעװש ערעיוהעגמוא יד קידנרעדליש ,יקצולירּפ חנ

 ;טבַײרש ,ןגעוו-רעדנַאװ ערעייז ןיא טַאהעג ןבָאה ןרָאיטקַא עשידַיי יד

 ,ןבעל ןשירָאיטקַא ןשידִי ןוֿפ טַײז יד טריסערעטניאיס ןעמעוו

 ןרָאיטקַא; סיקסנימַאק קחצי-םהרֿבַא ןרעטעלבוצרעביא ךיא טָאר סעד

 ןעירַארעטיל ןסיורג ןייק טשינ טָאה לױועדָאוו רעד .ײעזייר רעד ףיוא

 ,קינָארכ עשיטקַאֿפ סלַא טײקמַאזקרעמֿפױא רעבָא טנידרַאֿפ ,טרעוו

 -ַאב ןשיֿפַארגָאיבָאטױא טֿפלעה רעטסערג ריא ןיא טגָארט סָאװ

 ,ײרעטקַאר

 ןקרַאטש וצ ןייק טשינ טימ ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא עסעיּפ יד |

 2 ,גלָאֿפרעד

 :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי ךָאנ טבַײרש עכַאּפע רענעי ןגעוו

 ןוֿפ סקּוו ןגעוו דייר ןייק ןַײז טנָאקעג טשינ טלָאמעד טָאהיס;

 . טָאה ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןיא .גנלקיױװטנַא ןַײז ןגנווו ,רַאיטקַא

 לַײװ ,טנעלַאט רעשירעליּפשיװע רעד טליּפשעג לָאר עניילק ַא ללכב

 עכעלשטנעמ ןבעג ףױא טיובעג ןעוועג טשינ זיא רעטַאשט אזַא

 .עטסוויטימירּפ יד וליֿפַא -- ןעמעלבָארּפ ,ןעגנובעלרעביא ,ןטלַאטשעג

 "ַאאטיס רעשימָאק ַא ףױא ,לצנעט ,לדיל ןֿפױא טיובעג ןעוועג זיאיח

 ךַארּפש ןָא וליֿפַא לָאזיס ,רעטקַארַאכ-קריצ ןוֿפ לָאמטֿפָא -- עיצ

 -רַאֿפ קרַאטש רעבירעד ךיז טאה סע .םלוע ןויטימירפ םוצ ןייגרעד

 ךיז טָאהיס ןוא ,עדַאנוָאלק יד ןרָאיטקַא עשידִיי ןשיוצ טיײרּפש

 ןוֿפ טנעמורטסניא ןטרַאצ אזַא וצ גנויצַאב עקידרקֿפה ַא ןֿפַאשעג

 טקריוועגטימ ךָאנ ןבָאה וצרעד .ךַארּפש יד זיא סע יו ,טסנוק רעד

 ענעדייזערַאֿפ ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד סָאװ ,ןטנעמָאמ יר

 ןענַײז ייז סָאװ ,ןטקעלַאיד ענעדיײשרַאֿפ טימ טדערעג ןוא ןטנגעג

 םוש ןייק טַאהעג טשינ טעמּכ רעדָא טַאהעג טשינ ,וזיטימּירפ ןעוועג

 רעד ןוֿפ לייט רעויסערגַארּפ רעניילק רעד וליֿפַא סָאװ ןוא .לש

 טזעינ ןיטולחל ךיוא ךיז טָאה טֿפַאשלעזעג רעשידִיי רעקיטלָאמעד

 עועידִיי סָאד טָאה ןעמ .רעטַאעט ןשידִיי ןטימ טריסערעטניא

 ןוא ,דניק-רקֿפה ַא רַאֿפ סע טכַארטַאב ,רקֿפה ףיוא טזָאלעג רעטַאעט

 .עטנעמ-רקֿפה ַא רַאֿפ -- רָאיטקַא ןשידִיי סעד

 -םױק ַא טמוק טרעדהרָאי רעזדנוא ןוֿפ ביײהנָא ןיא טשרע

 טא רעטַאעט ןעידִיי םוצ גנויצַאב רעד ןיא גנורעדנע ערַאבקרעמַאב

 עשידּוי יד םיא טימ ןריסערעטניארַא ןֶא ךיז טבייה סע .רָאיטקַא

 חוכ ןסיורג םעד ןײטשרַאֿפ ןָא טבייה ןעמ .ץנעגילעטניא-רעטעברַא

 ,שטנעמ ןסַאמ םעד ףיוא גנוקריוו עלַאסָאלָאק ןייז ,רעטַאעט םעדוֿפ

 -וסנַאק-טּפיוה ןייז זיא רעכלעוו ,רעירָאטעלָארּפ ןשידִיי םעד ףױא

 רימ עכלעוו ןגעוו ,ענייז ןטייז עטכעלש עלַא יד ץָארט לייױו ,טנעמ

 ךָאד רעטַאעט-"עשידִי-שטייד , סָאד טָאה ,טנַאמרעד ןיוש ןבָאה

 ."ןבעל ןשידִיי ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעגּפָא

 -ךרד ליֿפ וצ ןזיװעגסױרַא טינ ןבָאה ןיײלַא ןרָאיטקַא יד ךיוא

 עילימע ןירעליּפשיוש יד טלייצרעד ױזַא .ןליּפש רעייז וצ ץרא
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 ןופ ןָאטיסקעל

 טליּפשענּפָא ךיז טָאה ,וַאלסָאנירעטָאקעי ןיא ןליּפש ןתעב זַא ,רעלדַא

 | :ענעצס ַאזַא .ק טימ
 "עג טָאה רע;

 "גיועק, םעד טליפש

 . ,"םילשורי ןברוח; ןיא
 ,טָאה רע תעב ןוא

 ,ןָארט ןֿפױא קידנציז
 םוצ+ ;גירשעגסיוא
 לבעז םוצ ,לבעז

 ,ןדרעווש יד טמענו
 ,"דניוזעעג ,דניווװשעג
 -עגסיוא ךיז רע טָאה
 "ןורַא זיא ןוא טשטילג

 רעטניה ץלַאֿפעגרעט

 רעד ןיא ןסילוק יד

 רעד יוו עזָאּפ רעבלעז
 ירק ןיא רָאטיזיווקער

 רעכלעוו| גָאר יאוו

 -יק  טליּפשעג טָאה

 רב, ןיא "רַאזעצ גינ
 -וַא רָאנ ,ן"אֿבכּוּכ

 ןבָאה ,לויטש טָאטש
 -עגסיורַא םיא ײב

 רָאּפ ַא טעשטרַאטס
 "..ךיש-קעטש עטלַא

 ןבָאה ןרָאיטקַא עשידַיי יד עכלעוו ןיא עגַאל רעקירעיורט רעד ןיא

 ןוא ,דײרֿפ ןוֿפ ןייש ַא טכוזעג ךיוא ייז ןבָאה ,ןענוֿפעג טלָאמעד ךיז

 לַאֿפנײא ַאזַא ןגעוו ."ךעלקיטש , ענעדײשרַאֿפ ןביולרעד דיז ןגעלֿפ

 :תונורכז עריא ןיא רעלדַא עילימע ןירעליּפשיוש יד טלייצרעד

 רענָאסרעכ ,פישטָאּפ לטעטש ןיא} גנולעטשרָאֿפ ַא ךָאנ לָאמ ןייא,
 ןֿפױלוצ טמוק ,ןעמוקעגמיײהַא םיוק ןענַײז רימ תעב ,ןעינרעבוג
 ,טליפשעעג סָאװ רָאנ ןבָאה רימ ןכלעוו טימ יקסנימַאק זַא ,יקצָארעיס
 -סיוא זדנוא טָאה סע שטָאכ .ןברָאטשעג גנילצולּפ עגר יד טָא זיא
 ןבָאה רימ ןטלעוו טימ שטנעמ ַא זַא ,ךַאז עכעלביולגמוא ןַא יו ןעזעג
 רעבָא ,ןבעל טינ ןיוש לָאז ,קירוצ העש לטרעֿפ ַא טימ טשרע טדערעג

 "רזעילא , סלַא (סטכער) יקסנימַאק קחצייםהרֿבַא
 ןיא לַאנידרַאק , סלַא װַאנַארד ןַאטַאנ ןוא

 ."אקװָאדישז , עסעיּפ סרענרעל-בירקס

 -עג טינרָאג רימ ןבָאה ,ךעלגעמ טרָאֿפ ןענַײז ןכַאז עכלעזַא יו ױזַא
 ןבָאה א ,סעטָאלב יד ןיא טכַאנַײב ןייג ןוֿפ רַאֿפעג רעד ןגנוו טכַארט

 טָאה יקסנימַאק ּווװ ,רָאדירָאק ץיא... .ץקסנימַאק וצ ןֿפױל טזָאלעג ךיז

 ןייטש ןֿפָארטעג |ןיײסשטַאר ןוא רעלדַא סוילי}| ייז ןבָאה טניװויעג

 .סנפָאקוצ טכיל יױוצ ןוא ןטױט ַא ןופ טעלעקס ַא קנַאש ַא ףיוא-

 "עג ייז ןבָאה ,בוטש ןיא ןיקסנימַאק וצ ןעגנַאגעגנַײרַא ןענַײז ייז ןעוו
 טקעדעגרעביא יקסנימַאק ןגעלעג זיא שיט ַא ףיוא :דליב ַאזַא ןֿפָארט
 טכיל ייױוצ ןענַאטשעג ןענַײז סנּפָאקוצ ."תימלוש. ןוֿפ לטיק ַא טימ
 ןוא "הנמלַא; יד ןסעזעג ןענַײז "תמ, ןבענ רעבָא ,תמ ַא ַײב יװ
 -עג ןוֿפ טכייקעג ךיז ןבָאה ןוא ײהקֿבר עמומ יד, ,רעטסעווש "יא
 טָאה ןוא טורעג טינ ךעבענ ךױא טָאה ןיילַא "תמ רעד .רעטנעל
 .רעטכעלעג ןוֿפ טעשטַאקעג ךעלייל ןרעטווא ךיז

 ךיז טָאה ןעמ סָאוורַאֿפ סעּכ ןיא ךעלקערש ןעוועג זיא סוילוי
 -טנערַאֿפ טוװרּפעג טָאה יקסנימַאק .סַאּפש ַאזַא ןכַאמ וצ טביו;רעד
 .עלַא ןיא ןסעגרַאֿפ וצ לטימ רעסעב ןייק טָאה רע זַא ,ךיז ןרנֿפ
 טינרָאג רעבָא טָאהיס .רָאמוה לסיב ַא יװ ,ןדייל רימ סָאװ ,תורצ
 -קערש ַא ןיא ןַײרַא זיא רע .טקױרַאב טינ ךיז טָאה סוילוי ;ןֿפלַאהעג
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 רעט ַאעט ןשירדיי

 ךעלקריוו טעוװ רע ןעוו זַא ,ןיקסנימַאק ןרָאוװשעג ןוא סעּכ ןכעל

 .היול רעד וצ ןעמוק טינ סַאּפש ןקיטנַײה ןרַאֿפ רע טעוו ,ןברַאטש

 קחצי םהרֿבַא וצ זיא רע .ןטלַאהעג העוֿבש ןייז טָאה סוילוי ןוא

 ".ײןרָאֿפעג טינ היל סיקסנימַאק

 ;:רעלדַא עילימע טלייצרעד לציּפש ַאזַא ךָאנ ןגעוו ןוא

 טֿפַארק סגנויצוצ עקרַאטש ַא ןעועג קידנעטש זיא רעטַאעט,י
 ןעמוק טיילעגנוי ענעדײשרַאֿפ ןגעלֿפ טֿפָא רעייז .טנגוי רעד רַאֿפ
 ןרָאטקעריד יד .ןרָאיטקַא ןרעוו ןליוו ייז זַא ,ןרָאטקעריד-רעטַאעט וצ
 עקיזָאד יד וצ לוטיב טימ ןעיצַאב ךיז ןגעלֿפ ןרָאיטקַא יד רעדָא

 ןיא .ךעלציפש ענעדײשרַאֿפ ןָאטּפָא ייז טֿפָא רעיז ןוא טַײלעגנוי
 "סנימַאק ֹוצ ןעמוקעג ןַאמרעגנוי רעטנעגילעטניא רעייז ַא זיא לָאמ

 ןוֿפ רעטסומ סלַא .רָאיטקַא ןַא ןרעוו ליוו רע זַא ,ןטעבעג םיא ןוא ןיק
 יֵלואׂשי לָאר יד טליּפשעגּפָא ןיקסנימַאק רַאֿפ רע טָאה ,ןטייקיעֿפ ענַײז
 -עגנוי סעד ןוֿפ ןעמ טָאה ,ךעלנייוועג יו .ײעטסיוו רעד ןיא דוד ןוֿפ
 עניב רעד ףיוא טלעטשעגרעדינַא םיא טָאה ןעמ ןוא קזוח טכַאמעג ןַאמ
 "עֿפע עטקעדרַאֿפ ַא) "בורג; רעד ךיז טניֿפעג סע ּוװ טרָא סעד ףױא
 ,גָאלָאנָאמ םעד ןגָאז ןטימ ןיא .(ג .ד .א רבק ַא טעדליב סָאװ ,גנונ

 זיא ןַאמרעגנוי רעד ןוא ,ײבורג, םעד טנֿפעעג ןטנוא ןוֿפ ןעמ טָאה
 ,ףיט רעיז ןעוועג טשינ זיא י"בורג, רעד .קַאֿפעגנַײרַא םיא ןיא
 זלַאה םוצ זיב ןייטש ןטנוא ןבילבעג זיא ןַאמרעגנוי רעד זַא ,יזזַא
 טריטנעירָא דלַאב ךיז טָאה רע .טצרַאטשעגסױרַא טָאה ּפָאק ןיז
 -עגסיוא ךיז ,ײבורג, ןוֿפ סױרַא זיא ,ןעשעג םיא טימ זיא סע סָאװ

 :טגָאזעג ןוא םויטסָאק ןטרימשרַאֿפ סעד טצוּפעגּפָא ,טכיילג

 טשינ ,זועט ַא ריא טָאה ,ןלַאֿפעג ןיב ךיא זַא ,ךָאד טניימ ריא --
 ןלַאֿפעג טציא טנעז ריא רָאנ ,ךיא

 ףױא קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה ץַאז רעצרוק רעד טָא

 ןשטנעמ טַאווירּפ עלַא ףױא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא עדנזעוונָא יד

 | ."ןדלָאי ףױא יװ טקוקעג

 ;טבַיײרש ווָאּפיסָא .מ

 -ידניא יד ןוא טכַאמ רעשירַאצ רעד ןוֿפ תושיגנ יד| סעלַא סָאד;

 -עגּפָא טשינ רעבָא טָאה {רעטַאעט ןשידִיי םוצ גנויצַאב עטנעריֿפ

 רעטַאעט סָאד ןטלַאה וצ וא רעטַײוו ןטעברַא וצ ןיקסנימַאק ןטלַאה

 סָאד ןוא.. "גנוַײרֿפַאב ןוֿפ טַײצ רעד זיב ,טַײצ עטצעל רעד זיב

 טנֿפעעג ךיז טָאה ָאד טָא .ןרָאװעג רשּכ ךָאד זיא רעטַאעט עשידִיי

 עא טנעלַאט ןַײז ןעלקיװטנַא וצ דלעֿפ טיירב ַא ןיקסנימַאק רַאֿפ

 ַא ןעמוקַאב ןיוש טָאה סעכלעוו ,רעטַאעט עשידִיי סָאד ןבײהוצֿפױא

 ענייש ַײב ןליּפש סע ּוװ ,רעטַאעט שיעּפָאריײא ןַא ןוֿפ הרוצ לקיטש

 -בַאגַאב רעקיניױו רעדָא רעמ רַאוטרעּפער ןטיינַאב ןוא סעיצַארָאקעד

 ץלַא גָאט ןדעי טימ וצ עקַאט ןעייצ ןוא ןטסיטרַא עטלקיווטנַא ןוא עט

 ַאזַא ףיוא .רעטַאעט ןשידִיי םוצ םוקילבופ עשידִיי ערעניײֿפ סָאד רעמ

 וצ ןפלָאהעגטימ עיגרענע ,טנעלַאט ןַײז טימ יקסנימַאק טָאה ןֿפוא

 ."דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןקידנעטשנַא ןַא ןזליב

 :טבַײרש יקצולירּפ זזנ

 ןרעוו טנכײצרַאֿפ חמ רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכיששעג רעד ןיא...,

 לָאמ ןטשרע םוצ זיא 1907 גנילירֿפ ןיא זַא ,טקַאֿפ רעקיטכיוו רעד

 ןרט סיקסנימַאק .עפורט עשיטַאמַארד-ןייר ַא ןענַאטשטנַא ןליוּפ ןיא

 ךיז טָאה ,שזדָאל ןיא טליפשעג טַײצ עצרוק ַא ןַאד זיב טָאה סָאװ ,9פ

 טלָאמעד זיא סָאװ ,רעלדַא סוילוי ןוֿפ עפורט רעד טימ טקיניײרַאֿפ

 ןביוהעגנָא ןבָאה |סעפורט | עדייב ןוא ,עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקעג טקנוּפ

 טָאה רעלזַא .ײרעוויהיד ןעדרַאשז, רעטַאעט רעוועשרַאוו ןיא ןליּפש

 -לעטשעג טשינ ךָאנ ןליופ ןיא ,עַײנ עכעלטע ךיז טימ טכַארבעגטימ
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 סלַא לעגָאֿפסארטש .ל ןוא "אבכוּכ רב , סלַא יקסנימַאק קחצי-םהרֿכַא

 .ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןוֿפ אֿבכוּכ רב, ןיא "רזעילא ,

 -עג, ,יַאטַאנָאס רעציירק, ,"הטיחש יד, ,ײַאעדעמ יו ,ןסעיפ ,עט

 -רַאוװ םַײב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה עכלעוו ,ײרעצרעה ענעכַארב

 | .םלוע רעוועש

 .-ַאעט עשידִיי רעוועשרַאוו סָאד טָאה רָאי םעד ןוֿפ רעמוז םעד..
 ךַײש סָאװ ןה ,ןענָאזעס עטסנגנולעג ענַײז ןוֿפ םענייא טַאהעג רעט
 רַאוטרעּפער ןיא .ןששילַארָאמ ךַײש סָאװ ןה ,גלָאֿפרעד ןשילעירעטַאמ
 -- ערעגרע ןוא ןסעיפ ערעסעב ןענוֿפעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ךיז ןבָאה
 ןוֿפ טנַײרֿפ יד רַאֿפ החמׂש עסױורג ַא רעבָא ,עכַאו"ש ךָאנ עקיניײא
 -מולעגמוא עשידִיי יד סַאװ ;סָאד ןעוועג זיא עניב רעשידִיי רעד
 ןוֿפ קיטש שיקריצ-שיסרַאֿפ -- שיטערעּפָא-שיטַאמַארדָאלעמ עטרעּפ
 ףיוא ,ענעצס רעד ןוֿפ ּפָארַא ן'טולחל ןענַײז ץיוורָאה ןוא רעניײטַאל
 זיא ּפָארַא .טעברַאעג טָאה ירעלדַא יקסנימַאק , עפורט יד רעכלעוו

 רעלדַא טָאה טסברעה ןיא .ץנעט יד ןוא ןטעלּפוק יד ,רָאכ רעד ךיױא
 רעד ןיא ןרָאיטקַא ענַײז טימ ןרָאֿפעגקעװַא זיא ןוא טלײטעגּפָא ךיז
 רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא עפורט סיקסנימַאק .ץניוװַארּפ
 .ןסעיפ עשירַארעטיל זיולב טריֿפעגֿפױא ךיוא ןטרָאד ןוא "םועזילעי

 יד ,ײרעטנַאקַאבמוא רעד; ןעמוקעגוצ ןענַײז רַאוטרעּפער ריא וצ

 ןוֿפ "דימזע רעד לקנעיג ,ןידרָאג ןוֿפ "ףרוטמ רעד, ,ײטֿפַארק עתמא

 ײ.ר ַאלואפ ןוֿפ ײטייהירט ןוא יקסניפ

 ףיוא ןּפַאכנַײרַא ךיז עּפורט ןַײז טימ .ק טגעלֿפ 1908 ןוֿפ ךשמ ןיא
 יָאנַארומ , ןיא ,"םועזילע , ןיא ןליּפש ןוא עשרַאװ ןיא געט עקינייא
 םישדח עטצעל יד ."עינירדנַאסקעלַא, ןיא רעדָא "רעטַאעט רעוו
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 -"רעווָאנַארומ , ןיא טליּפשעג עּפורט ןַײז טימ .ק טָאה 1908 ןיֿפ
 ,(?שזַאטימרע , ןֿפורעג) רעטַאעט

 ירַארעטיל, ןעמָאנ ןרעטנוא עּפורט רעד טימ .ק טרָאֿפ 1908 ןיא

 גלָאֿפרעד רעייז ּוװ .גרוברעטעּפ ןייק |4996-5013 .זז עז} *עּפורט עש
 .ךעלנייוועגרעסיוא זיא

 .  טבַײרש יקצֹולירּפ חנ

 ןרענָאיּפ יד טימ החמׂש יד ןעוועג זיא קרַאטש טּפיוהרעביא..;
 ןעמ טָאה טרָאד .גרוברעטעפ ןיא עניב-טסנוק רעשידִי רעד ןֿפ
 -ידיי עטרילימיסַא-בלַאה יד רַאֿפ .טנעה יד ףיוא ןגָארטעג שממ ייז
 -סנימַאק ןוֿפ ןעלקַאטקעּפס יד ןענַײז טָאטש -ןיורק רעד ןיא ןזיירק עש
 רעקיביולגמוא ,רעטרעטרַאוורעדמוא ןָא סעפע ןעוועג עפורט סיק
 ןט1908 ןוֿפ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש רעבָא... .סנ רעשיטסַאטנַאֿפ
 רעגנוי רעשידִיי רעד ןיא סיזירק ַא ןריּפש ןבױהעגנָא ךיז טָאה רָאי

 ,עפורט יד סָאוװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא סיזירק רעד... .עמַארד
 זיא ,דנוש ןייק ןריֿפוצֿפױא טשינ ןבעגעג רדנ ַא ךיז טָאה עכלעוו
 ןוֿפ ןזייל ןביױהעגנָא טָאה ןוא רַאוטרעּפעד ַא ןָא ןבילבעג ךיג רעייז
 -סנימַאק טָאה ,ןטלַא םוצ ןרעקקירוצ קידנלעוו טשינ.. רעגנוה-ןסעיּפ
 ןזָאלוצקעװַא יו ,געווסיוא רעדנַא ןייק ןענוֿפעג טשינ עפורט סיִק
 עכעלטע רעביא יינרוט ַא טכַאמעג טָאה יז .ץניווָארּפ רעד ףיוא ךיז

 -ליוו ,עגיר ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב טכוזַאב ךָאנרעד ,טעטש עשיליופ
 .הלועּפ עסיורג ַא טַאהעג לַאױעביא ןוא גווברעטעּפ ,קסבעטיוו ,ענ
 ןרַאֿפ גנוטַײטַאב-עיצַאטיגַא עקיטכיוו ַא טַאהעג ןבָאה ןלָארטסַאג יד
 יד ןרָאװעג ןבעגעג זיא תולהק עטסנעעזעגנָא יד .רעטַאעט ןשידִיי
 יד הגרדמ רעּכױה רעסָאוװ וצ ןעז וצ ןגוא ענעגייא טימ טייקכעלגעונ

 זַא ,ךיז ץייצרעביא ,ןעמוקעג ןענַײז ס"רעליפש-םירופ עקילָאמַא
 עקידנצנעלג עלַא יד... .טסנוק עשיטַאמַארד עשידִיי ַא ןַארַאֿפ זיאיס
 ןגיוא יד רַאֿפ ןקעדרַאֿפ וצ ןעוועג דנַאטשמיא טשינ ןענַײז ןפמויוט
 זַא ,טקַאֿפ ןקירעיורט םעד רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ טנַײרֿפ עתמא יד ןוֿפ
 ןבילבעג עשרַאװ יוװ הלהק ַאזַא ֹויא רָאי ןט1908 ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא
 -סנימַאק !ךיז ןעגנַאגַאב -- טשינרָאג ןוא ,רעטַאעט שיטַאמַארד ַא ןָא
 ןיא ןָאט ליפש ַא ,געט רָאּפ ַא ףיוא ןעמוקּפָארַא טגעלפ עפורט סיק
 עכעלטע .ײענירדנַאסקעלַא; ןיא רעדָא ײווָאנַארומ , ףיוא ,"םועזילעג
 ןענַײז סעסעיּפ עַײנ ןייק רָאנ ,טקַאּפעג ןעוועג לַאז רעד זיא ןטנווֶא
 -יש רעדיוו רעכוזַאב לָאצ יד טגעלֿפ ךיג .ןעמוקעגוצ טשינ טרָאֿפ
 טחמעג טָאה לבמַאסנַא רעשיטַאמַארד רעטשרע רעד ןוא ,ןרעוו רעט
 עטצעל יד.. .טעטש ערעדנַא ןיא ןרעדנַאווּפָא ןגעוו ןרעלק ?עטַײװ

 ןֿפױא טליּפשעג עּפורט סיקסנימַאק טָאה רָאי םעד ןוֿפ םישדח
 : ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ײווָאנַארומ;
 ןוֿפ ןוָאֿפעגסױרַא רעדיוו יז זיא 1909 רַאורבעֿפ טַאנָאמ ןיא רעבָא
 רעמ ןָאקימ זַא ,ןזיווַאב ןבָאה ןלָארטסַאג עטצעל יד רָאנ .עשרַאוו
 רעשילַארָאמ רעד .ךָאנ טֿפױל רע לַײװ ,סיזירק ןוֿפ ןֿפױלטנַא טשינ
 -עלק טשינ ןעוועג וליֿפַא זיא גרוברעטעפ ןוא ענליוו ןיא גלָאֿפרעד

 -סָאד טָאה טַײז עשילעירעטַאמ יד רעבָא ,רָאי ןקידרעירֿפ ןיא יו רענ
 ךיז ןבָאה גרוברעטעפ ןיא טפיוהרעביא .טרַאנעגּפָא לסיב ַא לָאמ

 טיקסנימַאק וצ גנויצַאב רעד ןיא ןוויטָאמ עַײנ ןרעה ןבױהעגנָא
 ערעכעה ,רַאוטרעּפער םעַײנ ןעגנַאלרַאֿפ ןבױהעגנָא טָאהימ} "עּפורט
 עכעלרעניא ,ישזער עקיטכיר ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ רוטלוק עשיטסיטִרַא

 ."|סעיצַארָאקעד עקיסַאּפ ןוא רעליּפש יד ןוֿפ עינָאמרַאה

 -רעּפער-רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ ָאוװינ סָאד ןבייה וצ סערעטניא ס'.ק
 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ווירב םעד ןיא סיוא ךיוא ךיז טקירד ,רַאוט
 רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןוֿפ (1909 רעבמעצעד 14 םעד) ןָאזעניד ֿבקעי וצ
 .יױרֿפ ןַײז ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד וצ ןעמוקעג זיא
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 ,ישזוַאטימרע; ןעמָאנ ןשידָאמייינ

 ןופ ןָאקיססעל

 -טנַא וצ ךימ ןוא ןבַײרש וצ ךַײא ֿבוח ןַײמ רַאֿפ ןעניֿפעג ךיא;
 יד .טעדיישּפָארַאֿפ טשינ ךַײא טימ ךימ בָאה ךיא סָאװ ,ןקידלוש
 ...טייהרעקנַארק ןרָאֿפעגקעװַא ןיב ךיא לַײװ ,זיא ,ןוֿפרעד ךַאזרוא

 טנוזעג ױרֿפ ןַײמ ןֿפָארטעג בָאה ךיא זַא ,ךַײא עטכירכַאנַאב ךיא
 ןיש יז טָאה סיזירק-טסיטרַא רענַאקירעמַא םעד .ךעלײרֿפ ןוא
 טָאה יז .טנעקרענָא ןעמעלַא ןוֿפ טציא זיא יז ןוא ,טבעלעגרעביא
 ַא קידוצ -- ןקעטש ןטלַא םוצ יז סע טיצ ךָאד .גלָאֿפרעד סױרג
 טסנוק יד לַײװ ,טשינ יז ןשַארעביא סרַאלָאד רענַאקירעמַא יד !םייה
 ךַײא ךיא גָאז םורַאד ...דנַאלסור ןיא יו רעקירעדינ ליֿפ טרָאד טייטש

 .עילימַאֿפ-יקסנימַאק יד

 .ַאדיא ןוא קחצי'םהרֿבַא ,עניגער ,עלעסָאי ,לחרירּתסא

 -קירוצ ןָאזעס-רעטניוו (םעד) יד ךָאנ שיהיא ןלעװ רימ זַא ,ץרוק

 עכלעזַא ןליפש ןוא רַאוטרעּפער םעַײנ ַא טימ עשרַאװ ןייק ןעמוק

 סע ..רעטַאעט עשידִיי סָאד ןביוה רעכעה ליֿפ ןלעוו עכלעוו ,ןסעיפ

 ןטַארעטיל ערעזדנוא זַא ,ןעוועג טרעווסנשטניוו רעייז רעבָא טלָאװ

 ...עניב רעשידִיי רעד רַאֿפ סעּפע עטָאכ ןטײרברָאֿפ ךיוא ןלָאז

 ,ױרֿפ ןַײמ ןוא רימ ןוֿפ טשוקעג ןוא טסירגעג קיצרַאה טַײז

 רעייז ךַײא ןטעב ױרֿפ ןַײמ ןוא ךיא .טייהרעטנוזעג ןֿפערט ךַײא ןלָאז

 ךעלריטַאנ ,ןאמשירֿפ ד ןוא ץרפ .ל .י ןרעה יד ןסירג וצ ךעלטנַײרֿפ

 | : ."ןעױרֿפ ערעייז טימ

 ןרָאי עטשרע יד ןיא ןוא .ןטופ ןוֿפ ןרָאא עטצעל יד ןוֿפ ךשמ ןיא

 ןוֿפ סעיצקעריד טריֿפעג רדסּכ .ק טָאה טרעדנוהרָאי ןטס20 ןוֿפ

 ;יסבַאס טימ תוֿפתושב ֿבור יּפ לע רעבָא ,ןיילַא לָאמַא ,סעּפורט

 .גרעבדנַאז ןוא ץעענַאּפמָאק ,ןָאזשיֿפ

 -טנַא - לָאר ןַײז טימ טקעדרַאֿפ ןרעוו .ק ןוֿפ תונורסח עלַא רעבָא
 ווָאקרוט קחצי .ױרֿפ ןַײז ןוֿפ ןטײקיעֿפ עשיטסיטרַא יד ןעלקיוו

 :םעד ןגעוו טבַײרש

 םעד ןטכַארטַאב םַײב ןדַײמסיוא טשינ ןֿפוא םושב ןָאק ןעמ;

 םעד -- ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןוֿפ געוו-סגנולקיווטנַא ןזעירעלטסניק

 ןסיורג ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,יקסנימַאק קחצייםהרֿבַא ןוֿפ ןעמָאנ

 -ערב-עניב יד ףיוא ןעמוקֿפױרַא סַאקסנימַאק לחר-רתסא ןיא קלח
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 רע ט ַאע ט ןשידיי
 טוי יהי ראשי, 5 רעש לייד טייל יז יז

 -עלטסניק ןוֿפ לייט ןסיורג ַא טכַאמעגכרוד ןעמַאװצ ריא טימ ,רעט
 ,געוו-סנבעל ןוא ןשיר

 ןוא רעכַאמ ןשַאמַאק רעילָאװ רעד ,יקסנימַאק קחצי-סהרֿבַא
 ןרָאטַאיציניא יד ןוֿפ רענייא זיא ,טנַאריּפסַא-רעטַאעט רעקירָאי-גנַאל
 .ײַאדַארָאדלע ןיא טליפשש עכלעוו ,עּפורג רעד ןוֿפ ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא
 תעב ,עפורט רעד ןוֿפ רָאֿפסױרַא םעד ןוֿפ רָאטַאזינַאגרָא רעד זיא רע
 ,םעד קנַאד ַא ןרעּפלַאה לחר-רתסא טימ ךיז טדניברַאֿפ רע ןכלעוו
 רָאּפ ַא ךָאנ .ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןיא ךיז טלדנַאװרַאֿפ יז סָאװ
 רעקידנװֿפתוש רעייז ןָא ךיז טבייה ,ײָאדַארָאדלע  ןיא ןליּפש םישדח
 זיא סיֿפ יד רעטנוא רענייטש ןוא רענרעד טימ לוֿפ .געוו-רעדנַאו
 טפעלש ןעמ .ןרָאי עטשרע יד ןיא סרעדנוזַאב -- געוו רעד ןעוועג

 ,דנַאלסור-סַײװ ,ןליופ ןוֿפ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא םורַא ךיז
 רעשיסור רעד רעביא םוטעמוא טעמּכ -- דנַאלסור ,ענִיַארקיא ,עטיל

 .גנורעקלעֿפַאב עשידִיי ערעסערג ַא טבעלעג טָאה סע ּוװ ,עירעּפמיא
 קידנבָאה טשינ .הינסכא רעד רַאֿפ ןלָאצַאב וצ לָאמטֿפָא קידנבַאה טשינ

 טימ טרָאֿפ ןעמ .טָאטש רעטייווצ ַא ןיא תואצוה-עזייר ףיוא זייוונטַײצ

 -ערבָאד עמערָא סָאד ךיז ףיוא קידנּפעלש ,סוֿפוצ טייג ןעמ ,סקַא רעד

 טעֿבנג לָאמ ןייא טשינ ןעמויטסָאק-רעטַאעט יד ,רעדויק יד ,לזמ

 ששינרעגרע ןדיימוצסיוא ידּכ הינסכא ןַא ןוֿפ טכַאנַײב סױרַא ךיִז ןעמ

 ןריובעג רעדניק !רעוו ןעגנורעדנַאוו יד תעב ןוא .םיטַאבעלַאב יד טימ

 .ַײרד .דנו ענװוֿפ ןעגנוגנידַאב ערעוושע יד ןיא ןברַאטש רעדניק ןוא

 סָאװ ,ןביז יד ןוֿפ ןעוועדַאהוצסיוא סיקסנימַאק יד ןזייווַאב רעדניק

 -לעי ןוֿפ) ןעגנורעדנַאוו רָאי ףלעווצ יד ןיא ןרָאװעג ןריױבעג ןענַײז

 | ."(עשרַאוו ןייק ןעמוקקירוצ ןזיב יָאדָארָאד

 -עטיל , יד סָאװרַאֿפ םעלבָארּפ סָאד טלדנַאהַאב ינודקומ .ַא .רד

 ,תוביס עכעלטע ןָא טיג רע ,ןלַאֿפעצ ךיז זיא "עּפורט עשירַאר

 ;ריֿפסיױא ןקידנגלָאֿפ םוצ טמוק ןוא

 לַאֿפעצ םעד ןיא קידלוש טקעריד ןעוועג רעבָא זיא סע רעוו

 ,קידלוש ןעװעג ןענַײז עלַא .טָאז וצ רעווש זיא עפורט רעד ןוֿפ

 ןטסנעלק ןטימ קידנקידנע ןוא יקסנימַאק לחר-רַּתסא ןוֿפ קידנבײהנָא

 -סנימַאק לחר-רתסא טַאהעג טָאה גלָאֿפרעד ןטסערג םעד .רטליפשעיוטנ

 ילַאער טלָאוװעג (יקסנימַאק םהרֿבַא ןַאמ ריא ,רעקיטכירו יז טָאה ,אק

 ,טלעג רעמ --- טסייה סָאד ;אֿפוג עּפורט רעד ןיא גלָאֿפרעד םעד ןריז

 ןוֿפ ןגָארֿפ עלַא ןיא העד עטצענערגַאבמוא ןַא ןוא עמַאלקער רעמ

 ."יששזער ןוא גנולײטרַאֿפ-ןלָאר ןוֿפ ,רַאוטרעּפער

 ףיוא טָאה סע תעב זַא ,ץ'.ק רָאֿפ טֿפרַאװ רעדנעלסיוא .נ

 טָאה ,"עזומ עכעלײרֿפ, יד טילבעגֿפױא רעדיוו עניב רעשידִיי רעד

 זיא רע רָאנ ,רַאוטרעּפער םעד וצ ןֿפרָאװעגרעבירַא רָאנ טינ ךיז רע

 ןשיטַאמַארד םעד ןוֿפ דָארבנעמַאװצ םעד ןיא קידלוש זַײװלײט |

 רעירֿפ טָאה רע סָאװ ,ן"עּפפרט עשירַארעטיל יד,| רעטַאעט

 :ןֿפַאש ןֿפלָאהעג

 טָאה סע רעוו "עּפורט עשירַארעטיל , רעד ןיא רעקיצנייא רעד;
 רעד ןעוועג זיא ,ֿפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,עגַאל רעד ףױא טריגַאער
 ןעמעוו יב ,שטנעמ ַא ,יקסנימַאק םהרֿבַא ,עפורט רעד ןוֿפ רָאטקערײד
 -עגרעטנוא ןצנַאג ןיא ןעוועג לָאמ עלַא ןענַײז ןסערעטניא-טסנוק יד
 לָאמ סָאד ךיוא רע טָאה .ענייז ןסערעטניא עלעיצרעמַאק יד ןֿפרָאװ
 רעלעיצרעמָאק רעד טריטקיד םיא טָאה סע יװ ױזַא טלדנַאהעג
 ןקיטלעוװוַאב ןָא טבייה "עזמ עכעליײרֿפ, יד יוװ קידנעעז .סערעטניא
 קילעטשרעטניה ןבַײלב טינ ןסָאלשַאב רע טָאה ,עניב עשידִיי יד

 -ווג זיא טַאטלוזער סלַא .ןרָאטקעריד-רעטַאעט עקנילֿפ ערעדנַא יבגל
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 ןיא טקנופ ,1909 רָאי ןבלעז ןיא ךָאנ :טקַאֿפ רעקידנגלָאֿפ רעד ןעמוק
 ַײב גרוברעטעּפ ןיא טָאה "עפורט עשירַארעטיל יד ןעוו טַײצ רעד
 סיקסנימָאק .ר .א טרעַײֿפעג סנַאנָאזער ןכעלטֿפַאשלעזעג ןסיורג ַאזַא

 -ילג רעד ןוֿפ רָאטקעריד רעלעיציֿפָא רעד טָאה ,יײליֿבוי ןקירָאי5

 ,עּפורט ַא טריזינַאגרָא ,יקסנימַאק םהרֿבַא ,ײעפורט רעשירַארעט

 -ַאק ןוֿפ לַאנַאסרעּפ רעטייױוצ רעד לטיט סעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ

 סע טָאה ײלַאנַאסרעּפ רעטיױוצ רעד ָא-טָא וא "עפורט סיקסנימ

 טיול סעקטערעּפָא ןוא ןסרַאֿפ טימ ןטערטֿפױא ןעמונעג עשרַאוװ ןיא

 ."עזומ עכעלײרֿפ; יד ןבירשעגרָאֿפ טָאה סע עכלעוו ,ןצעזעג עלַא

 טָאה "עּפורט עשירַארעטיל , רעד ןוֿפ לַאנָאסרעּפ רעטייווצ רעד
 ןיא ןעועג טלָאמעד זיא רעטשרע רעד ,עשרַאוװ ןיא ןענוֿפעג ךיז
 ןייק וליֿפַא ןבָאה ןלַאנָאסרעּפ ייוצ יד זַא ,ךעלגעמ .גרוברעטעּפ
 -נירג יד זיא ךָאד רעבָא .טַאהעג טינ ךיז ןשיווצ רעקרַאֿפ ןקרַאטש
 רַאֿפ ּפַאלק רעקרַאטש ַא ןעוועג לַאנַאסרעּפ ןטייוצ םעד ןוֿפ גנוד
 יד טרעוו רָאי 1909 ןבלעז ןיא ךָאנ.. "עפורט רעשירָארעטיל רעד
 ".ןלַאֿפעצ "עּפורט עשירַארעטיל,

 :עּפורט רעד ןוֿפ ןלַאֿפעצ סָאד ױזַא טרעדליש יקצולירּפ חנ

 ענעֿפורעג-ױזַא יד ןענוֿפעג ךיז טָאה טײהנגעלרַאֿפ ערעווש ַא ןיא;
 ןוֿפ םינמיס .גרוברעטעּפ ןוֿפ ןרָאֿפקעוװַא ןרַאֿפ עפורט סיקסנימַאק
 עשיטַאּפמיס קיניװו .. .ןזיווַאב ךיז ןבָאה שינעלַאֿפעצ ןוא גנוטלַאּפש
 טסשינ זיא ןעגנוטַײצ יד ןוֿפ .עשרַאוװ ןוֿפ ןעמוקעגנָא ןענַײז תועידי
 -יווצ םיקסנימַאק, טליּפש ײ"שזַאטימרע ןיא זַא ,סנַאנַא רעד ּפָארַא
 ,ןטקַא 5 ןיא דליבסנבעל ַא ,"המותי עדנילב יד, -- *לַאנָאזרעּפ רעט
 ,ערעסָאװ יבַא טשינ ןוא ,רעדליב 9 ."שטיוועקייש ןוֿפ רעדליב 9
 רעקזנַאווָאּפ ןיא (2 ,עבַאשטשַארט ןיא ןעלעג םַײב םוקמ ןיא (ו :רָאנ
 (4 ,ֿבנג ַא וֿפ עסיבנסיוועג רעדָא טיזיו רעטשרע רעד (35 לדלעוו
 תיב םעד ַײב סַאג עשנעג רעד ףיוא (5 ,סעּפַאל יד ןיא רעגיט םעד ַײב
 רעשיגַארט רעד (7 ,רעטומ עטלֿפיײװצרַאֿפ יד (6 ,רופּכ-םוי ברע םלוע
 -נַאב יד ןוֿפ הלפמ יד (8 ,דניק-רעטרַאמ סעקירעיטכַא ןַא ןוֿפ טױט
 גנוקרעמנָא ןַא וצרעד .ײרעדניק עריא טניֿפעג רעטומ יד (9 ןוא ןטיד
 רעדעי יוו עשרַאו ןיא רָאֿפ טמוק עטכישעג יד, :עיצקעריד רעד ןוֿפ
 סמעדיוב ןוֿפ ןבעל רעוועשרַאו םעד טימ ןענעקַאב ךיז ןָאק רענייא
 סערָאב לבור 600 עסַאק יד טגנערב טנווָא ןיא טנווָא... ."סרעלעק ןוא
 400-500 ףיוא יו רעמ טשינ רעטַאעט ןיא ָאד זיא רעצעלּפ םגה טלעג
 עדנילב יד , סָאװ ,|סעמַאננייא} ןרָאבס ײענעלָאװשעג , יד ךָאנ... .לבור
 ןרעטש סרימש עבטה ךרדב ץנַאג ןעוועג זיא ,ןבעגעג טָאה "המותי
 רעמונ ןיא... .למיה רעוועשרַאוװ ןֿפױא ןײגֿפױא לָאמַא רעדיוו לָאז
 :העדומ ַאזַא ןיוש טניישרעד ןעגנוטַײצ רעװעשרַאוו עדייב ןוֿפ 0
 -ָאלעמ עטנַאסערעטניא רעייז ַא ןרעוו טריֿפעגֿפױא טעוװ ךעלצריקי
 ."ןַאמָאר סעשטיוועקייש ןוֿפ טעברַאַאב ,ײױרֿפ ענרעזייא יד, עמַארד

 עשיטַאמַארד ןייר ַא ןעוועג ךעלגעמוא זיא ערעֿפסָאמטַא אזַא ןיא

 טשינ... .ןדָאב רעוועשרַאוװ ןֿפױא ןטלַאהנַײא ןענָאק ךיז לָאז עפורט

 עפורט סיקסנימַאק טָאה ,םלוע םוצ ןעמוק וצ סָאװ טימ קידנבָאה

 וצרעד .דתש ןטימ ףמַאק ןיא ןַײז וצ חצנמ טַאהעג גנונעֿפָאה ּפַאנק

 *עמַא ןייק ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאװעג ןדַאלעגנַײא ַאקסוימַאק לחר זיא

 וויטקניטסניא ןבַאה עפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ עקירעביא יד .עקיר

 .ערעדנַא יד טימ טשימעגסיוא טשינ ךיז ןבָאה ,ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז;

 יד ר ןעמָאנ ןרעטנוא רעדנוזַאב ןליפש ןעמונעג ןבָאה ייז .סעפורט

 -קירוצ ,ּפָאק םעד ןגיײבנָא טזומעג רעבָא ןבָאה ,ײעּפורט עטקיניײארַאֿפ

 ."רַאוטרעּפער ןטשימעג םוצ ןרעק
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 "טסַאג טָאה ױרֿפ ןַײז וו ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .ק זיא 1909 ףוס
 םעד טריֿפעגֿפױא רע טָאה ,ךוזַאב םעד קידנצונסיוא ןוא ,טרילָאר
 -גריב ןוא טדימשרעּפוק ןוֿפ ד'א) קרָאי וינ ןיא 1910 רַאורבעֿפ 1
 טָאה רע רעכלעו ןיא "תומשנ ענעסירעצ יד , עסעיּפ ןַײז (םיוב

 ,גרעבדלָאג ,םיובנריב ,טכַאש :ןרָאיטקַא יד טימ) טליּפשעגטימ ךיוא
 ךיוא רע זיא ףיורעד דלַאב .(רעּפָארג ןוא ץיװַאל ,טדימשרעּפיק ,ץייר
 "לארׂשי עמש, עסעיּפ סווָאמיד ןיא "ןרהַא, סלַא ןטָארטעגֿפױא

 ןַאשז , סָאברימ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד טריסנָאנַא ךיוא טרעוו'ס ןוא

 ."אנעלדַאמ ןוא

 ןטָארטעגֿפױא ,עקירעמַא ןוֿפ ןרָאֿפּפָא ןרַאֿפ ,,ק זיא ץרעמ 21 םעד
 ,?ַארָאנ, סנעסביא ןיא "רעמלעה , סלַא יױרֿפ ןַײז טימ

 :ןירָאג ,ב טנכײצרַאֿפ ,עקירעמַא ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו

 ןיא זיא ןַאקסװַאלסַאז ַארעיו ןוא ןָאזשיֿפ עשימ}| יז ךָאנ;
 ַא ןטנַאטשעגּפָא זיא יז ןוא ַאקסנימַאק לחו ןַײרַא רעטָאעט ַאילַאט
 -נימַאק .ַא ןעמוקעגוצ זיא םורַא םישדח עכעלטע ןיא .ןָאזעס ןצנַאג
 -עג טַאה רע .ןרָאװעג טרישזַאגנַא טינ ץעגרע ןיא זיא רע רָאנ ,יקס
 גנַאל טרָאד ךיז טָאה רעבָא ,לרעטַאעט ןֿפרַאװרַאֿפ ןיילק ַא ןעגנוד
 ."ןטלַאהעג טינ

 ַא ןעמונעג ןיילַא .ק טָאה גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי טיול ךיוא

 | ןליּפש וצ רעטַאעט
 -עג ןצנַאגניא טָאה קרָאירינ ןייק ןעמוקנָא סקחצייסהרֿבַא

 ,טיקמַאזנייא |סױרֿפ ןַײז| ריא טקידנעעג ךיז טָאהיס .עגַאל יד ןטיב
 -עג טשינ טָאה קחצי-סהרֿבַא .ורמוא רעַײנ ַא ןעמוקעגוצ רעבָא זיא
 ,בייו ןַײז ןוֿפ רעריֿפ-סטֿפעשעג ןוא רעטײלגַאב זיולב ןַײז טלָאװ
 ןכַאמ וצ ןבױהעגנָא קרָאירינ ןייק ןעמוקנָא ןכָאנ ךַײלג טָאה רע
 -ירעפ רעד ףױא רעטַאעט ַא ןעגנודעג ,ןטֿפעשעג עַײנ ןגעוו רענעלּפ
 -רעביא ךיג ךיז טָאה רע .ליּפע וצ ןיילַא ןבױהעגנָא ןוא עירעֿפ
 יו ,סַאג רעד ףױא עקירעמַא ןיא טשינ ןגיל ןרַאלָאד יד זַא ,טגייצ
 ַא ןבָארגַאב רעטַאעט ןַײז ןיא טָאה רע .ןליוּפ ןיא טניימעג טָאה ןעמ
 -ַאב ןבָאה עכלעוו ,ןרַאלָאד עטרָאּפשעגּפָא סלחר-רתסא ןוֿפ לייט
 ןיא םײה-רעטַאעט ַא ךיז ןשױב ןרַאֿפ טנעמַאדנוֿפ ַא ןַײז טֿפרַאד
 הי .ײעזערַאוו

 ןַא ףיוא טיוב ןוא דימ טינ .ק טרעוו ןלױּפ ןייק ןייגקירוצ ןכָאנ
 .עשרַאװ ןיא ןינב-רעטַאעט ןשידִיי ןגייא

 :גרעבדורג -ווָאקרוט קחצי טבַײרש םעד ןגעוו

 -ַאעט עשידִיי ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד זיא גתרעטש עקיטכיוו ַאי
 רעטנעצ ןיא .םינינב-רעטַאעט ןיא לגנַאמ רעד ןעוועג ךיוא זיא ,סרעט
 -עג ןינע רעד זיא ,עשרַאוו ןיא ,ןליוּפ ןיא ןבעל-רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ
 -עג ןענייז םינינב עקידנריטסיזקע יד .רעטקיטיײועגנָא ןַא רעייז ןעוו
 יז ןבָאה עכלעוו ,רעמענרעטנוא טַאוװירּפ ןוֿפ טנעה יד ןיא ןגעל
 טזעינ ,טניױלעג ןטסעב םוצ ייז ךיז טָאה סע יוװ ,טריטַאָאלּפסקע
 ןוֿפ טַײז רעשירעלטסניק רעד רַאֿפ סערעטניא ןטסדנימ םעד קידנבָאה
 -ויארַאֿפ ןעוועג םיטַאבעלַאב יד ןענַײז םעד ץוח ַא .עיצקודָארּפ רעד
 עזעירֿפ זַא ,קידנביילג ,סעּפורט יד ןטייב וצ רעטֿפָא סָאװ טריסערעט
 רעד שטָאכ) רַאוטרעּפער רעשירֿפ לָאמַא ןוא ןעמענ עשירֿפ ,רעמינּפ
 -ערגַאב ַא ןעוועג ללּכב ןַאד זיא רעטַאעט ןשידִיי ןיא רַאוטרעּפער
 סָאד טליּפשעג ליײטנטסרעמ ןבָאה סעּפורט עלַא טעמּכ טא רעטצענ)

 -ַאעט ַא ןיא לגנַאמ רעד ןטֿפעשעג יד וצ הלוגס ַא ןַײז טעוו ,(עבלעז
 .דּפָאּפ םעד ןעמענוצ ןכָאנ טֿפרַאשרַאֿפ לעיצעפס ךיז טָאה ןינב-רעט

 בילוצ גנוריגער רעשירַאצ רעד ךרוד רעטַאעט רעוָאנַארומ ןרעל

 ןקעווצ-יוב עשירעטילימ

 זיא טײקיגנעהּפַא רעקיזָאד רעד ןוֿפ ךיז ןעײרֿפַאב ןוֿפ וּורּפ ַא
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 -קעריד-רעטַאעט ,רעסיששזער ,רָאיטקַא םעד ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג
 רעכלעוו ,יקסנימַאק קחצי םהרֿבַא (רבחמ ךיוא זַײװנטַײצ ןוא) רָאט
 עשרַאו ןיא ןינב-רעטַאעט ןשידִיי ַא ןעױבוצֿפױא ןסָאלשַאב טָאה
 תעב טנידרַאֿפ טָאה ַאקסנימַאק לחר-רּתסא סָאװ ,רעטלעג יד ןֿפ
 ןוֿפ ןינב ַא ןעיוב ןטָארטעגוצ רע זיא ,ןעענרוט רענַאקירעמַא עריא
 ןעוועג זיא טקנופ רעד רעבָא .סַאג ענשזָאבָא ףיוא רעטַאעט שידִיי ַא
 א ,רעטנעצ ןשידִיי ןוֿפ טײקטַײװ רעד בילוצ רעקיסַאּפ ןייק טשינ
 .סַאג רעד ןוֿפ ּפָארַא-גרַאב ןקישטילג םעד בילוצ -- רעטניוו --

 עדייבעג-קריצ ַא ןוֿפ ןרָאװעג טיובעגרעביא זיא אֿפוג ןינב רעד
 טייקכעלמייהמוא רעד טימ דחּפ ַא ןֿפרָאװעגנָא רעבירעד טָאה ןוא
 ןינב ןוֿפ טייקיליב רעצנַאג רעד ַײב .קיטסוקַא רעטכעלש ןוא לֵאזןֿפ

 ,ןקידנערַאֿפ וצ םיא ןיילַא ןעוועג חוּכב טשינ יקסנימַאק רעבָא זיא
 טָאה סָאװ ,ןשטנעמ-טלעג םּתס ,םיֿפּתוש וצ ןעמוקנָא טחמעג ןוא
 ןַײז לעירעטַאמ לָאז רעטַאעט סָאד זַא ,עוועג םרוג רעדיו ןױש
 רעד זיא םורַא ױזַא ןשטנעמ-טֿפעשעג עקילעֿפוצ ןוֿפ קיגנעהּפָא
 | -טלעוו רעטשרע} רעד רַאֿפ ץרוק ןרָאװעג טנֿפעעג זיא סָאװ ,ןינב
 ,ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ םייה יד לענימָאנ זילב ןעוועג המחלמ
 ןייא ןשיווצ םלוע רעוועשרַאוו ןרַאֿפ ןזיווַאב טרָאד ךיז טָאה עכלעוו
 -יקסנימַאק סָאד זיא שיטקַאֿפ .רעטיױוצ רעד ןוא עזײר-לָארטסַאג
 ענעדײשרַאֿפ טזָאלעגכרוד טָאה סָאו ,הינסכא ןַא ןעוועג רעטַאעט
 .טרעוו רעטֿפַאהלֿפיװוצ ץנַאג ַא ןוֿפ לָאמטֿפָא ,טסעג-רעטַאעט עקילעֿפוצ
 ַא ןבעגעג לָאמַא טָאה סע ּוװ ,רעטַאעט-ןלָארטסַאג ַא ןעוועג זיא סע
 ןרעטש ַאזַא -- עטערעּפָא רעד ןיא וליֿפַא ןַײז געמ -- ףױא ץילב
 -טסַאג עשידנעלניא ןוא עשידנעלסיוא ערעדנַא רעדָא גנָאי ַארַאלק יו

 -עֿפעש ַא ןוֿפ ןײטשטנַא םוצ ןֿפלָאהעג טשינ רעבָא טָאהיס .רעליּפש

 .ײרעטַאעט שירעלטסניק ,שיר

 :םעלבָארּפ סָאד טלדנַאהַאב טרעכַײװ .מ .רד ךיוא

 -ַאגלָאג, ַאמַארָאנַאּפ -דנור יד יקסנימַאק .י .א רעביא טיוב 1909,
 -עג טרעוו סע ּוװ ,רעטַאעט שידִיי ַא ןיא 173 ַאנשזַאבָא ףױא יַאט
 ןֶָא טרָאד ןבייה ןשטַײד יד ןעוו ,1917 רָאי םעד ןיב שידַי טליפש
 -יקסנימַאק ,ןרעטַאעט עשידִיי עלַא ןוֿפ עטסערג סָאד.. .ןליּפש וצ
 -מַא, ןוא רעטרַאּפ ןיא רעצעלפ 1500 ןוֿפ ךרע ןָא טלַאה ,רעטַאעט

 עמַארָאנַאּפ-דנור ַא סיוא .עירעלַאג-דנור רעד ן'א ןוא ײרעטַאעטיֿפ
 טסַאּפ סָאװ ,לָאה-ןזיר ַא ,ןינב-ןזיר רעתמא ןַא סע זיא ,טיובעגרעביא
 ּפולס רעד .רעטַאעט ַא רַאֿפ רעדייא ןקעווצ ערעדנַא עלַא רַאֿפ רעכיג
 ַא רַאֿפ טלעטשרַאֿפ ,טיֿפוס סעד רעטנוא טלַאה סָאװ ,לַאז ןטימ ןיא

 ,יד רַאֿפ ךֹודַא טדיינש ןוא עניב יד רעקוקוצ יד ןוֿפ לייט ןסױרג
 דליב-עניב סָאד (6-7 רעד רעטנוא) ןעייר ערעטַײװ יד ןיא ןציז סָאװ

 רעד רַאֿפ זיא ןינב םעד ןוֿפ יובדנור םעד בילוצ .ןטֿפלעה ייוצ ףיוא
 טרעּפמולעגמוא ןַא ןענַאטשטנַא עניב רעסיורג גונעג ןוא רעֿפיט ץנַאג
 בורג-רעטסעקרָא סעד טימ ןעמַאזוצ טֿפַאש סָאװ ,סוינעצסָארּפ טיירב
 יד זיא רעבירעד .םוקילבופ ןוא עניב ןשיווצ ךלהמ ןקיטלַאווג ַא
 -וצנָא ןרָאיטקַא יד טקיטיינ יז זַא ,טכעלש יױזַא לַאז ןיא קיטסוקַא
 -דנוא רַאֿפ טגנערב סָאד זַא .תוחוּכ יד רעביא ןַאגרָא רעייז ןעגנערטש
 זיא ,תונכס עטסערג יד ןרָאיטקַא עטלושעג טשינ שינכעט ערעז
 ,ַאנשזָאבָא ףיוא רעטַאעט סעד ןוֿפ עגַאל יד ךיוא .ןגָאז וצ קירעביא
 שידִיי ַא רַאֿפ קיצניג טשינ רעייז זיא ,םורטנעצ ןשידִיי םעד ןוֿפ טַײװ
 ."רעטַאעט

 :ינודקומ .א .רד זיא שיטירק רעייז

 טָאה סָאװ ,רעטַאעט םעַיײנ ַא ףיוא ןעוועג זיא גנונעֿפָאה לקיטש ַא
 סעַײנ ַא טױבעגסױא טָאה יקסנימַאק ;ךיז ןענעֿפע סַײב ןטלַאהעג
 םיײה ַא טױבעג טרעוו סָאד זַא ,טנכערעג טָאה ןעמ ןוא רעטַאעט
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 רע ט ַאעט ןשירדיי

 ."עפורט רעשירַארעטיל;ג רעקילָאמַא ריא ןוא ןעלחר-רתסא רַאֿפ

 . ךיז טָאה טנֿפעעג .ןעמוקעג דלַאב זיא גנושיטנַא ערעטיב יד רעבָא

 -גױז סכעלטיא סָאװ ,קיטש ַא ,יתרֿפא עלערימ  טימ רעטַאעט סָאד

 דלַאב טָאה יקסנימַאק .ַא ןעזעג ןױש סע טָאה עשרַאוװ ןיא דניק

 ןוא ,םלוע םעד טינ טמענ ײרוטַארעטיל  זַא ,זיירסיוא םעד טַאהעג

 . ןטערעּפָא ןריטֿפױא ןביוהעגנָא טָאה רע

 סנַאמרעדוז ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא יד ךיוא טנכײצרַאֿפ ינדקוז|

 רעדליוו רעד, סניביל ןוא ײרעדמערֿפ רעד; סנידרָאג ,ײטאחייה יד;

 ליפשטסַאג םעד ,ןלָאר-לטיט יד ןיא טרעביל ֿבקעי טימ ,ײרעטָאֿפ

 ןוֿפ ענייא; עסעיפ ס'.ר אלוַאּפ ,"קאלייע;ג ןיא טרעבליז ֿבקעיוֿפ

 יטנַא רעד לארׂשיג נ'א "ליארזיא סניטשנרעב ירנַא ןוא יענעי

 | ײ.טימ

 | ר .א| -- רע טבַײרש -- ןטָארטעגֿפױא ןענַײז עמַארד רעד ןיא;

 -עג טינ יז טָאה גלָאֿפרעד ןייק .רעלדַא (סוילוי) .י ןוא ַאקסנימַאק !

 -סיטרַא ערעזדנוא ןוֿפ טײקיעֿפמוא ןָאלַאס ;ד רעביא ,סנטשרע .טַאה

 ."גנוצעזרעביא רעטכעלש רעד תמחמ ,סנטיירוצ ,ןוא ,ןט

 רָאיטקַא סלַא

 ךיוא ןענַײז 'רעדליב ןוא תונורכז, ךוב סנָאזעניד ֿבקעי ןיא
 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןעלקיטרַא עקינייא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא

 עסעיּפ סרעניײטַאל ןגעוו ,ייז ןוֿפ םענייא ןיא .רעטַאעט ןשידַיי ןגעוו

 עידעגַארט סקנעש ןָאֿפ ןוֿפ גנולּפירקרַאֿפ ַא זיא סָאװ) ,"הער השא,

 ;ןליּפש ס'.ק ןגעוו ּפָא ךיז רע טלעטש ("רַאזילעב

 יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,יקסנימַאק רעה םעד זיא סָאוװרַאֿפ
 -סױרַא ;טלַאטשעג ַאזַא ןעמענוצנָא ןרָאװעג ןלעֿפעג ,ןרנֿבא ןוֿפ עלָאר
 ןוֿפ ןמיס םוש ןייק ךיז ףיוא ןזָאל טשינ ןוא טייקיצרַאהכייוו ַאזַא ןזַיוו
 יקסנימַאק רעה אמתסמ טסייו סָאד ,זדלעה-המחלמ ןכעלקריוו ַא
 ױזַא טָא :טגערֿפ ןוא טשינ סע טסייו רעבָא רעױשוצ רעד .ןיילַא
 ןוזעל ַאזַא טימ ןוא ןַאט ַאזַא טימ ,דלעה-המחלמ ַא סױא טזיײיװ
 ."?רע טדער

 :?ַאטסָאקַא לאירוא; לָאר יד ןליּפש ןַײז ןגעוו טבַײרש ווָאּפיסָא .מ

 ערעווש עזיד טליּפשעג ןיילַא טנַאיציֿפענעב רעד טָאה לָאמסָאד;
 רעייז ןעוועג זיא םוקילבוּפ סָאד.. טכעלש טשינ |"לאירוא,} עלָאר
 ןבָאה סָאד .יקסנימַאק 'ה טנַאיציֿפענעב ןוא רַאליבוי ןטימ ןדירֿפוצ
 עכלעוו ,ןטנעמסידָאלּפַא עכעלרעהֿפױאמוא עדנשיױר יד ץזיווַאב

 לָאמ סעדעי ןטערטסױרַא ןַײז ַײב טקנעשעג םיא טָאה םוקילבוּפ סָאד
 ןעמוקַאב ןגעלָאק ענַײז ןוא םוקילבוּפ ןוֿפ טָאה רע ןעוו ןַאד ךיוא ןוא

 יז טנעיילעג טָאה רעלדָא 'ה ןעוו ןוא ,תונּתמ ערעַײט ייר עצנַאג ַא
 םעד דוֿבכל טעטש ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעמַארגעלעט ענעמוקעגנָא
 ,?רַאליבוי

 ;תונורכז עריא ןיא טלייצרעד רעלדַא עילימע
 ,ײרעטנַאקַאבמוא רעד, ןריֿפֿפױא ןטָארטעגוצ ןענַײז רימ ןעווי

 עסעיּפ רעד ןיא .לָאר ןייק ןביילקוצ טנָאקעג טינ יקסנימַאק ךיז טָאה
 טגיינעג ןעוועג זיא סוילוי .ןלָאר-רענעמ עסיורג ייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז
 וצ ןעוועג טיירג ךיוא רעבָא זיא רע .ײיקסנישַארק יאול; ןליּפש וצ
 טָאה רע לָאר עכלעוו רעבָא .ײדרַאנרעב, -- לָאר ערעדנַא יד טיפש
 יז ליו רע זַא ,טגָאזעג יקסנימַאק טָאה ,קיפשש וצ ןעוועג םיכסמ

 ןוא ערעסערג יד סָאד זיא אמתסמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .קפש

 ,ןבילבעג זיא תורצ טימ סיוק .ןליּפש יזליוו סוילוי ביוא לָאר ערעסנב

 -- יקסנימַאק ןוא "יקסנושַארק יאול;א ןליּפש לָאו סוילוי זַא

 | ."ךרַאנרעב;
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 טבַײרש ,"הֿבהא חֹּכ , עסעיּפ רעד ןיא (1911) ןליּפש ןַײז ןגעוו

 :יקצולירּפ חנ

 ךעלֿפערט ךיז טָאה רע .שיבייא סלַא יקסנימַאק ןעוועג זיא טוג;
 זיא לוֿפטכַארּפ ןָאט ןקירעהעג םעד ןעמונעג ןוא טריזירעטקַארַאכ
 טָאה זַײװנטַײצ רעבָא .טקַא ןטירד ןיא דרָאקַא-סולש ןַײז ןעמוקעגסיוא
 -- קנערק עטלַא יד -- רעדיוו ןוא .גתי וצ ןעגנולקעג עמיטש ןַיז
 עכעלטע יקסנימַאק טָאה לָאמ סָאד ךיוא .ענעצס רעד ףיוא ןכַאל סָאד

 ."ליּפש ןייז ןוֿפ קורדנַײא םעד טרעטשעצ לָאמ

 ;ןַאמשירֿפ דוד טבַײרש "טרָאּפָאּפָאר לאלצב , ןליּפש ןַײז ןגעוו
 -עג טנכייצעגסיוא ריֿבג םענוֿפ פיט םעד טָאה יקסנימַאק רעה,

 רעד ןיא יװ עקסַאמ רעד ןיא טוג ךַײלגוצ ןעוועג זיא ןוא ןבעג

 | ,"גנוטלַאה
 טבַײרש ,"לעארזיא , סנייטשנרעב ירנַא ןיא ןליּפש ס'.ק ןגעוו

 ;יקצולירּפ חנ
 קידריו ןוא ךיױו ,טרעלקַאב טָאה יקסנימַאק קחצי חהרֿבַאי

 ןיא ןעוועג רע זיא טוג סרעדנוזַאב .ריקנַאב ןשידִיי סעד טליּפשעג
 ךָאד סיױו בילטַאג .ָאביט טימ סױטשנעמַאזצ ןתעשב ,טקַא ןטשרע
 ןוֿפ זיא סָאוװ ,רעד םיא טקידיײלַאב סָאד זַא ,טנעמַאמ סענעי ןיא ַאי
 .עטַאּפ ַא טימ ןעמ טרעֿפטנע ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא .סױרַא ןדנעל ענַײז
 רע ןכלעוו ,ןוז םענעגייא ןַײז ףיוא טנַאה יד ןבײהֿפױא ןעד רע ןָאק
 רענעגייא ןַײז ?לעוד םעד טימ ןַײז טעוו סָאװ ןוא ?ביל ױזַא טָאה רע
 יד לָאז רע טשינ ךָאד ןבױלרעד עיצַאנ ןַײז ןוֿפ ערע יד ןוא דוֿבּכ
 ןעלגיפשוצּפָא ןעגנולעג זיא יקסנימַאק יה .ןגַײוװשרַאֿפ גנוקידיילַאב

 ןיא ןליֿפעג עלַא יד ןוֿפ ךָאק םעד עזָאּפ ןַײז ןיא ןוא םינפ ןייז ףיוא
 ןיא ךיֹוא ןטלַאהעג ךיז רע טָאה דנַאטשרַאֿפ טימ .טסורב סבילטָאג

 ."ןטקַא ייוצ עקירעביא יד

 :טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 .קחצי ןיא רעימערּפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעלדַא סוילוי,
 -עגנָא וא קעװַא םיא ןוֿפ זיא ,"רעטַאעט םעסיורג, סגרעבדנַאז
 לַײװװרעד .שזדָאל ןיא רעטַאעט ןגייא ןַא ןענעֿפע וצ ןרינַאלּפ ןבױה
 ןעגנולעטשרָאֿפ עשידַארַאּפס עקינייא טנדרָאעגנייא רע טָאה רעבָא
 עסיורג, סַאד יו ףױה ןבלעז ןֿפױא "ינרַאלוּפָאּפ רעטַאעט, ןיא
 ןעגנולעטשרָאֿפ יד טָא וצ .ןגרעבדנַאז וצ ץנערוקנָאק סלַא "רעטַאעט
 ןעמעוו טימ ןיקסנימַאק קחצי םהרֿבַא טרישזַאגנַא ךיוא רעלדַא טָאה
 -עטשדָאֿפ יד .ןעגנויצַאב עלַאיגעלָאק רעייז ןטלַאהנָא טגעלֿפ רע
 טכענ-רדס יד ןיא רעבָא ,טַײצ-חסּפ ןעמוקעגרַאֿפ וענַײז ןעגנול
 -גָאטימכָאנ רעד ךָאנ זיא .ק יו ךיא קנעדעג ,ןליּפש טינ ןעמ טגעלֿפ
 -רדס םִַײב ןַײז וצ ידּכ עשרַאוו ןייק ןרָאֿפעגמײהַא ךַײלג גנולעטשרָאֿפ

 ,םייה ןַײז ןיא שיט
 ,ָאטעגנָא ןייש קידנעטש ןיקסנימַאק ךיא קנעדעג רָאיטקַא ןַא יו

 רימ ףױא טָאה רע םגה ,רעלטסניק ַא זיא רע זַא ,ליֿפ וצ קידנבעג
 ,רעליּפשיוש רעקיסַאלק-טשרע ןַא יװ קורדנַײא ןייק טכַאמעג טינ
 יד ןוא טנעצקַא ןשילױּפ-שידיי טנערטש ןַײז בילוצ סרעדנוזַאב
 . ןיא רעבָא ןדייר ןַײז ןיא טליֿפעג קרַאטש ךיז טָאה סָאװ ,ַאמטסַא
 -נימַאק ףױא טקוקעג ןעמ טָאה ץזַײרק עשידִיי עטנעגילעטניא יד
 עכלעוו ,ןטנעגילעטניא עטלייצעג יד ןוֿפ םענייא ףױא יװ ןיקס
 .""רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןטָארטעגוצ ןענייז

 .ן5278-81 .זז עז רָאיטקַא סלַא .ק ןגעוו ןעגנוניימ ךָאנְו

 גרוטַאמַארד סלַא

 -ַאמַארד סלַא עסעיּפ רעלעניגירָא רעטנָאמרעד-ןיוש רעד רעסיוא
 יד; טסַאֿפרַאֿפ .ק טָאה ,"עזייר רעד ףיוא ןרָאיטקַא עשידוי, גרוט
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 ,"םִייול יד; ,"םידימלּת טנזיוט 24 ענַײז טימ אביקע יבר, ,"םיצל
 "ארזע ןבא; ןוא *ױרֿפ ענרעזייא יד; :ןענַאמָאר סר'מש טריזיטַאמַארד
 ןוֿפ "םוהת ןיא; טצעזעגרעביא ,"רעטסינימ רעשידִיי רעד; רעדָא
 רעטעדליבעגנייא רעד, ,רעליש ןוֿפ *רעביור יד; ,יקרָאג םיסקַאמ
 ןוא ווָאנעדַאנ ןוֿפ "רעדניק סנישוינַאװ, ,רעילָאמ ןוֿפ *רעקנַארק |

 -עשזדנָאלברַאֿפ יד; רעדָא "תומשנ ענעסירעצ; ןסעיּפ יד טסַאֿפרַאֿפ
 רעד; ניא ןעגנוטעברַאַאב ןיא ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש) *עט
 "ָאזיװָארּפ יד; עטערעּפָא יד ןוא (?עלעקנַאי; ןוא "דיי רעשילױּפ

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא םיא ךרוד עלַא ןענַײז עכלעוו ,"הנמלא עשיר
 -ערעקרעביא; עמַארד ַא טסַאֿפרַאֿפ ךיוא טָאה .ק .סעּפורט ענַײז ןיא
 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ זיא די-בתּכ רעד רעכלעוו ןוֿפ ,"שינ

 ;ץרּפ ,ל .י טבַײרש עסעיּפ סיקרָאג ןוֿפ גנוצעזרעביא ס'.ק ןגעוו

 ךשמב רָאיטקַא ןַא ןוֿפ ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוצעזרעביא יד;
 ערעכיז ַא ןוֿפ, טלייצרעד ץלָאטש טימ טָאה'מ יוו ןכָאװ יױוצ ןוֿפ
 טָאה ,ַאמכַאֿפ ַא ןוֿפ טשינ ןוא ,טעברַא עדניוושעג ַאזַא .("עלעווק
 ."רעטכעלעג ַא טימ ןצַאלּפסױרַא םוצ רעלעֿפ ןבָאה טזװמעג

 רעד , סרעילָאמ ןוֿפ גנוצעזרעביא ס',ק ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו
 .ד .ה טבַײרש ,רעילָאמ ךָאנ "טלעג ןַײמ דלַאװג , ג'א ?רעגרַאק
 | :.צ :גרעבמָאנ

 ןוֿפ פיט רעד .ןרָאװעג טכַאמעגרעביא ןצנַאגניא זיא קיטש סָאד;

 ,ךיז טײטשרַאֿפ'ס ןוא ,ןרָאװעג טרעדנערַאֿפ ןצנַאגניא זיא ןגרַאק
 -נָא .ךַאז רעד ןוֿפ טרעוו ןשירעלטסניק םעד ןוֿפ ןטסתג וצ טשינ
 ,רעטקַארַאכ םענעטלַאהַאברַאֿפ ךיז ןיא ,םענעגיוצעגקירוצ ַא טָאטש
 -עג ײרעשידַיירַאֿפ; רעד טָאה ,"קורמ א ךעלנייױועג טֿפורימ סָאװ
 ןוא רעַײֿפ רַאֿפ טדער ןוא טֿפױל ןוא טיירש סָאװ ,ןגרַאק ַא ןבעג
 .ײרעסַאוו רַאֿפ

 ןיא רַאוטרעּפער:רעטַאעט ןשידִיי ןגעו טכיזרעביא ןַא ןיא
 .א .רד "סקנּפ, ןיא טבַײרש (1912) ב"ערּת רָאי ןרַאֿפ דנַאלסור

 יי :ינודקומ

 -ידַארט עשיקנַארֿפ-טלַא יד ַײב ךיז טלַאה רעטַאעט ןייא רָאנ..,
 רעטַאעט רעקיזַאד רעד .רעטַאעט רעַײנ סיקסנימַאק זיא סַאד .סעיצ

 "תרֿפא עלערימ, סנידרָאג טימ איערּת רָאי ןיא ןרָאװעג טנֿפעעג זיא
 סָאװ ,עמַארד יד טָא .עלָאר-טּפיוה רעד ןיא ַאקסנימַאק סםַאדַאמ טימ
 טָאה ,"ריל גינעק, סריפסקעש ןוֿפ גנטעברַאַאב עשידִי ַא זיא
 יד טרעוו רָאי 45 .םוקילבופ ןשידִיי םַײב ןעמונעגסיוא קרַאטש
 עטצעל יד ןיא וליֿפַא .רַאוטרעּפער םענוֿפ ןעמונעגּפָארַא טינ עמַארד
 -יֿפֿפױא רעטשרע רעד טימ .טליּפשעג טֿפָא רעייז ךיוא יז טרעוו ןרָאי
 עשירַארעטיל , יד טקידנערַאֿפ ךיז טָאה ײתרֿפא עלערימ, ןוֿפ גנור
 טימ יקסנימַאק ךיז טזַײװַאב דלַאב .רעטַאעט יקסנימַאק ןוֿפ ײטַײצ

 רעד ןיא ."רעטסינימ רעשידִיי רעד  עטערעּפָא (?)רענעגייא ןַא
 יר רעטכיד רעשידִיי רעסיורג רעד טריֿפעגסױרַא טרעוו עטערעּפָא
 -ירָאטסיה, ַא זיא סע .ארזע-ןבא רעקיניזֿפרַאש רעד ןוא יולה הדוהי
 ןוא תוצראה-םע רעטרעהרעדמוא ןַא טימ ןבירשעג ,עטערעּפָא ײעש

 יקסנימַאק .טַאהעג טינ גלָאֿפרעד ןייק טָאה *עטערעּפָא, יד .םזיניצ

 רעבָא ,ײדִיי עלעטניפ, עטליּפשעגּפָא סָאד ןעײנַאב טוװרּפעג טָאה
 לקיטש ַא ;םוקילבופ םַײב גנַאלקּפָא ןייק ןענוֿפעג טינ טָאה סָאד

 .רָאש לשנַא ןוֿפ "ןסחי רעד, עטערעּפָא יד טַאהעג טָאה גלָאֿפרעד
 -טע ךַָאנ .םלוע םעד טעמּכ ןעמונעג טינ רעבָא טָאה עטערעּפא יד.
 -רעּפער םענוֿפ ןעמענּפָארַא טזמעג יז ןעמ טָאה ןעגנוריֿפֿפױא עכעל
 ,רַאוט

 רעַײנ א ךָאנ טימ םלוע םעד ןשַארעביא ליוו יקסנימַאק ןוא

 יברג עטערעּפָא ןַא טריֿפעגֿפױא טרעוו סע .עטערעּפָא רעשירָאטסיה
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 ןופ ןָאטיסלעצל
 טאקיא יי דאטום יי

 "נעס יד .() יקסנימַאק ןוֿפ "םידימלּת טנזיוט 24 ענַײז טימ אביקע

 סָאװ ,דנַאֿפלעה רעסױרג ַא ןעוועג זיא עטערעּפָא רעד ןיא עיצַאס

 ןוֿפ קיחמ רעד רעטנוא םילששורי ןיא אביקע יבר טרָאֿפ םיא ףיוא

 רעטשדע רעד ַײב ןלַאֿפעגכרוד זיא דנַאֿפלעה רעד .סלַאוו ןכעלײרֿפ ַא

 סיקסוועשַאמָאט ףױא טריֿפ רע .טינ טור יקסנימַאק .גנוריֿפֿפױא

 ןוֿפ רעטסעווש-סגניליווצ ַא ,ײקלָאֿפ ןַײמ ןוֿפ המשנ יד, עטערעּפָא

 ידי :סעטערעּפָא-ןדַאֿפדלָאג עטלַא יד טיינַאב רע .ײדִיי עלעטניפג

 ,"לעמעל ינוק יױוצ יד , ,"תימלווע ,ײאֿבכוּכ רב ,ײןירעכַאמ-ףושיּכ
 םעד ךרוד טרעטֿפיל ןוא ןטערעּפָא *עשירָאטסיה , סרענײטַאל ןוֿפ ליֿפ

 סױרַא טייג ,ביוט רעבָא טבַײלב םלוע רעד .רַאוטרעּפער ןטלַא ןצנַאג

 רעבָא ."םִיױל יד, עטערעּפָא (?) רענעגייא רעַײנ א טימ יקסנימַאק

 סעטערעּפָא עלַא ןוֿפ ןָאטעגּפָא לזמ רעד ךיז טָאה ײדִיי עלעטניּפ; ןכָאנ

 ."ןצכערימש עטרעפמולעגמוא סיקסנימַאק ןוֿפ טרֿפב ןוא

 ןשידִיי ןיא טכַארבעג טָאה עכלעוו ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 ךיוא טָאה ,טַײל-רעטילימ עשטַײד יד --- םוקילבוּפ ַײנ ַא רעטַאעט

 .?רעטַאעט -יקסנימַאק , ןֿפױא טקריוועג

 :םעד ןגעוו טבַײרש גרעבדורגיווָאקרוט קחצי

 טַײצ עסיוועג ַא ךױא טָאה רעדיװ רעטַאעט-יקסנימַאק סָאד.

 ,{רעטילימ שטַײד ןוֿפ ךוזַאב} רוטקוינָאק רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןסָאנעג

 טכַאמ-רעטילימ רעשישטַײד רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןשמונעגוצ זיאיס זיב

 תושר ןיא ןעגנַאגעגרעביא ךָאנרעד ,ןקעוװצ-סגנוליױורַאֿפ ענַײז רַאֿפ

 -לעזעג-טנגוי עשילױּפ-רענַאקירעמַא ,עשילױטַאק) ײאקמיא ווֿפ

 םעד ןעניד וצ רָאי רָאּפ ַא וֿפ ךשמ ןיא טרעהעגֿפױא ןוא (טֿפַאש

 וצ ַאקסנימַאק ?לחר-רתסא ןעגנּוװצעג טָאה סָאד .רעטַאעט ןשידִיי

 ףיוא עפורט ַא טימ ךיז ןזָאל ןוא ןקעטש-רעדנַאוו םעד רעדיוו ןעמענ

 ףױא טרעװ יז ּוװ ,עניַארקוא זיב סא ךיז טײרּפש סָאװ} יינרוט ַא

 ַא .ןלױפ ןוֿפ ןטינשעגּפָא ,גירק-רעגריב ןבילוצ ,רָאי עכעלטע

 ךיױא טכַאמ לבמַאסנַא ןַא סנַײז טימ ץניווָארּפ רעד רעביא ייורוט

 ןתעב טליקעגוצ קרַאטש ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסנימַאק קחצי-סהרֿבַא

 רעדייא ןוא עמטסַא ןוֿפ קַאטַא ןרעווש ַא ןגָארקעג ,עשזמָאל ןיא יינרוט

 -םהרֿבַא רעמ ןעוועג טשינ זיא ,ףליה ןבעג וצ ןזיווַאב םיא טָאה ןעמ

 / קסנימַאק קחצי

 ןוֿפ דרע רעטכײֿפ רעד ןיא טָאה גָאט-גנילירֿפ ֿברע ןלױֿפ ַא ןיא

 טימ שטנעמ רעד ור רעקיביײיא ןייז ןענוֿפעג םלוע תיב רעשזמָאל

 יד ןענַאּפשוצכרוד ןעוועג טרעשַאב |ןלחד-רתסא|} ריא זיאיס ןכלעוו

 ףיוא טריפעגֿפױרַא יז טָאה סָאװ ,רעד .ןבעל ריא ןוֿפ ןרָאי עטסקיטכיוו

 ,טסַײג רעקַיױרמוא רעד ור ןַײז ןענוֿפעג טָאהיס .רעטערב-עניב יד

 ,ןבעל ןטימ רעטקיטעזעג-טשינ לָאמ ןייק ,רעקיטעט קידנעטש רעד

 ןוֿפ ןיירק סעניילק ַא ןיא ,החּפשמ רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא .קחצי-סהרֿבַא

 קעויַא רע זיא ,עפורט-רעדנַאוו רעצניווָארּפ ַא ןיא םירֿבח עקילעֿפוצ

 םירֿבח רָאּפ ַא ךרוד ור רעקיבייא ןַײז וצ טײלגַאב טלעוו רעד וֿפ

 ,עיזַאנמיג רעשידִיי רעד ןוֿפ רעדניק ,עשזמָאל ןוֿפ ןדִיי לסיב ַא ןוא

 ,וָאיטקַא-דנו ענ םעד דוֿבּכ ןטצעל סעד ןבעגּפָא ןעמוקעג ןענייז סָאוװ

 סָאװ ,שטנעמ ַא ,ןליופ ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןלייז יד ןוֿפ סענייא

 ךרוד ןרָאוװעג טלקנוטרַאֿפ זיא ןוא ןָאךבױא ןענַײש טלָאװעג טָאה

 ךיז רע טָאה ,עניב רעד ףױא טריֿפעגֿפױרַא טָאה רע עכלעוו ,רעד

 ,טלעטשעגקעווַא ךיז תוחוּכ עטצעל יד טימ .םעד ןגעק טעועטנובעג

 רעד רעטנוא ץלַאֿפעג ןוא טייקידנעטשבלעז רעקידנריֿפ וצ ךיז ןסירעג

 | ."טייקידנעטשבלעז ןַײז ןוֿפ טסַאל

 .עשזמָאל ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1918 ץרעמ 14 םעד
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 רע ט ַאע ט ןשיריי

 ן|ע גנוצ ַאשּפָא

 :שיטירק רעייז ן'.ק טריזירעטקַארַאכ ינודקומ .א .רד

 טימ סקּוװ ןלעטימ ןוֿפ שטנעמ ַא ןעוועג זיא יקסנימַאק םהרֿבַא;

 -טכיזעג ןטַאמ בלעג ןכעלקנערק ַא טימ ,ןגױא ענרעזעלג עטלַאק

 -נענייו רענדונ ַא טימ סעּפע ןוא ןעגנוגעווַאב עשיטַאּפַא טימ ,רילָאק

 -קעריד-רעטַאעט רעשידִיי רעשיּפיט ַא ןעוועג זיא רע .םיטש רעקיד

 -סױרַא ןעלחר-רּתסא יורֿפ ןַײז טָאה רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .רָאט

 ריא וועג זיא רע לַײװ ,ןעמָאנ ןסיורג םעד ריא טכַאמעג ןוא טקורעג

 ץרעליפשױש עדעי ןָאק רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .רָאטקעריד

 ןַײז ןבענ .טנעלַאט ןַײז זיא סָאד ;טלעװ רעד ןיא ןריֿפסױרַא יזזַא

 רע ןוא ,רענעגָאלשרעד ַא ןעזעגסיוא רע טָאה ,ױרֿפ רעלוֿפטנַאלַאט

 ,טרימַאלקער ןיילַא ךיז טָאה רע ,רעטרעטיברַאֿפ ַא ןעוועג םצעב זיא

 ַא טעוװ ןרָאיטקַא עקירעביא יד טימ טעשזירגעג רדסּכ ךיז טָאה

 רעבָא ,ןעלחר-רתתסא רַאֿפ ןשיֿפַא יד ףיוא ץַאלּפ ןרעסערג ַא עלעסיב

 -ַאב ןייק ןוא טנעלַאט סיױרֿפ ןַײז רַאֿפ גנורעדנּוװַאב ערעדנוזַאב ןייק

 עלַא יד .טַאהעג טשינ רע טָאה ,ריא רַאֿפ גנורעטעגרַאֿפ ערעדנוז

 טשינ סטוג ןייק רע טָאה עפורט רעד .דמערֿפ ןעוועג םיא ןענַײז ןכַאז

 רעד ַײב טָאה ןילַא רע זַא ,קורדנַײא סעד טַאהעג בָאה ךיא .ןָאטעג

 ,וטפיוא רעצנַאג רעד לַײװ ,עּפורט יד ןכָארבעצ טייהנגעלעג רעטשרע

 טשינ םיא זיא ,ךיז רַאֿפ ןעמונעג טידערק ןצנַאג םעד טָאה רע שטָאכ

 | .רעַײט ןוא טנָאנ ןעוועג
 טזומעג סעזװמ עלַא ןבָאה ,ןרָאטקעריד-רעטַאעט עשידִיי עלַא יו

 -ָאלעמ ,סעטערעּפָא ןבירשעג ךיוא רע טָאה .קינעטרעטנוא םיא ןייז

 ָאד זיא קרעוו עשיטַאמַארד ענַײז עלַא ןוֿפ ;סעידעמָאק ןוא סעמַארד

 ןגעוו "עזייר רעד ףױא ןרָאיטקַא עשידִיא עידעמָאק ןייא זױלב

 -עמָאק ַא זיא סע .טסנרע רעקיניױו רעדָא רעמ ןדייר ןָאק ןעמ רעכלעוו

 ןטַײצ עטכעלש רָאג יד ןיא ןרָאיטקַא עשידִיי ןוֿפ ןבעל םעד ןוֿפ עיד

 ןבָאה ןרָאיטקַא עשידִיי ןעוו ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןשידִיי םעד ןוֿפ

 טָאטש ןוֿפ ,ןטנַאידעמָאק-ןסַאג וו ,סםופרצ סנטסרעמ ,טרעדנַאוועג

 ַא וֿפ ןקירט עלַא טימ עידעמָאק עכעלײרֿפ ַא זיא סע .טָאטש וצ

 טקעוועג ליֿפ רעייז ַײב טָאה סָאד ןוא ,ןבירשעג טוג זיא יז .עידעמָאק
 -רַאֿפ רעצנַאג רעד טשינ יקסנימַאק .א זיא רשֿפֹא זַא ,לֿפייװצ םעד
 לכל ,ָאד טשינ טקעטש יצ ,עידעמָאק רעקיזָאד רעד ןוֿפ רעסַאֿפ
 יד .טַארעטיל ןתמא ןַא ןוֿפ טנַאה יד ,ךַארּפש רעד עגונב -- תוחפה
 טניול סע ןוא דנוש רעטנלע ןענַײז ענַײז ןעגנוסַאֿפרַאֿפ עקירעביא עלַא
 /  .ײטרָאװ ַא ןילרַאֿפ וצ יז עעװ טשינ ךיז

 ןַא ס'.ק ןגעװ ןדייר וצ רעדיו קירוצ ינודקומ .רד טמוק ןַאד
 יי : :עסעיּפ ערעדנַא

 ןעמונעג ןיילַא ךיז רע טָאה ,סעטערעּפָא רענַאקירעמַא ץוח ַאג
 ןעוועג זיא ַאזַא .סעטערעּפָא עשירָאטסיה עכעלרעדיוש ןעבָאשטש וצ
 רעד ."םידימלּת טױט 24 ענַײז טימ אֿביקע ברג ס)עטערעּפָא יד
 דנַאֿפלעה רעקידהנושמ ַא ןעוועג זיא עטערעּפָא רעד ןוֿפ קָאוושט
 קיזומ רעד רעטנוא םילשורי ןיא ןַײרַא טרָאֿפ אֿביקע יבר ןכלעוו ףיוא

 םעד ןיא ץלַאֿפעגכרוד ןענַײז סעטערעּפָא עלַא .סלַאװ ןכעליײרֿפ ַא ןוֿפ
 ַא ,רָאיטקַא רעכַאווש ַא ,רָאטקעריד רעטכעלש ַא.. .רעטַאעט ןקיזָאד
 יקסנימַאק .א טָאה ,רעבַײרש-ןטערעּפָא רענעֿפלָאהַאבמוא רעייז
 עלעטניפ סָאד, .דנוש ןוֿפ טסענ ַא טושּפ רעטַאעט ןַײז ןוֿפ טכַאמעג
 'סעטערעּפָא יד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא קרעווטסנוק ַא ןעוועג זיא ידִיי

 יי .טריֿפעגֿפױא טָאה רע סָאװ
 ןיא רקֿפה ַא ןוא סםָאַאכ ַא טשרעה רעטַאעט ןשידִיי םעניא..

 ןשודיח טעוו ןשטנעמ ןקיטַײז םעד .|טֿפַאשרבחמ עקיטכיר|} טרּפ םעד
 עושידִיי בור םעד ןוֿפ םירבחמ יד סָאװ ,טקַאֿפ רעקידריווקרעמ רעד
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 ,יקסנימַאק ;ןײלַא ןרָאטקעריד-רעטַאעט עשידִיי יד ןענַײז סעטערעּפָא
 יד זַא ,ןסיוו רעד רָאנ.. ערעדנַא ןוא ץעענַאּפמָאק ,יסבַאס ,ןָאזשיֿפ
 רעסָאוו ןבַײרשוצנָא חּכב טשינ ןענַײז ןרָאטקעריד-רעטַאעט עטנָאמרעד
 ריא זַא ,קנַאדעג ןֿפױא ףױרַא ךַײא טריֿפ ,קיטש-רעטַאעט זיא סע
 זַא ןעמ טניֿפעג לָאמ עלַא טינ ןוא ,רבחמ ןתמא םעד ןכוז טֿפרַאד
 םנוֿפ ןעמָאנ םעד םוא טַײב רָאטקעריד-רעטַאעט רעד .טכוז ןעמ
 .טלַאהניא םעד ךיוא לָאמַא ןוא ןעניױשרַאּפ יד ןוֿפ ןעמענ יד ,קיטש
 טקוודעג ןעוועג הכוז טינ ןבָאה קיטש-רעטַאעט עשידִיי ליֿפ רעיז

 טחמ ריא .ןזעל םוצ ןעמוקַאב טינרָאג ייז טנָאק ריא ןוא ,ןרעוו וצ

 ןורכז ןֿפױא רעדָא ןורּכז רעַײא ףיוא ךיז ןזָאלרַאֿפ רָאנ לַאֿפ םעד ןיא
 ןָא טבייה ריא .קיטש סָאד ןעזעג לָאמַא טָאה סָאװ ,ןרעדנַא ןַא ןֿפ
 -רעד ריא ןוא ,רערעטיש זייווכעלסיב טרעוו לּפענ רעד .ײןוערָאֿפ,
 -ַאעט רענַאקירעמַא ןַא טָאה קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ זַא ,לשמל ,טײג
 ןַא ןבירשעגנָא יקסוועשַאמָאט סירָאב ןעמָאנ ןטימ רָאטקעריד-רעט
 רע טָאה טלַאהניא םעד .ײדױמ ענירג יד; טסייה סָאװ ,עטערעּפָא
 ןַא םרענייטַאל ןוֿפ טריניבמָאק קיחמ ,ןַאמָאר ַא סרימש ןוֿפ ןעמונעג
 -ֿפױא עשרַאוו ןיא טרעוו .ןרעדנַא ןַא ןוֿפ סעּפע ןטעלּפוק ןוא עטערעּפָא

 .יקסנימַאק זיא רבחמ רעד ."םיצל יד ןעמָאנ ןטימ קיטש ַא טריֿפעג

 ."קיטש ַא סרעניײטַאל-רימש-יקסוועשַאמָאט רעבָא זיא סָאד

 ;וָאקרוט טנומגיז םיא טריזירעטקַארַאכ שרעדנַא ץנַאג |

 גנערטש ,ךעלגעווַאבמוא ןַײז ןעזרעד געלֿפ ךיא ןעװ דימתא |
 ,לטסוה ןשיטַאמטסַא ןטימ עמיטש ענַאטָאנָאמ ןַײז ןרעהרעד ,םיפ
 םיא ןוֿפ ןזָאלבעג טָאה סע .ארומ ןוֿפ ליֿפעג ַא ןשרעהַאב ךימ טגעלֿפ
 ןבַײלברַאֿפ טגעלֿפ רע .טײקנסָאלשרַאֿפ ןוא טייקטסנרע עטלַאק ַא
 טשינ .גנמיטש רעטוג ַא ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ןַאד וליֿפַא טסנרע

 -רַאֿפ טיא טגעלֿפ עמטסַא ערעווש ןַײז סָאװ ,םירוסי יד ףיוא טקוקעג
 יו רעדָא ,ןציביק וצ ןוא ןעלציוו וצ טַאהעג ביל ךיז רע טָאה ,ןֿפַאש
 םעד ןעגנערב היד ,ײןעיצנָא, ,ןָאגראשז-רעטַאעט ןיא סָאד טֿפור ןעמ
 רע טגע?ֿפ סָאד ךיוא .רַאנ וצ םיא ןכַאמ ,טײהנגעלרַאֿפ ַא ןיא ןטייווצ
 ןקיטכיוו רעיײז ַא ןיא טלדנַאהעג ךיז טלָאװיס ךַײלג טסנרע ןָאט
 טימ ןגעווַאב טשינ ןַאד טגעלֿפ םינּפ קיכָאנק-טיירב ךעלבלעג ןַײז .ןינע

 ,ןגיוא עיורג ,עסיורג ענַײז ןוֿפ קילב רענרעזעלג רעד ןוא לוקסומ ןייק
 ןבָאה .רעטרעוו ענַײז ןוֿפ טייקטסנרע רעד ןיא ןביילג טכַאמעג טָאה
 רעטלַאק רעד ,טרעבלּפע יװ טקנּפ ,ןֿפורעג ןרָאיטקַא יד םיא

 | | ."ןלזג

 וּורּפ ןטצעל ןַײז תעב טנעקַאב רעטנענ רעבָא םיא בָאה ךיא ןעוו

 עקיזָאד יד ןַא ,טגייצרעביא ךימ ךיא בָאה ,רעטַאעט- ײםועזילע  ןיא

 וצ ןוֿפ טַײװ זיא רעטַאעט ןשידִיי ןיא טייקכעלנעזרעּפ עלעניגירָא

 -סױא-טקלָאֿפ רעד טסַאּפעג ךיז טָאה םיא וצ ,טרעקרַאֿפ ...ןלזג ַא ןַײז

 -ַאבמוא ןַײז ןיא עקַאט טָאה רע ןוא ."ןיילַא ךיז וצ ןלחג ַא קודד

 ,ןכעלדניֿפמע-רעּפיה ןַײז ןיא ןוא רעטַאעט םוצ עביל רעטצענערג

 ןוא טנוועג ןכַאווש ןַײז טקיסעלכַאנרַאֿפ ,םזירטנעצָאגע ןכעלקנערק

 .ףוס ןייז טלַײאעגוצ

 -קרעמ ַא טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ טָאה יקסנימַאק קחצי:םהרֿבַא

 א טיײקיטעט ןַײז ;רעטַאעט ןשידִיי סניא גנונַײשרעד עקידריוו
 -עגּפָא קירעהעג יו ןרָאװעג טשינ רעבָא ןענַײז ןטסנידרַאֿפ ענייז

 -טמירַאב ַא ןוֿפ ןַאמ רעד ןַײז וצ קילגמוא סָאד טַאהעג טָאה רע .טצַאש

 יד טָאה ןילַא רע סָאװ ,ןטילעג עיציבמַא ןַײז עקַאט טָאה ,טייק

 ןיא טלקנוטרַאֿפ ןילַא ךיז ַײברעד ןוא ןֿפַאשעג טיײקטמירַאב עקיזָאד

 | י ,ןטָאש ריא
 ,עילימַאֿפ רעשירַאטעלָארּפ רעמערָא ןַא ןוֿפ רע טָאה טמַאטשעג

 זיא רעגנוה רעד ןוא ךעלעקניוו עלַא ןיא טֿפַײֿפעג טָאה תולד רעד ּוװ
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 רעקידנגלָאֿפ רעד שיטסירעטקַארַאכ זיאיס .טסַאג רעטֿפָא ןַא ןעוועג
 וצ טַאהעג ביל טָאה קחצייםהרֿבַא ןכלעוו ,טייהדניק ןַײז ןוֿפ לַאֿפ
 -עגטימ לָאמַא םיא טָאה ,דיסח ַא ,רענַײז רעטָאֿפ רעד ;ןלייצרעד
 ןבַײלב וצ טמעשרַאֿפ טשינ ידּכ .ןיבר ןייז וצ ֿבוט-םוי ףױא ןעמונ

 סניבר סַײב ןָא-ןביוא םעד ןעמענרַאֿפ סָאװ ,םידיסח עשידיגנ יד רַאֿפ
 ַא ןכש ַא ַײב טגרָאבעגסױא רעטָאֿפ סקחצייסהרֿבַא ךיז טָאה ,שיט
 הועעמ , טליֿפעג ךיז ,רעטצוּפעגסיױא ןַא ױזַא ,ןוא ,לטיה ןטעמַאס ַײנ
 ןֿפױא ןקוקנָא טַאז ךיז טנָאקעג טשינ טָאה קחצי-םהרֿבַא ."שטנעמ
 -סיא ןוא ,ּפָאק סנטַאט םעד טנײשַאב טָאה סָאװ ,לטיה ןטגרָאבעג
 ןָא ךיז רע טֿפור ,טייקליטש רעטנַאּפשעג ןוֿפ טנעמָאמ ַא עקידנצונ

 :לוק ןֿפױא

 -עג ךיא בָאה סָאד ...?לטיה סנטַאט ןַײמ זיא סָאד זַא ,טניימ ץע --

 . ..ןכש םַײב טגרָאב
 ןגָאז וצ טַאהעג ביל רָאי-רעדניק ענייז ןיא ,ָאזלַא ,ןיוש טָאה רע

 ,תמא םעד ןגָאז וצ ביל ןבָאה סָאװ ,עלַא יו .ןגױא יד ןיא תמא םעד
 -טיוא ןעמ טגעלֿפ ;עקימורַא יד ַײב טבילַאב קינייו ןעוועג רע זיא
 ..?יומ ןיא סיא וצ ײןלַאֿפוצנַײרַא  ןדיימ

 -רעביא ןַײז רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,לַאֿפ ַא קנעדעג ךיא
 םַײב לָארטנַאקטסבלעז ןוֿפ לגנַאמ ןוא טײקיטכירֿפױא רענעבירטעג
 טרילָארטסַאג טָאה רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא .ײתמא םעד ןגָאזנַײרַא;
 -טשינ ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ײרַאטס רעקיליב רענַאקירעמַא ןַא

 ,גָאטַײב תבש ַא ןיא ,סלוע םַײב גלָאֿפרעד ןשימרוטש ,ןטנידרַאֿפ
 יקסנימַאק םיא טֿפור ,גנולעטשרָאֿפ רעטייווצ רעד ןוא רענייא ןשיווצ
 .סּפַאנש ַא טימ ןַײז וצ דבכמ סיא ידּכ טעֿפוב-רעטַאעט ןיא ןַײרַא

 טבייה ,גנודַאלנַײא רעקיזָאד רעד ןוֿפ טלכיימששעג ,ײרַאטס, רעד ןעוו

 :קחצי-םהרֿבַא םיא טגָאז ,סוכ םעד ךעלרעַײֿפ ףיוא

 ךיא גָאז ,רָאיטקַא ןַא טנעז ריא זַא ,יאדוא ךָאד ריא טניימ -- |
 .(קורדסיוא רערַאברירוזנעצמוא ןַא טמוק ָאד) ...ַא טנעז ריא זַא ,ךַײא

 שימ םירֿבח ענַײז ןשיווצ ןוֿפ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יקסנימַאק
 עדעי ַײב ןוא ,ןובשח ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע .ןסיוו ךָאנ טשרוד ןַײז
 טשינ ןָאק "גתי רעבָארג, ַא זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא טייהנגעלעג

 :םלוע ןַא וצ עניב רעד ןוֿפ ןדײרּפָארַא

 רעד זַא -- ןרָאיטקַא וצ ןהנעט רע טגעלֿפ -- ריא טליוו יו --
 .טדער ריא סָאװ טשינ ןײלַא טסייוו ריא זַא ,ןביילג ךַײא לָאז םלוע

 ןוא ןכַארּפש עקינייא ןסעזַאב ַײרֿפ רע טָאה ,טקַאדידָאטױא ןַא
 ביצ יװ ,ןלַאניגירָא יד ןוֿפ ןסעיּפ ייר עצנַאג ַא טצעזרעביא וליֿפַא

 ,"רעביור, סרעליש ,ײרעקנַארק רעטעדליבעגנַײא רעד, סרעילָאמ
 יא עקינייא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע .ײטנורגּפָא ןֿפױא סיקרָאג
 ןַײז .טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא טליּפשעג ןרָאוװעג ןענַײז סָאװ ,ןסעיפ ענעג
 -וקָאד ןוא ןשירַארעטיל ַא טָאה ײעזייר רעד ףיוא ןרָאיטקַא עשידִיי
 .טרעוו ןלַאטנעמ

 יקסנימַאק טָאה טַײצ ןַײז ןוֿפ ןרָאיטקַא עשידִיי ערעדנַא וצ ךפיהל
 עיינ ןקעדטנַא ןוא תוחוּכ עגנוי רעטַאעט םוצ ןעיצוצוצ טַאהעג ביל
 ןרעּפלַאה לחר ןירָאטײנ רעמערָא רעד ןיא רע טָאה ױזַא ןטנעלַאט
 ַא ןילַא .יקסנימַאק לחר-רּתסא עסיורג עקיטֿפנקוצ יד טקעדטנַא
 ןגױצעג ןגעווטסעדנוֿפ םיא טָאה ,רָאיטקַא רעקיטַײזליֿפ וא ץנמ
 ןרענײֿפרַאֿפ וצ טימַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,רעטַאעט עשיטַאמַארד סָאד
 -ָאיסעֿפָארּפ םניא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .ןבייהרעד וצ ןוא
 -ײארַאֿפ יד, -- לבמַאסנַא ןשירעלטסניק ַא ןֿפַאש וצ רעטָאעט ןלענ
 עשעיטַאמַארד עטסעב יד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,"עּפורט עטקינ
 -ַאטס סלַא ןעיצוצוצ ןוא דָאירעּפ ןקידהמחלמרַאֿפ םנוֿפ ןרָאיטקַא
 םיא זיב ןײטשנרַא קרַאמ רעקיטַאמַארד ןגנוי סעד רעסישזער ןליב
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 ןייטש וצ ּוװ ;רעסישזער ַא ןָא ןעגנַאגַאב רעטַאעט עשידִיייס ךיז זיא
 ןעוו ,רעדָא ,רָאיטקַא רעטשרע רעד ןזַײװונָא טגעלֿפ ןייג וצ ּוװ ןוא
 .טנַאיציפסניא רעד ןָאטעג סע טָאה ,טלױֿפעג ךיז טָאה רענעי

 "טסניק ַא ןרישזַאגנַא וצ רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא יקסנימַאק
 ןטימ ןָאזעס רעד עקַאט ךיז טָאה .סעיצַארָאקעד ןלָאמ וצ ףיוא רעל
 ןַײז טימ טנכייצעגסיוא סודיּפַאל רָאטַארָאקעד ןטלושעג ןוֿפ לייטנָא
 ףיוא טָאה םשור ןכעלסעגרַאֿפמוא ןַא .גנוטַאטשסיױא רעלוֿפקַאמשעג
 סיקסנימַאק וצ עיצַארָאקעד עלַאטנעמונָאמ סעסודיּפַאל טכַאמעג רימ
 יד .ײםידימלּת טנזיוט 24 ענַײז טימ אֿביקע ירי עסעיפ עשירָאטסיה
 -עווער ַא ןעוועג ןענַײז גנולעטשרָאֿפ רעקיזָאד רעד ןיא סענעצט' ןסַאמ
 | ,רעטַאעט ןשידִיי םעניא עיצַאל

 סָאוװ ,רָאיטקַא רעגולק ,רעדילָאס ַא ןעוועג זיא יקסנימַאק .י .א
 ,טלַאטשעג ןוא סרעטקַארַאכ ןוֿפ עירעלַאג עכַײר ַא ןֿפַאשעג טָאה
 ןשיגָאל טימ ןטָארטרַאֿפ רע טָאה טנעמַארעּפמעט ןיא לגנַאמ םעד
 -קעסנָאק טימ ,םזילַאער ןטלצניקעג-טשינ טימ ,חוּכ-סגנוגַײצרעביא
 טשינ ןעוו זַא ,טשינ קֿפס ןייק זיא סע .טייקנטלַאהעגסיױא רעטנעוו
 עלָאר ןַײז טלָאװ ,טנעלַאט סלחר-רתסא ןוֿפ ץנַאלג רעלעה רעד
 -טהרֿבַא .גנוצַאשּפָא ןוא גנַאלקּפָא ןרעטיירב ַא ןענוֿפעג רעטַאעט ןיא
 עקינייא .ןטילעג קרַאטש ןוֿפרעד ןוא ןענַאטשרַאֿפ סָאד טָאה קחצי
 ינַאגרָא ,ױרֿפ ןַײז ןוֿפ ןקייטּפָא ךיז טוװרּפעג וליֿפַא רע טָאה לָאמ
 טקידנערַאֿפ דימּת טָאה רע רעבָא ,?ײטנָא ריא ןָא סעּפורט קידנריז
 ײןֿפױקסיױא , טלעג ןקיש טזמעג טָאה לזֹור-רתסא ןוא ,ןטיציֿפעד טימ
 ןעוו .עשרַאו ןייק ןעגנערבוצּפָארַא יז ןוא לעטָאה ןוֿפ עפורט יד
 -עגכָאנ רע זיא ,עקירעמַא ןייק ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא לחר-רּתסא
 עַײנ ַא ןטילעג ..ןא רעטַאעט ןטייוצ ַא ןיא ןטָארטעגֿפױא ,ןרָאֿפ
 ןוֿפ טכַארבעגטימ טָאה לחר-רּתסא סָאװ ,טלעג םעד רַאֿפ .גנושוטנַא
 רעטַאעט-יקסנימַאק סָאד טױבעגֿפױא קחצי-סהרֿבַא טָאה ,עקירעמַא
 ווו ,טרָא סָאד ןעוועג חילצמ טשינ םעד ןיא ךיוא ןוא עשרַאוװ ןיא
 וע ןכלעוו ,ןינב רעקיסעמ-קריצ רעטלַא ןַא ןענוֿפעג ךיז טָאה סע
 וצ רעד ,רעטנעצ ןשידִיי םענוֿפ טַײװ ןעוועג זיא ,טֿפױקעגּפָא טָאה
 -טסָאק ַא ךָאנ .ךעלרעֿפעגסנבעל שממ --- רעטניוו ;רעלַאטַאֿפ ַא גנַאג
 רעקידנור רעקיזיר רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה טנָאמער ןרַאב
 ןינב רעד ןוא ,קיטסוקַא רעטסדנימ רעד ןָא ,םעוקַאב טשינ זיא לָאז
 עטוג יד .רעטַאעט שיטַאמַארד ַא רַאֿפ טשינ ללכב טכערפשטנַא
 טכַארבעג טָאה ןעלחר-רּתסא רַאֿפ םייה-רעטַאעט ַא ןֿפַאש וצ הנוּכ
 רעדיוו ךיז טָאה לחר-רּתסא .םירוסי ןוא גנשױטנַא עַײנ ךיז טימ
 -ןטערעּפָא רַאֿפ ןינב סעד קידנגנידרַאֿפ .ןַײרַא געוו ןיא ןזָאל טחמעג
 ןעו .סעפורט עקיכַארּפש-דמערֿפ רַאֿפ וליֿפַא רעדָא ןעלבמַאסנַא
 עקיליב ַא סעּפע וצ ןעמָארטש םלוע סעד ןעז טגעלֿפ קחציי-םהרֿבַא
 טָאה רע םגה ,ןטלעש םיא רע טגעלֿפ ,רעטַאעט ןַײז ןיא עקיײרעכַאמ
 .הסנרּפ טַאהעג םעד קנַאד ַא

 ןוא ןפעלשמודַא רדסּכ ךיז ףרַאד לחר-רּתסא זַא ,קנַאדעג רעד
 דוקא ערעווע יד ַײב ,סרעטַאעט עטצייהעג-טשינ ןיא רעטניוו ןליּפש
 םעד ,םענייא ךָאנ ןכַאמ וצ ןסיױטשעג םיא טָאה ,ןעגנוגנידַאב-עיצַאּפ
 ןעוועג ןיב ךיא ןכלעוו וצ ,רעטַאעט ײסּועזילע  ןיא ,װרפ ןטצעל
 ןעוועג טשינ רעבָא זיא רַאוטרעּפער ןוֿפ לַאוװסיוא רעד .טרישזַאגנַא
 עקיסַאּפ-טשינ ןליּפש טֿפרַאדַאב טָאה לחר-רּתסא .רענעגנולעג ןייק
 סגרעבמָאנ ןיא ײהרוֿבז, ,ײעמַאד-ןעילעמַאק יד, יו ,ןלָאר ריא רַאֿפ
 .ןלַאֿפעגכרוד ווּורּפ רעקיזָאד רעד ךיוא זיא רעבירעד ןוא ,"החּפשמ

 ,םירזוס עקיֿפיֿפ ייוצ ןעמוקעגרעטנוא ןענַײז טַײצ רענעי וצ
 -טטַאג סלחר-רּתסא רַאֿפ רוטקוינָאק עטוג ַא טליֿפעגסױרַא ןבָאה סָאװ
 ַא רַאֿפ טרישזַאגנַא עלַא זדנוא ןבָאה ןוא ץניווָארּפ רעד ףיוא ןליּפש
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 ףױא טָאה קחצי-םהרֿבַא .טנעמענרעווּוג ןטריּפוקָא ןרעביא יינרוט

 ןוא רעקנַארק ַא ,ךיז טָאה ןוא עפורט עטייווצ ַא טלעטשעגֿפיונוצ ךיג

 ןעוועג ןענַײז סָאד .ןַײרַא געוו ןיא רעדנוזַאב טזָאלעג ,רענעכָארבעצ ַא

 זורַא רָאי ייווצ ַא ןיא זיר םענעלַאֿפעג ַא ןוֿפ סעיסלּוװװנָאק עטצעל יד

 -עג ןוא ,לָאטיּפש רעשזמָאל ןיא ,דמערֿפ רעד ןיא ןברָאטשעג רע זיא

 .םלוע-תיב ןקיטרָאד ןֿפױא הרוֿבק וצ ןרָאװעג טכַארב

 ַא ,העלטסניק ַא ידנּוװשרַאֿפ זיא יקסנימַאק קחצי-םהרֿבַא טימ

 רעסעב ַא רַאֿפ רעֿפמעק רעכעלדימרענוא ןוא רענָאיּפ ַא ,תומולח-לעב

 .ײרעטַאעט שידִיי

 ;וָאקרוט סַאנָאי םיא טריזירעטקַארַאכ םערַאװ רָאג

 -טסנידרַאֿפ תמאב ערעזדנוא וצ גנויצַאב עטנעריֿפידניא יד..,

 רוד רעַײנ רעד זַא הצרעד טכַארבעג טָאה |רעלטסניק עשידִי}| עלוֿפ

 -ַאק .י .א עוו ןסיוו לָאז ןרָאיטקַא רוד רעַײנ רעד ךיוא םכוּתב ןוא

 ןַאמ סָאקסנימַאק לחר-רּתסא ןעוועג זיא רע זַא ,ליֿפ ױזַא ,יקסנימ

 ךָאד זיא ,ןתמא רעד ןיא רעבָא ,רָאטקעריד-רעטַאעט רעשידִיי ַא ןוא

 רעד ןוֿפ ןַאמ רעד יװ רעמ סעּפע ןעוועג יקסנימַאק קחצי-סהרֿבַא

 -ַאעט רעכעלטינשכרוד ַא יװ רעמ סעפע ןוא ןירעלטסניק רעסיורג

 : | ,רָאטקעריד-רעט

 רעכלעוו ,העטשרע רעד :שוריֿפב) רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע

 ,ןטנעמעלע י"עלוֿפתודתוס יד טימ טלגנירעגמורַא קידנעייז ,טָאה

 -עג טרעדנוהרָאי ןט19 ןוֿפ טֿפלעה רעטיױוצ רעד ןיא ןבָאה עכלעוו

 םעד טַאהעג ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ לרוג םעד טנעה ערעייז ןיא ןטלַאה

 םעד ןרעטייל וצ ןביױהעגנָא ןוא "עטלָאוער, ַא ןריֿפוצכרוד טומ

 -סױרַא ןוא ַאווינ ןַײז ןביוה ,רעטעברַאטימ ענַײז ןוא רעטַאעט ןשידִיי

 -ןיוו עטרעכױרַאֿפ ןוא ןלַאקָאל עקיטכעדרַאֿפ יד וֿפ םיא ןריֿפ

 .ןַײזש רעקיטכיל רעד ףיוא ,סרעלעק

 זיא ,טרָאװ ןוֿפ ןיז ןלוֿפ ןיא ,שטנעמ-סקלָאֿפ ַא ןילַא קידנעייז

 -כרוד -טשינ ענעריובעגנייא ןַא טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג יקסנימַאק

 טעברַא ןַײז קידנבייהנָא ןוא ,רוטלוק ןוא ץנעגילעטניא עכעלטינש

 טימ רע טָאה ,טַאטשקרעװ םַײב ןיײילַא ךָאנ קידנציז ,רעטַאעט סַײב

 םַײב ןַיז וצ ידּכ זַא ,ןענַאטשרַאֿפ עיציוטניא עכעלנייוועגרעסיוא ןַײז

 -ֿפױאמוא ןעמ חמ ,ןסיוו ןציזַאב ןעמ זומ ,רעגָאז טרָאוװ ַא רעטַאעט

 טָאה יקסנימַאק .י .ַא ןוא .ךיז רעביא ןטעברַא ךס ַא ןוא ןענרעל רעה

 ,ןַײז ןוֿפ ףֹוס ןזיב ךיז רעביא טעברַאעג ןוא טנרעלעג ךס ַא עקַאט

 ,רעקנַארק ַא רע זיא ןברָאטשעג) ןבעל ץרוק ,קיסעמסינעטלעהרָאֿפ

 ,תועינמ טימ לוֿפ ,ןרעווש ןייז ןוֿפ ,רעטרעטַאמרַאֿפ ,רענעכָארבעצ

 ןעמוקעגסיוא זיאיס ןעמעוו .(רָאי 51 לּכה-ךס קידנעײז טלַא ,ןבעל

 טנָאקעג ףכיּת ךיז טָאה ,ןיקסנימַאק .י .ַא טימ ךיז ןֿפערטוצֿפױנוצ

 טָאה יקסנימַאק) ןסיוו ליֿפ טימ שטנעמ ַא זיא סָאד זַא ,ןגייצרעביא

 עסיױרג ענַײז .(ןכַארּפש עשיעּפָארײא עקינייא טשרעהַאב טוג ךיוא

 .ןבַאגֿפױא ענַײז ןכיירגרעד וצ ןֿפלָאהעגטימ ליֿפ סיא ןבַאה ןטײקיעֿפ

 .ןרָאטַאזינַאגרָא-רעטַאעט עטסעב יד וצ טרעהעג טָאה יקסנימַאק

 רעטשרע רעד יקסנימַאק טָאה ,ןכַארּפש עדמערֿפ טוג קידנענעק

 זתואפ ןוא-דרָאב יד ןוֿפ סױרַא חמ רעטַאעט שידִיי זַא ,ןענַאטשרַאֿפ

 -לָאמעד םעד .עּפָאריײא וצ געוו ַא ןעניֿפעג ןוא סעסעיּפ-עטָאּפַאק ןוא

 יד ןוֿפ טַײװ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רעכוזַאב-רעטַאעט ןשידִיי ןקיט

 טימ ךיז ןענעקַאב וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעג -- סרעטַאעט עדמערֿפ

 ןייז טסַאֿפעגֿפױא קיטכיר טָאה יקסנימַאק .רוטלוק רעדמערֿפ רעד

 יקסנימַאק .י .א .ןרוטלוק ייווצ יד ןרעטנענרעד עניב רעד ךרוד :עיסימ

 -רעּפער ןדמערֿפ ןצעזרעביא םוצ ןָאטעג םענ ַא ןערב טימ ךיז טָאה

 ןשידִיי ןיא טכַארבעגנַײרַא רעטשרע רעד טָאה רע .שידִיי ףיוא רַאוט

 -ןַארק רעטעדליבעגנַײא , סרעילָאמ ,ײרעביור  סרעליש רַאוטרעּפער
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 "רעדניק סנישונַאוװ סווָאנַאדיַאנ ,ײטנורגּפָא ןֿפױא, סיקרָאג ,ײרעק
 טרעכַײרַאב ךיוא טָאה יקסנימַאק קחצי-סהרֿבַא .ערעדנַא ליֿפ ךָאנ ןוא
 ,ענעגייא ייר רעצנַאג ַא טימ רַאוטרעּפער ןשידִיי ןקיטלָאמעד סעד
 "עזייר רעד ףױוא ןרָאיטקַא עשידִיי; עסעיפ ןייז .ןסעיּפ עלעניגירָא
 .גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טָאהעג ןטַײצ ענעי ןיא טָאה

 ןשידִיי םענוֿפ ָאווינ םעד ןבייהרעד וצ טימַאב ךיז טָאה יקסנימַאק
 ןַא קיטיינ ץלַא רַאֿפ רעִירֿפ זיא וצרעד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ןוא ,רעטַאעט
 ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,טולב שירֿפ ןוֿפ עיזוֿפסנַארט ַא ,גנושירֿפּפָא
 םעד ןכערפשטנַא ןלָאז עכלעוו ,תוחוּכ עגנוי ,עַײנ ץלַא טוחװצמורַא

 יד סָאװ ,שודיח ןייק טשינ רעבירעד זיאיס ןוא .ףורַאב-רעטַאעט
 לחר ,ןץרעליּפשיױש-ןטערעּפָא עשידִיי עטנַאקַאב קיניױו טלָאמעד
 .ןוקיּת ןתמא םעד ןעמוקַאב ,ןיקסנימַאק קנַאד ַא ,טָאה ,ןרעּפלַאה
 רעקיטֿפנוקוצ רעד ןוֿפ טרָא סָאד זַא ,ענַאטשרַאֿפ טָאה יקסנימַאק
 ,עטערעּפָא רעד ןיא טשינ זיא לחר-רּתסא ןירעליפששיווט רעסיורג

 ,געוו טנבעל ןעמַאזניימעג רעייז ןדנוברַאֿפ טָאה לרוג רעד ןעוו ןוא
 עקידרעטעטוש -- ןרעּפלַאה רעגנוי רעד רַאֿפ טכוזעג יקסנימַאק טָאה
 -עדָאמ ןיא טלָאמעד יד ןוֿפ רַאוטרעּפער -- יקסנימַאק לחוירּתסא
 -רעּפער רעייז ןיא טריֿפעגנַײרַא ךיוא ןוא ןסעיּפ-סנבעל ענעזעוועג
 .ןעגנוצעזרעביא עטנָאמרעד-ןיוש יד רַאוט

 רעטַאעט םוצ ןעיצוצוצ טימַאב ךיז דימת טָאה יקסנימַאק .י .א
 וצ םיא טָאה ייז ןוֿפ רענייא טשינ ןוא תוחוּכ עטנעגילעטניא ערעגנִיי
 -נַא רעטשרע רעד ךיוא טָאה יקסנימַאק .ערעירַאק ןַײז ןעקנַאדרַאֿפ
 טָאה יקסנימַאק .ןווָאקרוט טנומגיז רעטַאעט ןיא ךיז וצ טרישזַאג
 ךיז טָאה סָאװ ,עיטסַאניד יקסנימַאק רעד ןוֿפ םַאטש םעד טגיילעג
 םויה דע ךָאנ ןטעברַא רעדָא טעברַאעג ,טגיײוצרַאֿפ טַײצ רעד טימ
 -עג עיטסַאניד יקסנימַאק רעסיורג רעד וצ .רעטַאעט ןשידַי םַײב

 יד ןוא יקסנימַאק לחר-רּתסא רעכעלסעגרַאֿפמוא רעד רעסיוא ,טרעה
 יד ,יקסנימַאק עניגער ןירעליפשיוש עסיורג ענעברָאטשוַאֿפ עגנוי
 ףסוי רָאטיזָאּפמָאק-רעקיזמ רעד ,יקסנימַאק ַאדיא עלוֿפטסנידרַאֿפ
 ווָאקרוט תור -- עיטסַאניד רעד ןוֿפ עטסגנִיי יד ןוא יקסנימַאק

 ,('קסנימַאק)

 ןיא ןֿפַאש וצ ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג רָאנ זיאיס ּוװ ,םוטעמוא

 םעד ןוֿפ בהנָא וא ןט19 ןוֿפ ףוס םַײב ,דנַאלסור םענעזעוועג

 םעד רימ ןעניֿפעג ,רעטַאעט ןשידִיי ןטסנרע ןַא ,טרעדנוהרָאי ןטס0

 -טסניק רעשידִיי רעטשרע רעד .טרָא ןטשרע ןֿפױא יקסנימַאק ןעמָאנ

 טָאה עכלעוו ,ײעּפורט עטקינײארַאֿפ יד נײא רעטַאעט רעשירעל

 -רתסא יו ,טַײצ רענעי וצ ןרָאיטקַא עשידִיי עטסעב יד ןעמונעגמורַא

 ,ָאזַאלעשז ,יקסווַאלסַאז ,גנילירט ,ןַאמסַײװ ,טרעביל ,יקסנימַאק לחר

 טָאה ,א"א רעשיֿפ ,לטרעב ,רעזַאלג ,יקצָארעיס ,ַאנילָאמרעי ,ןַאמלעדע

 :עיצַאזינַאגרָא וא וויטַאיציניא רעד ןוקיּת ןַײז ןעמוקַאב ךיױא

 / קסנימַאק קחצייםהרֿבַא ןוֿפ ןטײקיעֿפ

 ןשידִיי םעד ןפעלשוצסױרַא טבערטשעג טָאה יקסנימַאק .י .א
 ןיא םיא ןענדרָאנײא ןוא ןלַאז הנותח ןוא סרעלעק יד ןוֿפ רעפַאעט
 -עגייא ןַא ןעױבוצֿפױא -- םױרט ןַײז .סעדייבעג-רעטַאעט עשיטייל

 ,1912 רָאי ןיא ןרָאװעג םיוקמ טשרע זיא ,ןינב-רעטַאעט ןסיורג םענ

 ףױא ,יַאמַארָאנַאּפװ רענעזעוועג -לד ןוֿפ טרָא ןֿפױא טָאה רע ןעוו

 -רעטאעט עסיױרג יד טױבעגֿפױא ,עשרַאוװ ןיא סַאגיַאנשזָאבָא רעד

 ןַײז ףױא ןרָאועג ןֿפורעגנָא רעטעפש ףױא זיא עכלעוו ,עדייבעג

 .ןעמָאנ

 ,זיא רע .רעליּפשיױש סלַא יקסנימַאק ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא-.

 עשידִיי ,עטסעב ,עטסכַײרטסַײג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג ,קֿפס ילב
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 ןיטוטשא ןיקאאיעלאאאיעאטטאא רייט ,טש--ו היי לאיש יי יא טריי יי יי +

 טָאה ,טליפשעג טָאה רע סָאװ ,לָאר עדעי ,ןטסיטרַא-רעטקַארַאכ

 ןזַא טימ ,ךעלריטַאנ-יױזַא טליּפשעג טָאה רע .המכח טימ טלדורּפשעג

 יד ןענעקרעד ןוצ ןעוועג ךעלגעמוא שממ זיאיס זַא ,תוטשפ לֿפ

 ןעוועג םיא ַײב זיא לָאר עדעי ןבעל ןוא עניב רעד ןשיווצ ץענערג

 ןַײז .טריפעגכרוד לערוטלוק ןוא טרילעזיצ ,טכַארטעגכרוד ןיֿפ

 ןַיז ,רעילָאמ ןופ "רעקנַארק רעטעדליבעגנייא רעכעלסעגרַאֿפמוא

 ןעוועג ןענַײז ,ערעדנַא ליֿפ ךָאנ ןוא ײטנורגּפָא, סיקרָאג ןיא יַאקול,

 ךיז טָאה ןליפשע טרָא רעשיעּפָאריײא ןַײז .טסנוק ןוֿפ קיטשרעטסַײמ

 ןענַאטשעג ןוא ענַײז רעליפשעטימ עקימורַא יד ןוֿפ טליטעגסיוא

 ."הגרדמ רעכיוה ַא רָאג ףיוא

 .יקסנימַאק ַאדיא ןוֿפ .ע .מ
 רעטייװצ ,1918 ,קרָארינ , "רעטַאעט ןעשידיא ןוֿפ עטכישעג , --- ןירָאג .ב

 ,273 ,221 .זז ,דנַאב
 ,עשרַאװ ,"גנוטַײצ:נַאמָאר , ,יקסנימַאק קחצי םהוֿבַא -- {יקסנירק} --- וװָאּפיסָא .מ

 ,1907 טסוגױא 1
 ,1907 ,6 /1 ,עשרַאװ ,/ גנוטַײצינַאמָאר , ,רעטַאעט עשידיא סָאד --- וװוָאּפיסָא .מ
 ,1907 ,8 'נ ,טראד ,רעטַאעט ןעשידיא ןגעװ רעלדַא סוילוי --- יקסנימַאק םהרֿבַא
 ,טרָאד ,הבושּת ענעֿפָא ןַא --- ווָאּפיסָא .מ

 ,1907 ,12 'נ ,טראד ,םואעליבוי סיקסנימַאק וצ --- ווָאּפיסא .מ

 ,1908 ,5 /ג ,עשרַאװ ,/ גנוטַײצ-נַאמָאר , ,ענהיב יד -- גרעבמָאנ .ד .
 רַאורבעֿפ 18 .י .נ ,/ענהיב עשידיא איד , ,/תומשנ ענעסירוצ איד , -- .ק .ל

0, 
 ,1910 ילוי 8 .'שאֿפ , ,סעטַאל עטלַא טימ שובלמ רעַײג רעד -- ןילָאװ .ד

 רַאֿפ דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןשידַיי םענוֿפ רַאוטרעּפער רעד -- ינודקומ .א .רד
 {,265-212 .ז ,1913 ,ענליװ ,"סקנּפ , ןיא} ב'ערת רָאי םעד

 -מעל ,/טַאלבעגָאט סעשידִיי , ,דנַאלסור ןיא רעטַאעהט שידיא --- יקסנימאק .א
 ,70 .ז ,1916 ץרעמ 20 ,גרעב

 ,1921 ,1 /!ג ,עשרַאװ , רעטַאעט שידִיי, -- יקצולירּפ חנ
 ,47:53 .וז ,1 דנַאב ,1921 ,קָאטסילַאיב //רעטַאעט שידִיי , -- יקצולירּפ חנ

 ,110 .ז ,2 דנַאב

 ,1921 ,1 'נ ,עשרַאװ ,/ רעטַאעט שידִיי , ןיא ָאלָארקענ -- }-)

 ,ענָאדַאמירּפ ןוא ןיטערבוס סלַא ַאקסנימַאק לחר רֹּתסא -- ןַאמסקַאװ ֿבקעי
 ,1922 ,3 'ג ,ודאל ,"טסנוק ןוא רעטַאעט ,= |
 ,קסנימ ,"ןרעטש רעד, לַאנרושז ,סעניורכיז רעטַאעט ענַײמ --- קינװאדאימ .מ

 .1926 ,23 ,1 'ג

 .וז ,דנאב רעטשרע ,1926 ,ענליװ ,/עמַארד ןוא רעטַאעט , -- טרעכַײװ לאכימ
2, 

 ,238-29 .זז ,עשרַאװ ,/רעדליב ןוא תונורכז, -- ןַאזעניד ֿבקעי
 יוז ,1927 ,ענליװ ,,יקסנימַאק לחר רּתסֹא ןוֿפ װירב , -- װָאקרוט קרַאמ

3, 

=: 

 ,"גנוטַײצ רעטַאעט , ,עשרַאװ ןיא ןרעטַאעט עשידִיי ןוֿפ עטכישעג -- {)
 ,1928 ,2 'ג ,עשרַאװ

 ,ענליװ ,/טַײצ יד, ,,עסירטקַא עשידִיי ַא ןוֿפ ןבעל סָאד , -- רעלדַא עילימע
 ,1920 טסוגוא 26 ,12 ,2 ,1 ,ילוי 5

 ,14217 .וז ,1934 ,סערַײא-סָאנעוב ,/ ןרוגיֿפ-רעטַאעט , -- גייווצרעבליז ןמלז
 ,1938 ,33 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,יקסנימַאק קחצי-םהרֿבַא --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,202-203 .זז ,1940 ,עװקסָאמ ,"רעטַאעט רעשידיי -- רעדנעלסיוא .נ

 ,זז ,1944 ,קרָאי וינ ,'ץרּפ .ל .י ןוֿפ סעדער ןוא ווירב , -- ליזיימ ןמחנ
,365 ,9 

 ,22 .ז ,1949 ,עקיסקעמ ,"רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט , -- ןַאמשירֿפ דוד
 ,1951 ,עשרַאװ ,,ןלױּפ ןיא רעטַאעט שידִיי; -- גרעבדורג-װָאקרוט .י

 ,210 .זז ,1953 ,עשרַאװ ,/לחר-רּתסא עמַאמ יד, -- גרעבדורג-וװָאקרוט  .י
20, 

 ,1955 נג ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,יקסנימַאק קחצי םהרֿכַא -- ָאקרוט סַאנַאי
9, 27, 

 ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,/שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא , -- ינודקומ .א .רד
 ,231-232 ,182 ,1737174 ,140 .זז

 ,וז ,1961 ,סערַײא סָאנעוב ,/הֿפוקּת ענעסירעגרעביא יד , --- װָאקרוט טנומגיז
8, 6 
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 ןופ ןָאטיסקעצל
 ייווא לייט

 אניגער ,ַאקסנימַאק

 |1913 .טּפעס 28 .טשעג -- 1894 .בעג)

 "סילַאיב ַײב ,קסלעב ןיא 1894 ןריובעג
 רעליּפשיוש עשידִיי יד -- ןרעטלע ,קָאט

 ,יקסנימַאק קחצי:םהרֿבַא ןוא לחר-רּתסא
 יז ּוװ ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןגױצעגֿפױא

 .עיזַאנמיג ןיא טרידוטש טָאה

 -רעדניק טליּפשעגטימ דניק סלַא ןיוש

 -עּפש ,רַאוטרעּפער סרעטומ ריא ןיא ןלָאר

 -ֿגיק ענעסקַאװעגרעטנוא-לסיב ַא -- רעט
 עלערימ , ןיא "עלהמלש , יװ ןלָאר-רעד

 -ָאס רעציירק , ןיא "טרעבלַא , ןוא "תרֿפא

 עשיטַאמַארד עכעלטנגוי ערעסערג ףיוא רעבירַא ךָאנרעד ,"ַאטַאנ

 "יליצ2) ןסעיּפ סנידרָאג ןוא *רעטומ יד, סיקסניּפ ןיא ןלָאר

 זיא .ק .("תרֿפא עלערימ, ןיא "עלעדנייש. ,"ַאטַאנָאס רעציירק, ןיא

 יו ןלָאר עכלעזַא טליּפשעג ןוא ,ןטערעּפָא ןיא ןטָארטעגֿפױא ךיוא

 לשנַא ןוֿפ לָאר-לטיט יד ןוא "שדוק תבש, סנַאמנייֿפ ןיא "הנשוש,

 ."ןירענַאקירעמַא יד, סרָאש

 :זַא ,טנכיײצרַאֿפ ווָאקרוט סַאנָאי

 עשידיי עטשרע יד טעדנירגעג עשרַאוו ןיא ךיז טָאה'ס ןעוו

 ?חר-רּתסא טימ "עפורט עטקינײרַאֿפפ ניא עפורט עשיטַאמַארד

 ייֵל ֿבקעי ײקסנימַאק ַאניגער ,יקסנימַאק קחצי-םהרֿבַא ,יקסנימַאק

 ,|ַאקסווָאּפיל רעטעּפש}| רעזַאלג רּתסא ,ןַאמסיו ,ליטרעב ,טרעב

 -רעי ,ןַאמלעדע ן(ַאינָאס) ,יקזדָארעיש ןַאמרעה ,אזַאלעשז (רעזיילנ

 ןרָאװעג טרי שזַאגנַא רעשיֿפ ןַאמרעה זיא ,א'א ןָאק המלש ,ַאנילָאמ

 .רָאסישזער-ףליהעג ןוא רָאילֿפוס סלַא

 -לַאה רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןעמענ ןוֿפ לטעצ גנַאל ַא..

 םנוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןַײרַא טעװ ,החּפשמ-יקסנימַאק-ןרעּפ

 עטסטלע יד -- ַאקסנימַאק ַאניגער :ייז ןענַײז טָא .רעטַאעט ןשידִיי

 רָאג"זיב יד ,יקסנימַאק קחציימהרֿבַא ןוא לחר-רתסא ןוֿפ רעטכַאט

 ַא יװ טָאה סָאװ ,ירעליפשיש ענעברָאטשרַאֿפ גנוי .עטבַאגַאב

 רעטַאעט ןשידִיי םתוֿפ טנעמָאמיפ ןֿפױא ןָאטעג ץילכ ַא ראעטעמ

 -ָאק רעטמירַאב-לָאמַא רעד -- ןַאמ ריא ;ןרָאװעג ןדנוװװערַאֿפ ןוא

 *..ןַאמסייו ןלשרעה} רעקימ

 "תרֿפא עלערימ ,, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא ןַא ןגעוו עיזנעצער ןַײז ןיא

 ןוא קידעבעל, :ןליּפש ס'.ק ןגעוו יקצולירּפ חנ טבַײרש ,עשרַאװ ןיא

 יד טריֿפעגכרודַא עקסניגער ןילײרֿפ עטבַאגַאב יד טָאה ןֿפילשעג

 ֿבקעי רעלָארטסַאג ןטימ ןליּפש ריא ןגעוו ןוא ."עלעדנייש , ןוֿפ עלָאר

 ַאניגער ןילײרֿפ , :רע טבַײרש ,"קָאליײש , סריּפסקעש ןיא טרעבליז

 סלַא לָאר עניילק ריא ןבעלַאב וצ טימַאב ךיז טָאה יקסנימַאק

 ","ַאקיסעשזד ,

 לָאר יד טליּפשעג ךיוא טָאה יז זַא ,ןָא טיג גרעבדורג"ווָאקריט .י

 סווָאקצוג ןיא "ַאטסָאקַא לאירוא , סלַא רעטומ ריא טימ "תידוהי,

 .עסעיּפ

 ןענַײז ,טגיילעג ריא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנוטרַאװרעד יד

 ,ןַײרַא זיא יז עכלעוו ןיא טײהקנַארק ַא בילוצ ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 .ןבעל ןוֿפ ןסירעגקעװַא ריא טָאה סָאװ

 :טביַײרש ינודקומ .א .רד

 -ַאב זיא "עפורט עשירַארעטיל יד, רעדָא עפורט סיקסנימַאק,

 -רתסא ,יקסנימַאק םהרֿבַא :רעליּפשיוש עקידנגלָאֿפ יד ןוֿפ ןענַאטש
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 רעט ַָאע ט ןשידיי

 טָאה יז .יקסנימַאק ַאניגער לרעטכעט ןיילק רעייז ,יקסנימַאק לחר

 ןבױהעגנָא יז טָאה רָאי ןצנַײנױצכַא וצ .ןלָאר-רעדניק טליּפשעג

 -סױרַא טָאה ,קיטַאמַארד |עכעלטנגי} ינעשזניא ןוֿפ ןלָאר ןליּפש

 זיא ןוא ןרָאװעג קנַארק רעבָא זיא יז .טנעלַאט לסיב ַא ץיױועג

 ײ...רָאי 21 ךרעב ןוֿפ רעטלע ןיא ןברָאטשעג

 .ַאקסנימַאק ַאניגער ןוא ("אקינאֿפ ,) סוקפיצ ינַאֿפ

 ,ןֿפוא ןשיטסירטעלעב ַא ףיוא ,טרעדליש גרעבדורג -ווָאקרוט ,י

 :טײהקנַארק ריא

 ןעמעלַא טימ ןעוועג טשינ זיא ַאניגער יו טַײצ עגנַאל ַא ןיושי
 ?רעיײֿפ סָאד .ןֿפמורשעגנַײא ,טנקורטעגנַײא ,ןרָאװעג רערַאד זיא יז

 רעד ןוֿפ ןײשּפָא ןַא ןעמוקַאב טציא טָאה ןגיוא עקידנענערב עריא ןוֿפ

 -רּתסא |רעטומ ריא| ןעוו .טרעצרַאֿפ יז טָאה סָאװ ,ץיה רעכעלרעניא

 טָאה ,דמעמ סַאניגער ןעזרעד ןוא עענרוט ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ זיא לחו

 ,"?לרעטכעט ןַײמ ,ריד זיא סָאוו; :ןגיוא יד רַאֿפ ןָאטעג לדניווש ַא ריא

 ,דניק ןיילק ַא םורַא יו .ײתוחוּכ יד ןוֿפ לַאֿפיכ ,עמַאמ ,טשינ סייוויכ;

 טימ ךיז טָאה דנַאטשוצ סַאניגער .טערָאּפעג ךיז עמַאמ יד טָאה

 סָאד :טנעה יד ןעמענעצ םירױטקָאד .טרעגרערַאֿפ ךָאװ רעדעי

 ,ןרָאסעֿפָארּפ רענילרעב וצ ןריֿפוצקעװַא יז ןעוועג טלָאװ עטסכַײלג

 ."!ןילרעב ןייק רעכיג סָאוו; .קלָאט ַא ןייגרעד ייז ןלעוו רשֿפא

 עמַאמ-עטַאט טימ ןרָאֿפעג ַאניגער זיא געט רָאּפ ַא ןוֿפ ךשמ ןיא

 -ֿפױא קידמיטרפ רעייז ןבָאה ןרָאסעֿפָארּפ רענילרעב יד .ןילרעב ןייק

 -יצידעמ ןבירשרַאֿפ ,טייהקנַארק ענעטלעז יד ןרעטלע יד טרעלקעג

 ..טנעה יד ןיא טָאג ַײב זיא עקירעביא סָאד -- ןוא םישזער ַא ,ענ

 ..טייהקנַארק יד ןגיזַאב םזינַאגרָא רעקירָאי-צנַײנ רעד טעװ רשֿפא
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 ןרָאֿפמײהַא ייז ןלָאז .קיטיינ טשינ זיא ןילרעב ןיא ןבַײלברַאֿפ סָאד

 -רָאג ןעמ ןָאק רעמ ,עיצַארוק רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער ףיוא ןטרַאוװ ןוא

 ןסירעגּפָא סעּפע ךיז טָאה ץרַאה סעמַאמ רעד ןיא .ֿפלעה טשינ

 -סילֿפעג יז טָאה ,ןקחצי-םהרֿבַא |ןַאמ ריא| טימ ןיילַא קידנבַײלב

 ביױא דניק רעזדנא טימ טכעלש טלַאה סע !רימ זיא יו :טרעט

 יז זַא ,טליֿפעג טָאה יז .."טָאג ףיוא זיולב ץזָאלרַאֿפ ךיז ףרַאד ןעמ

 ןעמ טָאה ײרעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ץסעצנירפ יד  .דניק ריא טרילרַאֿפ

 ,גנונעֿפָאה סעמַאמ רעד ,ץלָאטש סעמַאמ רעד ...ןַאניגער ןֿפורעג

 | .רעטַאעט ןרַאֿפ ןוא ריא רַאֿפ תחנ רעד

 "יב ןוא ,ןרערט ןיא ןועיק םעד טניױועגסיױא יז טָאה טכענ עצנַאג

 -עצ ַא רעטכָאט ריא ןוֿפ טעב ןקנַארק םורַא ןעגנַאגעגמורַא יז זיא גָאט

 עריא ,ןגיוא עטנייורַאֿפ עריא ןקרעמַאב טשינ רָאנ לָאז'מ ,עטלכיימש

 יד טליפשעעג רעטכָאט רעד רַאֿפ יז טָאה גָאט ןדעי .טכענ ץזָאלֿפָאלש

 וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעוװ ריא זיא סע עכלעוו ,לָאר עטסרעווע

 ןיא טביילג יז זַא ,ןדײרנַײא רעקנַארק רעד טלָאוועג טָאה יז .ןליּפש

 .וצ טימַאב ךיז טָאה רעדיו רעטכָאט יד .ןרעוו טנוזעג ךיג ריא

 טליּפש עמַאמ יד סָאװ ,םעד ןיא טביילג יז זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ
 לכיימש ַא שטָאכ ,לכיימש ַא טימ ןעמענֿפױא סע יז טגעלֿפ .ריא רַאֿפ

 ךיז ןבָאה ױזַא .גנוגנערטשנָא עסױרג ַא ןעוועג ריא רַאֿפ ןױשש זיא

 ,טרַאנעג ךעלגעט-גָאט רעטכָאט ןוא עמַאמ-עטַאט

 ןטיבעג טָאה ןעמ .ןליּפש ןייג טלָאװעג טשינ טָאה לחר-רתסא

 -כָאט רעד ַײב ןבַײלב ליװ יז -- טלעטשעגרעביא ,ןעגנולעטשרָאֿפ

 תניל, :גנולעטשרָאֿפ עטֿפױקרַאֿפ ַא; .רעטכָאט רעד רַאֿפ ןליּפש ,רעט

 ךיז טָאה -- ןטעליב עלַא טֿפױקרַאֿפסיױא ןכָאו רָאּפ ַא ןיוע .ײקדצה

 עשרַאוו ןיא גנַאל ןיוש טסָאה ,עמַאמ ,ייג) ןטעבעג קחצי-םהרֿבַא

 -עגוצ םיא ַאניגער טָאה -- ,יַאטַאנָאס רעציירק יד; טליפשנג טשינ

 רשֿפא; :ץיוו ַא ךָאנ טכַאמעג ,ןבעגעגכָאנ טָאה לחר-רתסא ,ןֿפלָאה

 טָאה ַאניגער ."?ןעיליצ רימ טימ ןליפש טּפַאכעגטימ ךָאנ וטסלָאװ

 ."לכיימש ןסַאלב ַא ןעגניווצוצסורַא ןזיווַאב ךָאנ

 יד רעדייא סָאװ ,טימרעד טקידנערַאֿפ גרעבדורג-ווָאקרוט ןוא

 עקידרעטעּפש יד| עלעדיא וצ טלַאֿפ ,ןָא ךיז טבייה גנולעטשרָאֿפ
 "טרעבלַא , ןוֿפ לָאר יד טליּפש עכלעוו ,| ַאקסנימַאק ַאדיא עטמירַאב
 -עטשרָאֿפ יד זַא ,טעדלעמ גנַאהרָאֿפ ןרַאֿפ ןַאמ ַא ןוא ,רעטומ ריא וצ

 | .ןַאניגער ןוֿפ טיוט ןקיטַײצירֿפ ןבילוצ ןֿפורעגּפָא טרעוו גנול

 .1913 רעבמעטּפעס 28 םעד עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג זיא .ק

 ,ןָאזעניד ֿבקעי וצ (1914 רַאורבעֿפ 6) ןָאדנָאל ןוֿפ ווירב ַא ןיא

 :ַאקסנימַאק לחרירּתסא רעטומ ריא טבַײרש
 רעבָא ,ןעורסיוא ךימ לָאז ךיא ,רעסעב טליוו ריא זַא ,סייוו ךיא..,

 רַאֿפ זיא |ןעמונרַאֿפ רדסּכ ןַיז} סָאד זַא ,רענַײמ טנַײרֿפ ,רימ טביילג

 ךָאנ ךימ טלַאה ןבעל עטֿפַאהרעביֿפ סָאד .עטסעב סָאד טציא רימ

 טציא ןיב סָאד ,ןבַײלב טייקמַאזנייא ןיא ןיילַא לייוו ...סיֿפ ענַײמ ףיוא

 ,רעמיצ ןַײמ ןיא ןילַא טכַאנ יד רָאנ בַײלב ךיא זַא ...דנַאטעמיא טשינ

 ןסיורג ןַײמ ןָא ךיז ןענָאמרעד וצ רימ רַאֿפ גונעג ךיױא ןױש זיא

 ךיא סָאװ ָאי ךָאד טסייו ;טנַײרֿפ רערעַײט ןַײמ ,ריא ....טסולרַאֿפ

 ."?ןילַא ןבַײלב טציא ךיא ןָאק יװ ,ונ .ןרָאלרַאֿפ בָאה

 .אקסנימאק אדיא ןוֿפ ,ע .מ

 ,133 .זז דנַאב רעטשרע ,1921 ,קָאטסילַאיב ,"רעטַאעט שידִיי , --- יקצולירּפ חנ
 .102 .ז ,דנאב רעטייווצ

 ,35-36 .וז ,1927 ,ץנליװ ,' ַאקסנימַאק לחר'רּתסא ןוֿפ ווירב , --- װָאקרוט קרַאמ

 ,210 .זז ,1953 ,עשרַאװ ,'לחרירּתסא עמַאמ יד, -- גרעבדורגיװָאקרוט .י
240, 

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערַײא-סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאֿפ , -- ֹוָאקרוט סַאנָאי
 ,131-32 ,124 .זז

 .173 .ז ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,"שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא , --- ינודקומ .ַא .רד
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 יי טיי איט

 בייל ,סואש

 1967 .צעד 28 ,.טשעג -- 1915 .טקָא 20 .בעג}

 ,דזרָאג ןיא 1915 רעבָאטקָא 20 ןריובעג

 םייח רעקירָאטסיה ןוֿפ קינעמִילּפ .עטיל

 -ליוו יד טקידנעעג 1922 ןיא .(סיוש) סואש
 1924 ןיא .לושילַאער עשידִיי רערימָאק

 רענוװָאק רעד ןיא ןטעברַאטימ ןבױהעגנָא

 ןַא יו ,טרָאװ סָאד , גנטַײצ רעשידִיי

 1928-29 .,רעטרָאּפער ןוא רעצעזרעביא

 -ַאקידַאר-קניל רעד ןוֿפ רָאטקַאדער ןעוועג
 ןוא ?טַאלב:טנװַָאא :גנוטַײציגָאט רעל

 זיב 1940 ןוֿפ ,*טַאלבסקלָאֿפע ןוֿפ 0

 רעד ןוֿפ רָאטקעריד-עציוו ןעוועג 2

 -סױרַא ןוא טריטקַאדער ןרָאי עטצעל יד .רוטנעגַא-סעַײנ רעשיווטיל

 טכעלטנֿפערַאֿפ ןרָאי-המחלמ יד ןיא .רוטַארעטיל עשינכעט טזָאלעג

 ,שיסור ןוא שיווטיל ןיא ןעלקיטרַא

 ןַײז טימ .ש טָאה ,דנַאלסור ןלַאֿפעגרעביא ןענַײז סיצַאנ יד תעב

 -סכַאזָאק) אטָא-ַאמלַא ןיא 1942 ןיא .זַאקװַאק ןיא ןענוֿפעג ךיז ױרֿפ

 טבעלעג 1944 טסוגיוא טניז .עװקסָאמ ןיא 1944 זיב 1943 ןוֿפ .(ןאט

 .ענליוו ןיא טקריוועג ןוא

 -טֿפָארּפ יד ןוֿפ ץַאלַאּפ-רוטלוק ןוֿפ לַאז ןיא זיא 1967 יצוי 13 םעד

 ס'.ש ןוֿפ ערעימערּפ יד ןעמוקעגרָאֿפ ענליוו ןיא ןענײארַאֿפ עלענָאיס

 טעמדיוועג ,"געוו ןטצעל םעד טסייג וד ןַא ,לָאמניײק טינ גָאז , עסעיּפ

 -יֿפ עלַארטנעצ ייווצ עריא טימ ָאטעג רענליוו ןיא דנַאטשֿפיוא םעד

 עסעיּפ רעד ןיא) רעקסיײדַאמ עינָאס ןוא גרעבנעטיוו קיציא :ןרוג

 .(?ַאינָאס;

 ןוא ,עסעיּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד 'עביא טיג ןרעּפלַאה רעב

 ;טקרעמַאב

 -רעטיוא ןַא ןנעגעג רבחמ םעד טָאה עידעגַארט-גרעבנעטיוו ידי

 יד זיא עסעיש רעד ןיא רָאנ ,לַאירעטַאמ ןשיטַאמַארד ןכעלנייוועג

 גנוריציֿפינָאזרעּפ יד ,ַאינָאס רָאנ ,גרעבנעטיוו טינ רוגיֿפ עלַארטנעצ

 ךָאנ .ףמַאק ץזָאלסימָארּפמָאק א דנַאטשרעדיװ ןעמַאזגייבמוא ןֿפ

 -ַָאטעג יד ןוֿפ גנַאגרעביא םעד יז טריזינַאגרָא םוקמוא סגרעבנטיוו

 טלַאֿפ עסעיפ רעד ןיא .דלַאװ ןיא סעזַאב-סֿפמַאק יד וצ רענַאויט וַאּפ

 -ילַאנַאק יד ךרוד עפורג עטצעל יד ןריֿפסױרַא םַײב ףמַאק ןיא

 ןרער-ערצַאז

 סָאד טעמּכ ךיז רַאֿפ טָאה רעטַאעט סקלָאֿפ ןוֿפ ויטקעלָאק רעד

 סע ןיא ,רנַאזעז ַאזַא ןוֿפ עסעיּפ עקיטַײצטנַײה ַא טַאהעג לָאמ עטשרע

 ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאדיס ןוא ,ןעמַאזקע רעטסנרע ןַא ןעוועג םיא רַאֿפ

 טָאה לוֿפסקורדניײא רעייז .ןטלַאהעגסיוא ןעמַאזקע םעד טָאה רע זַא

 עטריצילּפמָאק יד .ַאינָאס ןוֿפ לָאר יד טריֿפעגסױא ןײטשֿפרַאש ַאניז

 רעייז ןײטשֿפרַאש ש'יה טליּפשעג טָאה גרעבנעטיוו קיציא ןוֿפ לָאר

 ןיא בוָאק בייל ןטָארטעגסױרַא זיא ךיײרגלָאֿפרעד .קידנגייצרעביא

 -ֿפױא םלוע רעד טָאה םערַאװ .ןָארַא דילגטימ-בַאטש ןוֿפ לָאר רעד

 -טקורדנייא .ןַאמלעה רָאסעֿפָארּפ ןוֿפ לָאר רעד ןיא ץַאק לדוי ןעמונעג

 .הנזז ןירערעל) קינלערָאג ַאינַאט ענעצס רעד ףיא ןעוועג זיא לֹֿפ

 עשידָאזיּפע יד טליּפשעג ןעגנולעג רעייז טָאה שטױװָאנַאק לטָאמ

 ךיא ןענַײז קידנגייצרעביא .ןטלַא םעד ןוֿפ לָאר עשילָאבמיס-בלַאה

 רערעווע רעד ןיא .ערעדנַא ןוא ןָאדרָאג .ֿפ ,(םירמ) ּפוטנוס .ר ןעוועג

 ןעוועג זיא ןעמָאנ רעתמא ןַײז) גענס ֿבקעי רעײטשרָאֿפ-ָאטעג ןוֿפ לָאר

 -ַאסרעּפ ַא ןֿפַאשעג טָאה רע .ווָאלַאגיס .ס ןטָארטעגסױרַא זיא (סנעג
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 8 ךרעלטַארנדוי ַא וֿפ שזַאני

 ןופ ןָא טי סקעל
 ךופואיקיייא == היריפ 7 יש === .רופ ןטססמוורששפ יוד מיש הטאש טאטע = = .רשישיטאפיימ הכי השוקוקיקימאי += ןיוושמאמוש

 -קעפס ןוֿפ גלָאֿפרעד םוצ .רעקירעטסיה ַא
 רעסישזער רעד ןגָארטעגַײב טָאמ רעקי דנדיישטנַא ןַא ןיא טָאה לקַאט
 ."עירול דינָאעל

 -עטשרָאֿפ רעד ןוֿפ רעכוזַאב יד ןשיווצ זַא ,וצ ךָאנ טיג ןרעּפלַאה
 רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג עּפורג עסיורג ַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה גנול
 רעשיצַאנ רעד תעב טעטימָאק-ײטרַאּפ ןשידרערעטנוא רענליוו ןוֿפ
 ןוֿפ ןָאֿפ ןֿפױא ,ןעמ טָאה לקַאטקעּפס ןוֿפ בייהנָא םִיַיב .עיצַאּפוקָא
 טלייצרעד ,רעטרעװ עצרוק ןיא ,קיזומ-רעיורט סעשטיווָאקַאטסעש

 ןגעוו קידנדייר ןוא ,ענליוו ןיא ֿבושי ןקירָאיי500 ןוֿפ םוקמוא ןגעוו
 ןענַײז ,ָאטעג רעקיטרָאד רעד ןיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעד
 .ןדלעה-ָאטעג ענעלַאֿפעג יד ןוֿפ ןעמענ יד ןרָאװעג טנָאמרעד

 -ילַארַאּפ סנטצעל ,קנַארק רעווש ןעוועג .ש זיא ןרָאי עטצעל יד

 עטנָאמרעד-ןביוא יד ןבירשעגנָא רע טָאה דנַאטשוצ םעד ןיא ןוא טריז

 י | .עסעיּפ

 .ענליוו ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1967 רעבמעצעד 28 םעד
 ,סואש סומע ײבַאר ןוֿפ .ע .ש
 רידנַאמָאקיָאטעג ןשיולעה ןגעװ עמַארד עגידנרעדורֿפױא --- ןרעּפלַאה רעב
 טסוגיוא 1 ,י .נ ,"8ֿ'מ , ,רעטַאעט-הכולמ שידיא רענליװ ןיא גרעבנעטיו קיציא
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 ןַאיסָאו ףסוי ,ןעימַאק
 (1942 .טּפעס 26 .טשעג -- 1900 ץרעמ 19 .בעג)

 ,ענליוו ןיא 1900 ץרעמ 19 ןריובעג
 ייב רַאטערקעס ַא -- רעטָאֿפ .עטיל-שילױּפ

 יד ןוא לושלטימ ַא טקידנעעג .רַאטָאנ ַא
 -עג רעטַאעט טימ גנודניברַאֿפ עטשרע
 -ןטערעּפָא ןשטַײד ןקיטרָא ןַא ןיא טכַאמ

 | .רעטַאעט
 והילא רָאיטקַא ןוֿפ רעדורב רערעגנוי

 ,ןייטש
 ,רעדורב ןַײז טימ טליּפשעג 1918 ןיא

 ױעטַאעט ןשידִיי רענליוו ןיא א"א וואלוב

 . יקסווערָאמ םהרֿבַא ןוֿפ לייטנָא ןוא גנוריֿפנָא רעטנוא
 :עכָאּפע רעגעי ןגעוו יקסווערָאמ טבַײרש תונורכז ענַײז ןיא

 ַאיסָא -- רעדורב רערעגנִיי ןסנייטש} ןַײז ןעמוקעגוצ זיא ָאד ןוא;
 ףח ןשירעפיטש ליֿבױזַא טימ האיוב ַא ןעועג זיא סָאד .עמַאק
 ןטערע ןוֿפ גנילביל ןי ונ ןרָאוװעג זיא רע זַא ,טייקיטסול יועקילדו ,ּפש
 -- רעטעפש ןרָאי -- ךיא בָאה קיטייוצַאה ןוא ןדייל .קילבנגיוא
 ץא טלַאק םויה דע טרעוו רימ זַא ,ליֿפױזַא טַאזועג ןעמעלַא ייז ןוֿפ

 ,ךָאנרעד ןעוועג זיא סָאד רעבָא .םיושעמ ע ועייז קידנענָאמ ועד ,ןקור
 ָאה ?ַײװרעד ,ײסעמריֿפ עקידנעטשנלעז ןרָאװעג ןענַײז יז ןעו
 ."תחנ טַאהעג ךיא

 כָאװ רעד , ןיא ענליוו ןיא ןיקסווערָאמ טימ ןליּפש ןַײז ןגעוו
 :יקסוװערָאמ טבַײרש ,"שטעּפ יד טגירק

 ןעימַאק ַאיסָא ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה *ןאלעוסנָאק, רעסיוא;
 טנַאג ַא ןֿפַאשַאב טָאה רע םגה ,יײינישטנָאמ ףַארג, ןוֿפ לָאר רעד ןיא
 ."ןוָאלוב יו טלַאטשעג רעדנַא

 ,יקסווערָאמ םהרֿבַא טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג טרישזַאגנַא 1919 ןיא
 -ַארד רעשידִיי רעד ןיא ,שזדָאל ןייק ,ןייטש והילא ןוא ווָאלוב ףסוי |

 סעשילױּפ , ןיא ןליּפש וצ ץעענַאּפמָאק אבא ןוֿפ עּפורט רעשיטַאמ
 "נוריֿפֿפױא סיקסווערָאמ ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה ָאד ."רעטַאעט
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ןוֿפ געט יד, ןוא "רעיײֿפסענַאהָאי , ,"ןיק , ,"לארׂשי עמש, ןוֿפ ןעג

 | ."ןבעל רעזדנוא

 ןיא רעבירַא רעליּפשיוש 4 יד ןוֿפ עפורג יד טייג שזדָאל ןוֿפ

 ."עּפורט רענליוו , רעד ןיא ,עשרַאװ ןייק 1

 טבַײרש "אטסָאקַא לאירוא , ןיא "יאחוי ןב , ןליּפש ןַײז ןגעוו

 :יקסוװערָאמ .ַא

 יז ןיא ."יאחוי ןב. ןיא ןעימַאק ַאיסָא ןעוועג זיא דנצנעלגג

 ןטלַאטשעג ךס ַא ןרעוו ןרעטַאעט עכעלטינשכרוד ןוֿפ ןענַאלבַאש

 ןוֿפ ןוָאיטקַא ןוֿפ טליפשעג ןרעוו יז סָאװ ,םעד בילוצ ןרָאלרַאֿפ

 ײ."ןַאלּפ ןטייווצ;

 ,"ץּפורט רענליוו , רעד ןוֿפ סױרַא ןוא ןַײרַא לָאמ עקינייא זיא .ק

 רע טָאה ,ןדנוברַאֿפ ריא טימ ןעוועג זיא רע סָאװ ,טַײצ רעד רַאֿפ רעבָא !

 סנילטייצ ןיא ,"םשה שודיק , סשא ןיא ןענעכייצוצסיוא ךיז ןזיוװַאב

 ןוֿפ לָארלטיט רעד ןיא ,"רַאנסקלַאש רעד, סלַא *טַאטשנדִיי;

 "םלוג ,, סקיווייל ןיא ןוא "רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה , סצישוויל השמ

 | - ."םוחנּת , סלַא

 'רענליוו' יד ַײב ןליּפש ס'.ק ױזַא טריזירעטקַארַאכ טרעכַײװ .רד

 קַאזאק סנעמַאק .י, :םשה שודיק' סשַא ןיא יקַאזָאק' ןוֿפ לָאר יד

 ,רעקיליײה ַא ןיא יו ןעלהרוֿבד ןיא טקוקרַאֿפ קידתומימּת:םערעי

 רעבלעז רעד ןיא רעבָא ."ריא רַאֿפ קידנרעטיצ ןוא יז קידנרעגַאב

 .ק טליּפש ,רעטַאעט ןכעלטֿפַאשלעזעג ןשידַיי רעגיר ןיא ,ישזער

 ,"רַאדנערַא לדנעמ/ ןוֿפ לָאר יד עסעיּפ ';עבלעז רעד ןיא

 "שלעשרעה , ןוא "רַאנסקלַאש , ןוֿפ ןלָאר ייווצ יד ,ליּפש ןגעוו

 ;טרעכַײװ .רד רעסישזער רעד טבַײרש

 ןוֿפ לָאר רעד ןיא ץזיװַאב רע טָאה ,ָאק ןעמַאק ףסוי סָאװ

 ,רעפרעק ןַײז ןוֿפ טייקיגייב רעד ךרוד .יטַאטשנדִייי ןיא רַאנסקלָאש

 ןַײז ןופ טייקנפילשעג רעד ,סיפ ןוא טנעוו ןופ טייקוועדע וַאב רעד

 א טייקידוע;יּפש ןוֿפ ןענח עלַא טימ טלקניֿפעג רע טאה גנוצ

 "רעד טשינ הגרדמ ַאֹוַא וצ ךיז רע טָאה ןעלעש ועה ןיא .םוַאקרַאס

 סענַײֿפ ןוא טייקידוועליּפש טגָאמרַאֿפ רע טָאה ָאד ךױא .ןבױה

 -רעטיב ןַײז ,טײקֿפיט סעלעשֹועה םיא טָאה טלעֿפעג רעבָא ,םוימָאק

 ןוֿפ המכח יד ,הסנרפ תוגאד בילוצ שינע-ַאדּפָאק ןַײז ,דוָאמוה -ועסיז

 ַא ,ץל רעשיוג ַא ןעוועג זיא ןעמַאק .ןתמא עכעלטע טסייוו סָאװ ,ץל

 ןַײמ טשינ זיאיס .ןֿפנָארב קנורט ןטוג ַא ביל טָאה סָאװ ,רעכעלײרֿפ

 רעבָא ,ישידִייי וא *שוג' ןוֿפ טסַארטנָאק ןטימ ךיז ןצונַאב וצ עֿבט

 ."גנונעכייצַאב ערעדנַא ןייק טשינ ךיא בָאה לַאֹֿפ םעד טָא ןיא

 ?ץּפורט רענליוו , רעד ַײב טריֿפעגֿפױא .ק טָאה 1928 לירּפַא ןיא

 ;ליזיימ ןמחַנ טבַײרש םעד ןגעוו ןוא ,"רקיע רעד , סווָאניערוװעי .נ

 -סיוא יד טימ ןעמַאק .י רעסישזער רעד) ײעּפורט רענליוו ידי

 סָאד ןבָאה ייז .עידעמָאק ףיא טכיוועג טגיילעג רעמ ןבָאה (עריֿפ

 ןכָארטשעגרעטנא רעטלוב ,רעֿפרַאש ןוא ,ןגקױברַאֿפ עשיטַאמַארד

 טייג סָאװ ,ךַאז עקיטסול ,עכעליײרֿפ ַא סױרַא זיא ,עשידעמָאק סָאד

 ןליֿפַא זיא ,עשיטַאמַארד ,עשיגַארט סָאד ןוא -- קידעבעל ,קיטסַאה

 ךעטַאעט; רעד .קיטרַאקסעטָארג ,קיסעמעזרַאש ןבעגעג זייוורעט ,ע

 ,רעֿפיט עסעיפ עבלעז יד ןעמונעג לָאמַא טָאה עשרַאוו ןיא "יקסלָאפ

 ,ָאד טכייל וצ סעפע זיא |ןליּפש ןַײז ןיא}| ןעמַאק ףסוי... .רעשיגַארט

 ."טליּפשעג טשינ טעמּכ

 .ןעמונעגסיוא טשינ טָאה -- טרעכַײװ .רד טיול --- גנוריֿפֿפױא יד

 סקיווייל טריֿפעגֿפױא רעדיוו סנגעוורעטנוא ךיוא ןבָאה 'רענליוו' יד
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 ןיא אקצאטאּפ ַאידיל טימ טליּפשעג .ק טָאה 1932 רעבָאטקָא ןיא
 .ווענעשעק

 הניד ,ץילסייוו דבכוי ןוא ֿבקעי טימ ןעמַאזוצ) רע זיא 1922 עדנע

 -ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןיא ןטָארטעגפיוא (טכיל דוד ןוא גינעק
 -ירטַאט סַאי ןופ (עסַאר) "טדער טולב ןעוו, עסעיפ רעד ןיא ןײוַאֿפ

 .ןַאמרעה דוד --- ישזער ןוא עיצַאזינעצסניא ,סויצ
 -ֿפיױא ,ץילסייוו ֿבקעי טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה 1933 רַאורבעֿפ ןיא

 ."קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנַײב, סצרּפ ןיוו ןיא ט',יפעג

 -ַאטס ןיא ןיירַאפ ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ רעסישזער ןעוועג ךיוא זיא .ק
 .ווָאווַאלסינ

 -וּפמַא םיא טָאה ןעמ ןעוו ,ןיוו ןיא 1935 ןיא עיצַארעּפָא רעד טניז
 טָאה'מ םגה ,רעטַאעט ןליּפש וצ ןרָאװעג רעווש םיא זיא ,טוט ַא טריט
 טָאװ רע ןיא ,עטעיּפ עטסַאּפעגוצ לעיצעּפס ַא ןבירשעג םיא רַאט
 -רעסיוא ןַא קידנבָאה ,ןט-,עצנָאק טרָאװ ןיא ןטעדטפיוא ןביוזועגנָא
 .גלָאטרעד ןכעלנייוועג

 -ןַאגישזד טימ טקילײטַאב 1939 ינוי ןיא ךָאנ ךיז רע טָאה יֹוזַא

 ."טשינ ןייוו ןוא רידַאנ , יווער ןיא רעטַאעט "ַאלַאקס , ןיא רעכַאמוש

 ;ליזיימ ןמחנ טבַײרש טעד ןגעוו

 ןטָארטעגֿפױא זיא ,ןרָאי עטצעל יד טוה רע:יא ,טַײצ ץיא
 ,ןעונַאק ףסוי רעליפשיוש רעקיטכערפ רעד ןט ,עצנַאק טרָאװ טימ
 טָאו רע ןוא ,םופ ןַײז ,עיצַא ועּפָא ןַא ךָאנ ,רַא?וַאצ טָאװ וע ןעוו

 -טנעלַאט "עד טָא .עניב רעד ףיוא ןטע ,טפיוא טנַאקעג טשינ רעמ
 עדייב -- ןייטש סקעלַא ןוֿפ רעדורב רעד -- רָאיטקַא וע עיט רעש

 קיטכערפ ןוא ט יטיצער דנצנעלג טָאה -- "עפווט רענליוו יעד ןוֿפ
 .יןעגנוֿפַאש עשיטַאמַאוד ןוֿפ ןטנעמגַא וֿפ ,רעדיל ,ןועמונ ט ,יּפשעגּפָא

 ס'.ק .קסלַארוא ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1942 רעבמעטפעט 26 םעד
 ,ָאאל ,(1264 ַײמ 1/ .טשעג) גינעק זוניד יורש ןיײז ןופ ועטכַאט
 .עניב רעשיערבעה ןוא רעשידַיי רעד ףיוא ט,יעש

 :ןעגנובַאשּפָא

 :ױזַא םיא טריזירעטץַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 ןוא עטטקידנרעק ,עטסעב יד ןופ ענייא ןעוועג ויא ןעמַאק ףטוי,

 (ףסוי) ַאיסָא .טגָאמ וַאּפ ןבָאה רימ סָאוװ ,ןוָאיטקַא עשיד :י עטטקיטֿפַאז

 רעזָאלגרָאז ןוא רעטנַאגעלע ,רעטױבעגטסעֿפ ,רענייש רעד ,ןעמַאק
 עטש וע ןַײז .טַאהעג טשינ לזמ ןייק ןבעל-טַאווירּפ ןַײז ןיא טָאֹוו ,ןַאמ

 רע רעכלעוו טימ ,ץרעליפשיוש ןייק טשינ ,לדיימ רענליווַא -- ױיֿפ

 -- ױרֿפ עטירוצ ןַײז .טגעגּפָא רע טָאה ,טַאֹועג הנותח גנוי טָאה

 זיא ױרֿפ רעטיױוצ רעד טימ ךױא .גינעק הניד ,ןירעליּפשיוש ַא

 ױו םעדכָאנ .עכעלקילג יד ןוֿפ ןעועג טשינ ןבעלנעמַאװצ סָאד

 -מַא טזמעג םיא טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג קנַאוק טסנרע זיא ַאיסָא

 .ןעוועג זיא ןעמַאק ףסוי .טזָאלרַאֿפ םיא יז טָאה ,סוֿפ ַא ןויטופ

 ןעמוקַאב רע טָאה םעד ֿפ וא רערעכױר רעכעלעטפַאשנדײל ַא

 -ןיֿפ ַא ףיוא טרירטנעצנַאק ךיז טָאה סָאװ ,גנוטפיג וַאפ ןיטָאקינ ַא

 ךיז טָאה רע ,ןֿפלָאהעג טשינ טָאה ףליה םוש ןייק .סוֿפ ןַײז ןופ רעג

 טעברַאעג טָאה רע ּוװ ,וָאװַאלסינַאטס ןיא ןענוֿפעג טַײצ -ענעי וצ

 רעקיזָאד רעד .ףןיירַאֿפ-ןדַאֿפדלָאג' ןקיטרָאד ןוֿפ רעסישזער סלַא

 .ןיוו ןיא עיצַארעּפָא ןוא עזַײר ןַײז טריסנַאניֿפ ךיוא טָאה ןיײרַאֿפ

 -ּפָארַא ןַא טימ ןיוו ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ 1935 רָאי ןיא זיא רע ןעוו

 רָאמוה ןטוג ןַײז ןרָאלרַאֿפ טשינ ץלַא רע טָאה ,סוֿפ םענעמונעג

 ,'עיצַארעּפָא רעשיטָאידיאי ןַײז ןוֿפ ןובשח ןֿפױא טלציוועג ךיז ןוא

 טשינ רעטַאעט ןייק ןױש טָאה רע .טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יװ

 לעיצעפס םיא רַאֿפ ןעמ טָאה םורַא טַײצ ַא ןיא םגה ,ןליפש טנָאקעג

 רעד .ץרוק ץנַאג טליפשעג טָאה רע עכלעוו ,עסעיפ ַא ןביושעג
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 רעטַײװ ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,ווָאװַאלסינַאטס ןיא !ןירַאֿפ-ןדַאֿפדלָאגי
 טגרָאזרַאֿפ םיא טָאה ,םיא טימ ןריסערעטניא וצ טרעהעגֿפױא טשינ
 ןָאק ןעמ ביוא ,ךיז וצ קידנעמוק .(עזעטָארּפ) סוֿפ ןכעלטסניק ַא טימ
 טרעצנָאק-טרָאװ ןבעג וצ ןבױהעגנָא רע טָאה ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז
 .גלָאֿפרעד ןסיורג ךעלנייוועגרעסיוא ןַא טַאהעג טָאה רע עכלעוו טימ
 טענייא טנגעגַאב עיצַארעּפָא רעד ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע ןעוו
 ןליטש ַא טימ ,רעטרעוו עטשרע ענַײז ןענַײז ,םירֿבח עטלַא ענַיז ןוֿפ
 טיוא ךיא עז ,ץיז ךיא ןעוו זַא ,תמא ןעוועג ,ןפיל יד ףיױא לכיימש
 | .."?ןעמלעטנעשזד רעצנַאג ַא יװ

 .תונצל ןַײז ןעוועג זיא ןעמַאק ַאיסָא ַײב עשיטסירעטקַארַאכ סָאד

 ,ךיוא ןיילַא ךיז ןוֿפ -- ןוא ,ץלַא ןוֿפ ןוא עלַא ןוֿפ טעוועצלעג טָאה רע

 .טלצניקעג טשינ ןעוועג םיא ַײב זיא סָאד .טייהנגעלעג רעדעי ַײב

 -עּפָא רעד ךָאנ -- ױזַא ןוא ,עיצַארעּפָא רעד רַאֿפ ןעוועג רע זיא יזַא

 ,וע טָאה ,טכַאמעגטימ טָאה רע סָאװ ,עידעגַארט עסיורג יד .עיצַאר

 -- עידעמָאק ַא ןיא ןעלדנַאוורַאֿפ וצ ןזיווַאב ,ןליוו םענרעזייא ןַיז ַײב

 ,טכַײל ןיּפשוצּפָא טימַאב ךיז טָאה רע עכלעוו ,עידעמָאקיגַארט ַא

 טָאה רשֿפא .טרָאװ ןופ ןיז ןטסעב ןיא טנַאידעמָאק ַא ןעוועג זיא רע

 םיא לָאז ןעמ טלָאװעג טשינ טָאה רע לַײװ ,רַאֿפרעד ןָאטעג סע רע

 .תונמחר ןזיײװסױרַא

 ;ןתַאלוח עלַא םיא וצ טעּפעשטעגוצ ךיז ןבָאה עיצַארעּפָא רעד ךָאנ
 .ץרַאה סָאד ןוא טייקנַארק-ןרינ ,טנעצָארּפ ןכיוה ַא רעייז ןיא רעקוצ
 ךָאנ ,רע טָאה טנעמַארעּפמעט ןטמיוצעגמוא ,ןקידנזיורב ןצנַאג ןַײז
 טָאה רע עכלעוו ,סעיצַאטיצער יד ןיא טגײלעגנַײרַא ,עיצַארעּפָא ןַײז
 -סיוא טֿפַאהרעטסיײמ ייז שממ רָאנ ,ןבעגעגרעביא קיטכערּפ רָאנ טשינ
 נָא עסױרג ַא םיא רַאֿפ ןעוועג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא סָאד .טליּפשעעג

 ץלַא רעטַײװ סָאװ ןוא תוזחוּכ ענַײז טרעצרַאֿפ טָאה סָאװ ,גנוגנערטש

 ףיוא ןקוק וצ קיטייוו ַא ןעוועג זיא סע .ץרַאה ןַײז טכַאוושעגּפָא רעמ
 סע ןכלעוו ןוֿפ ,ןעמַאק ףסוי ןקיטסולסנבעל ןוא םענייש ,ןגנוי םעד
 .בצמ ַאזַא ןיא םיא ןעז ןוא ,דײרֿפ-סנבעל ןגָאלשעג רעטַײװ ךָאנ טָאה

 טגָאמוַאֿפ טָאה סָאװ ,ןעמַאק ףסוי רָאיטקַא רעטבַאגַאב ױזַא רעד

 זיא ןליפש ןַײז ןיא טײקמערַאוװ ןוא ןח טימ ללש ַא ,טנעלַאט ץוח ַא

 זיא רע .טבילַאב רעייז ןוא רֿבח רעקיצרַאה ,רעטוג ַא ךױא ןעוועג
 טָאה ןעמ ןכלעוו ,טעטילַאודיוװידניא עשיטסיטרַא עסױרג ַא ןעוועג
 ןעוועג זיא ןעמָאק םערָאװ ,םענייק טימ ןכײלגרַאֿפ טנָאקעג טשינ

 ."קיטרַאקיצנייא אליממ ןוא קיטרַאנגייא

 ןשירעסישזער ןוֿפ טנעלַאט ס'.ק טריזירעטקַארַאכ טרעכַײװ .מ .רד

 :טקנוּפדנַאטש

 ןַא ןגעוו ךעלכַאז ןדער וצ ךַאז עטכייל ןייק טשינ זיא סע סגה.,
 ןוֿפ םרָאֿפ רערעדנַא רעדעי וצ ךפיה ןיא ןטלַאטשעג ענַײז ןוא רָאיטקַא
 ןוא רעטרעדנוה ןוֿפ ךשמ ןיא ךיז ןבָאה סע ּוװ ,ןֿפַאש ןזעירעלטסניק
 סעירָאגעטַאק עטסעֿפ טריזילַאטסירקסױא ןרָאי רעטנזױט ןליֿפַא
 -רעטַאעט יד טרירעּפָא ,גנוצַאשּפָא רעשיטירק ןוֿפ ןבַאטשסַאמ ןוא
 -- ןעגנוטסייל ענלצנייא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו טרֿפב --- קיטירק
 -עווש ךָאנ ןעלטימ ערַאברילָארטנָאק-טשינ עמערָא רעייז טימ ךָאנ
 ןיא טמענ ןעמ בױא גנוצַאשּפָא רעשיטירק ןוֿפ ןינע רעד טרעוו רער
 .רעטסעֿפ ןייק טשינ ךיוא זיא טקעיבָא רעשירעלטסניק רעד זַא ,טכַא
 ןליּפע רע לָאז טנווָא ןדעי זַא ,טסיטרַא ןַא ןוֿפ ןרעדָאֿפ וצ רעווש
 ךלהמ רעד זיא טסיטרַא ןבלעז םעד ַײב זַא ,טֿפערט ןטלעז טשינ .ךיילג
 טשינ קיגנעהּפָא זיא סָאד .רעטַײוו ַא רעייז ןטייווצ םוצ טנווָא ןייא ןוֿפ
 ,טייקטרינילפיצסיד רעקיטסַײג ןוא םעטסיס-ןוורענ ןַײז ןוֿפ זיולב
 ןַײז ןוֿפ טיג סָאװ ,םוקילבופ וֿפ סָאמ רעסױרג ַא ןיא צֿפָא רָאנ
 .גנוֿפַאש רעשינעצס רעד וצ רעייטשוצ ןעביה ַא טַײז
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 ןופ ןָאסיסקעל

 ,רעסישזער ַא ןוֿפ ןעגנוטכַאבָאַאב יד זַא ,סיוא רימ טזייוו רַאֿפרעד

 ןענָאק ,רָאיטקַא ןטימ רירַאב ןכעלגעט-גָאט ןגנע ןַא ןיא טמוק סָאװ

 -יימ יד יװ ,טעוליס ןַײז ןענעכיײצנָא םוצ ןגָארטײב רעקיניױו-טשינ

 ןגָאז רימ ךיז טליוװ לקניוו קוק םעד ןוֿפ ןוא .רעקיטירק ַא ןוֿפ גנונ

 ןעימַאק ףסוי טסיטרַא ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא

 טָאװ ,ןטסיטרַא עשידִיי עטלייצעג יד ןוֿפ רענייא זיא ןעימַאק ףסוי

 -קַא עשידִיי עקידנטײטַאב יד .רעּפרעק ןַײז רעביא הטילש ַא טָאה

 וצ ןבָאה ,ןרָאי עטצעל יד ןיא טלייטעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיט

 וצ ערעייז טײקיעֿפ רעד לּכ-םדוק ןגלָאֿפרעד ערעייז ןעקנַאדרַאֿפ

 -ַאט רעשירָאיטקַא רעייז .םוקילבוּפ-רעטַאעט ןוֿפ ליֿפעג ןֿפױא ןקריוו

 םעד ןפעשוצסיוא לגוסמ ןענַײז ייז סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב טנעל

 רעבָא יװ ױזַא .טלַאטשעג רעשינעצס ַא ןוֿפ טלַאהניא-ליֿפעג ןצנָאג

 ןבָאה ,ןרעּפרעקרַאֿפ וצ סיוא טמוק ייז סָאװ ,ןטלַאטשעג עשינעצס יד

 סָאוװו ַאטשינ זיאיס ןוא ןבעל-ליֿפעג ןקידכעבענ רעיײיז ַא בור יפ לע

 -ליֿפעג םענעגייא רעיײז ןוֿפ ,ןטסיטרַא יד ,יז ןחמ ,ןּפעשוצסיוא

 -רַאֿפ ליֿפעג סָאד זַא ,וצרעד טֿפָא טריֿפרעד סָאד .ןסיגנַײרַא וורעזער

 -נסיײוצרַאה ענעי ךיז ןעמוקַאב סע ןוא ,סעגערב יד רעביא ךיז טסיג

 ןעידִיי םעד קרַאטש ױזַא טיצ סע עכלעוו וצ סעמַארדָאלעמ עקיד

 טלַאהניא-ליֿפעג םעד ןיא חּכ ןצנַאג ןַײז קידנגײלנַײרַא .רעלָארטסַאג

 ןסיורג ַא רַאֿפ סָאוװ רָאיטקַא רעשידִיי רעד טֿפָא טסעגרַאֿפ ,לָאר ַא ןוֿפ

 ןעמ ױזַא יװ א רעּפרעק רעד עניב רעד ףיא טָאה סע טייטַאב

 .טסנוק-רעּפרעק ךרוד אקוד סלוע-רעטַאעט םעד ןקריווַאב ןָאק

 ןועֿפטנערַאֿפ וצ םיצורית ריש ַא ןָא ןעניֿפעג ןעמ ןָאק סיוועג.

 -ןטנַאוגימיא עסיורג יד ןוֿפ שינעֿפרעדַאב סָאד .דנַאטשוצ ןקיזָאד םעד

 עצנַאג יד -- רעטַאעט ןיא אקוד ךיז ןבעלוצסיוא עקירעמַא ןיא ןסַאמ

 רעטסרעכיז רעד -- עקירעמַא ןוֿפ ךָאד טמַאטש גנוציײלֿפרַאֿפ-ליֿפעג

 ,יןהשמ, ןוֿפ סענורטס יד ףוא ןָאט וצ ליפש ַא :גלָאֿפרעד ןוֿפ געוו

 רעד ,ןטסיטרַא עשידִיי בור רעד טמַאטש סע רעכלעוו ןוֿפ הֿביֿבס יד

 לוטיב רעד ,רעּפועק ןוֿפ גנינערט ןוא טרָאּפס ,קיטסַאנמיג ןיא לגנַאמ

 ךָאנ ןוא ץלַא סָאד -- טגָאזעגסנייטשימ ,ןטייקשירַאנ עכלעזַא וצ

 עיֿפַאוטרעּפיה רעקידלַאװג ַא וצ טריפרעד ןבָאה תוביס ערעדנַא

 .  .עניב רעד ףױא רעפרעק ןוֿפ עיֿפָארטַא ןַא ןוא ליֿפעג ןוֿפ

 -רעפרעק ץלַא רַאֿפ רעִירֿפ זיא טסנוק-רעטַאעט סנעימַאק ףסוי

 עמַארז רעד וצ געוו ןַײז סָאוו ,ןוֿפרעד רשֿפא ךיז טמענ סָאד .טסנוק

 קירוצ טשינ טריֿפ וא) עמַארדָאלעמ רעד ךרוד טריֿפעג טשינ טָאה

 תועט ןייק בָאה ךיא בא .(עמַארדָאלעמ רעד וצ עמַארד רעד ןֿפ

 רעשירעצנעט ַא וצ טנגוי ןַײז ןיא טיירגעג ןעימַאק ךיז טָאה ,טשינ

 רעצנעט ַא ןוֿפ גנֹולקיווטנַא יד קידנכַאמכרוד ,רעטַאעט ןיא רעירַאק

 רעכיז רע טָאה ,טַײצ רעצרוק ַא רעייז ןיא טסיטרַא-ןטערעּפָא ןַא ךרוד

 סָאד טכַאמעגכרוד טָאה גנולקיוװטנַא ענעגייא יד זַא ,טסּוועג טשינ

 רעד יװ טקתפ ןוא ןרָאי רעטרעדנוה ןוֿפ ךשמ ןיא אֿפוג רעטַאעט

 רעדעי ןוֿפ לצרָאװ רעד זיא ,רעשירעצנעט ַא זיא רעטַאעט ןוֿפ בייהנָא

 .רעכעלרעּפרעק ַא גנוֿפַאש רעש"רָאיטקַא

 ךיילג רימ ךיז טָאװ טסנוק-רעּפרעק ערַאברעדנּוװ סנעימַאק ףסוי
 טנגעגַאב לָאמ עטשרע סָאד ךיז ןבָאה רימ ןעוו ןגיוא יד ןיא ןֿפרַאועג
 ןלָאר יױוצ טליששעג טַאה רע ."םשה שודיק וצ ןבָארּפ יד ַײב
 םערעי קַאזָאק םעד ןוא גנוריֿפֿפיױא רעד ןוֿפ לייט ןטששרע ןיא ּפָאּפ םעד
 ןָא זיא ּפָאּפ ןוֿפ לָאר עשיטסירעטקַארַאכ יד םגה ןוא .לייט ןטייווצ ןיא
 יד ןעימַאק ַײב זיא ,םערעי טנַאמַא םעד ןוֿפ ערערַאבקנַאד ַא ךרע
 ןטעבעגסיוא םעד טימ ּפָאּפ ןרוכיש ןוֿפ רוגיֿפ ענעלָאוװעעג ,עטיירב
 ערענָאלבַאש ןוא ערעכיילב יד יוװ רעכיילב ךס ַא ןעמוקעגסױרַא ךיוב
 טקוליסעג רע טָאה לָאר רעטייווצ רעד ןיא .טנַאמַא ןשינעצס ןוֿפ לָאר
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 רע ט ַאע ט ןשיריי
 עיקרי

 ,ערעכיג ,עטסעֿפ יד טימ רעּפרעק ןשיטסַאלע ,ןקיגױב ,ןקנַאלש ןַײז
 ןקַאזָאק עשידִיי ןעגנוגעווַאב ענעטסָאמעג ךָאד ןוא עטסּוװַאבליצ
 טשינ ןטנַאמַא עשידִיי .טלעוו-רעטַאעט רעד ןיא םש לקיטש ַא ןבָאה
 -נעצער רעקילדנעצ יד ןוֿפ רעקיצנייא ןייק רעבָא .ןרענעלק ץייק !

 ןיא ןבָאה רעכוזַאב רעטנזױט רעקילדנעצ יד ןוֿפ רענייק ,ןטנעז
 ןוֿפ ץוצינ ַא ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ טנַאמַא ןשיקַאזָאק סנעימַאק
 -ַאב ןוא טקריוועג טָאה ויטסעגוס ױזַא .ןָאלבַאש-רעטַאעט ןשידִיי

 .רעּפרעק ןייז טקריוו

 רעד ןיא זַא ,רעלק ןייק ןעועג טשינ רימ יב זיא רעבירעד ןוא
 -טּפיוו יד ךיא ףרַאד ײטַאטשנדִיי סנילטייצ ןרהַא ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא
 הליחתכל בָאה ךיא .ענעימַאק ןבעגקעווַא "רַאנסקלַאש  ןוֿפ לָאר
 ךיא ןוא טײקֿפיט עצנַאג יד ןפעשסיא טשינ טעװ רע זַא ,טסּוװעג
 ןעוועג ןיב ךיא רעבָא ,לָאר רעד ןוֿפ טייקרעטיב עצנַאג יד טשינ
 -ןעטלַאלטימ ַא ןוֿפ טלַאטשעג עקיטכערּפ ַא ןֿפַאש טעוו רע זַא ,רעכיז
 עלַארטַאעט ַא ןוא עשירָאטסיה ַא ,עקידעבעל ַא ןוא עקיֿפוג ַא ,ץל ןכעל
 -סקלַאש; ןיַיז ןוֿפ טייוועג טָאה סע .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא .ךיילגוצ
 -ָאק יילרעלכ טימ טרירעמיש טָאה סע ןוא טײקיטַײצרַאֿפ טימ ײרָאנ
 "עג יד ןעוועג ךיא יז זיא רעטינ ןוא .טײקשילַארטַאעט ןוֿפ ןריל
 יז טָאה ,ףיט-טנורגּפָא ןעוועג טשינ זיא יז וליֿפַא ביוא ןוא .טלַאטש
 ןוא .ועריא טײקֿפיט רעד ןוֿפ סעּפע ןרעה זטזָאלעג ןגעוװטסעדנוֿפ
 :ענַײז הלעמ עטייווצ ַא ןעקנַאדרַאֿפ וצ ןעימַאק טַאהעג טָאה סָאד
 .טײקמַאזסטעברַא רעד

 ךיז ןענגונגַאב סָאו ,ןטסיטרַא ענעי וצ טרעהעג ןעימַאק ףסוי

 ןעקנָאשַאב יד טָאה רוטַאנ יד עכלעוו טימ תונתמ יד טימ זיולב טשינ

 ןוֿפ טרעוו םעד טסיױו ןוא סיױוש ןוֿפ םעט ןרעטיב םעד ןעק רע

 ,רעטיב ןוא רעווש רע טעברַא ןָא עבָארּפ רעטשרע רעד ןוֿפ .טעברַא

 עלַא טימ טוװרּפ רע .ןעגנוגעווַאב יד ןוא סעיצַאנָאט יד זיולב טשינ

 וצ ךיז ןסַאפוצוצ ,רבחמ ןוֿפ תונוּכ יד ןיא ןעגנירדוצנַײרַא תוחוּכ

 טשינ םיא לי רעסישזער רעד ביױא ,רעסישזער ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ

 יד -- ןעלטימ ענַײז ןוֿפ רָאנ ,עיצּפעצנָאק עדמערֿפ ןייק ןֿפרַאוונָא

 ,טלַאטשעג עשינעצס ַא ןעױבסױא -- עקיטסַײג ןוא עכעלרעפרעס

 םענעבעגעגרעביא ןַא ןוא רעליש ןרַאבקנַאד ַא םיא ןיא רע טניֿפעג

 םיא טימ טעברַא יד זיא ,טסיטרַא ןריטנעלַאט ןדעי ַײב יו ןוא .רֿבח

 .ןגינעגרַאֿפ ַא רעסישזער ןרַאֿפ

 ןיא תולעמ עששיטסיטרַא סנעימַאק טכײלעגֿפױא ןבָאה לָאמַא ךָאנ
 סצישוויל השמ ןיא "עלעשרעה ןוֿפ לָאר רעד רעביא טעברַא רעד
 -עג ךיא בָאה ָאד ךיוא .ײרעילָאּפָארטסָא עלעשרעה טימ הׂשעמ ַא;י
 -עג טשינ המכח-טלעוו סעלעשרעה טָאה ָאד ךיוא .ןשינערָאװַאב טַאה
 טָאװ ,ןבעגעג טָאה ןעימַאק סָאוװ סָאד רעבָא .ןוקיּת ןטצעל ריא ןענוֿפ
 טימ ןוא טײקשירֿפ רעד טימ ,טנעמַארעּפמעט ןשינעצס םעד טימ
 -עג ןענַײז רימ סָאװ סָאד טַײװ ןגיטשעגרעביא טייקרעביוז רעד

 | .עניב רעשידִיי רעד ףױא ןעז וצ טניױוװ

 ַא ךָאנ זיא יז .ענַײז הלעמ רעטירד ַא וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא
 קרַאטש סא טמענ ןעימַאק .עשילַארָאמ ַא ןיוש ןוא עשירעלטסניק
 וצ טָאה רע .ןרעסעב סַײב טרֿפב ,םלוע-רעטַאעט ןשידִי סַײב
 לָאמ ןייק רעבָא .ןגלָאֿפרעד עקרַאטש ןוֿפ לָאצ עשביה ַא ןענעכײצרַאֿפ
 ..דנַאטשרעדיװ ןטכייל ןוֿפ געװו ןֿפױא טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה
 עקיליב טימ םלוע םעד "ןעמענ טוװרּפעג טשינ רע טָאה לָאמ ןייק
 ,עדילָאס ַא ,עכעלרע ןַא ןעוועג קידנעטש זיא טעברַא ןַײז .ןעלטימ
 -טרעּפמולעגמוא ןוא טײקיזָאלקַאמשעג ןוֿפ לובמ םעד ןיא .ערעביזז ַא
 ,רעכוזַאב ענַײז טזייּפשע רעטַאעט עשידִיי סָאד רעכלעוו טימ ,טייק
 .חבש רעטסנעש רעד סָאד זיא
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 ,ןגָאז טלָאװ רעסישזער ַא ןעוו ײרעמירַאב עטסוּפ ןייז טלָאװ סע

 םיא רָאיטקַא רעד ןוא ,רָאיטקַא םעד טרעּפכורֿפַאב רע זיולב זַא

 עטוג ךס ַא זױלב טשינ ןענעימַאק ןעקנַאדרַאֿפ וצ בָאה ךיא .טשינ

 ַא ןיא לָאר ַא ןוֿפ עיצּפעצנָאק יד ךיױוא רָאנ ,ןבָארּפ יד תעב ןהעש

 רַאֿפ טריזינעצסניא ךיא בָאה "הסנרפ; סדלעֿפסעטָאג אנח .עסעיּפ

 -עג שירעסיזשזער ןצנַאג ןיא ךיא בָאה ײהנוי; ןוֿפ לָאר יד .ןענעימַאק

 טָאה טקַא ןטשרע ןצנַאג םעד .רעפרעק ןַײז רַאֿפ ,םיא רַאֿפ טכַאמ

 ַא ףױא שיטַאבַארקַא קידנטיײר ןליּפשּפַָא רימ ַײב טֿפרַאדעג הנוי

 ןטלַאהעג בָאה ךיא .לָאר רעד טָא ןוֿפ טרַאוורעד ךס ַא בָאה ךיא .רעטייל

 ןטלָאװ עסעיפ רעד ןיא ןוא לָאר רעד ןיא אקוד זַא ,רעטַײװ טלַאה ןוא

 עשינעצס עדנצנעלג ענַײז עלַא קורדסיוא ןטסכעה םוצ ןעמוקעג

 ןעימַאק טימ "הסנרפ} ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא ןַא וצ רעבָא זיא סע .תולעמ

 ."ןעמוקעג טשינ

 םַײב עדנַאגַאּפָארּפ סלַא ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,רושָארב ַא ןיא
 עטנַאקַאב .ןוֿפ ןטַאטיצ ייר .ָא טכַארבעג ןרעוו ,ןענעימַאק ןוֿפ ןבעל
 ןליּפש ןַײז ןגעוו ,רעלעטשטֿפירש ןוא רעקיטירק

 :טבַײרש ןַאמיינ .מ .י

 -קעווק ַא ,רָאיטקַא-ןסַאר רעשידִיי רעגנוי רעד זיא ןעמַאק ףסויי

 -טיל ַא םגה .סעקסַאמ רעטנזיוט ןעמעננָא ןָאק סָאװ ,םינּפ ַא ,רעבליז

 .טייקטכייל רעניוו ַא ךיז ןיא רע טָאה ,רענליו רעטכע ןַא ,קַאװ

 -ַאבמוא ןַא ךיוא ןוא טלַאטשעג עשיגַארט ַא ןבעג ןָאק רע .קיטַײזלַא

 רעטסכעה ןוֿפ רעטסומ ַא זיא ןעמַאק .לזמילש ןילּפַאשט םענעֿפלָאה

 ."ךיוה

 :טרעכַײװ .מ .רד

 טשינ ךיז ןצונַאב סָאװ ,ןטסיטרַא ענעי וצ טרעהעג ןעמַאק ףסויי

 רע ןעקנָאשַאב ייז טָאה רוטַאנ יד עכלעוו טימ תונתמ יד טימ זיולב

 .טעברַא ןוֿפ טרעוו יד סייו ןוא סיױוש ןוֿפ םעט ןרעטיב סםעד ןעק

 ןַײז .טרָאװ ןוֿפ ןיז ןטסעב ןיא ןוא ןלוֿפ ןיא רָאיטקַא ןַא זיא ןעמַאק

 -רַאטש ןַײז ,טנעמַארעּפמעט רעשינעצס ןַיז ,רָאמוה רענעריובעגנַײא

 ."רבוג ץלַא זיא םלוע סעד ןקריווַאב וצ ןליוו רעק

 :לַאטיק .מ
 ןשיווצ ענעצס רעד - ףוא טליּפש ןעמַאק יצ קיטכיוו טשינ זיאיס,

 טייטש רע רעדָא ,רעטעדײלקַאב ַא ,רעטרימירג ַא ,סעיצַארָאקעד

 םעֶד םוטעמוא טניֿפעג ןעמַאק .טריטיצער ןוא קַארֿפ ןיא םלוע ןרַאֿפ

 טַאה רע .גנונַאּפש ןיא םלוע םעד ןטלַאה וצ ףיוא קימימ ,טסעזשז ,ןָאט

 ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ ביוא ,רעטַאעט סענעגייא ןָא ןֿפַאשעג ךיז

 יז רָאנ ,ןעגנוכיירגרעד עשיטעטסע רָאנ טשינ ןענייז ןטנוװַא ענייז

 ."רערעהוצ סענוֿפ קַאמשעג םעד ןעלקױוטנַא וצ טימ ןֿפלעה

 :גרעבנרעטש ֿבקעי

 ערַאדעּפַאל יד .ןטנַאק ערעזדנוא ןיא טבעל ןעמָאנ סנעמַאק ףסויי

 ןבָאה ןעמָאנ ןשירעליפשיוש ןַײז ןוֿפ ןבליז ריֿפ עקידנגנילק-ליווו

 עטשלעֿפעג ןייק טשינ ןענייז ייז .טרַאנעגּפָא טשינ םענייק לָאמ ןייק

 זיא ןעמַאק ףסוי .רעלטסניק ןעגנוי ןקיזָאד םעד ןוֿפ רענייטשלדייא

 ןענעמַאק ןעמ ןָאק עקַאט רַאֿפרעד .גָאלָאכיסּפ רעלעדייא רעד קֿפס ילב

 לטערב-ךַאש סעד ףױא רעליּפשיוש ןקיצנייא םעד רַאֿפ ןענעכערַאֿפ

 ."לטסעק-עניב סעד ןוֿפ

 :יקסנַאשזָאר .ש

 ַא יװ טועינ טנכערַאֿפ רעטַאעט ןשידִיי ןיא זיא ןעמַאק ףסויי

 .?ַארענעג ַא ןוֿפ גנַאר םעד ןברָאוורעד טָאה רע .טַאדלָאס רעטסָארּפ

 טסַאֿפעגֿפױא קיטרַאנגייא ןלָאר ןוֿפ רעליפשיוש ַא זיא ןעמַאק ףסוי

 זיא -- רעטייווצ רעד וצ זיב לָאר ןייא ןוֿפ -- םענרַאֿפ ןסױרג ןוֿפ

 | ."מכַאנ זיב גָאֹט ןוֿפ יו םיא יב
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 :ןָאזרעדָארב השמ
 רעַײֿפ רעדנַא ןַא ןוֿפ ןוא ןטָאנקעג גייט רעדנַא ןַא רָאג ןוֿפ זיא רעג

 רעקיטנעצָארּפ טרעדנוה ,רעלטסניק ַא זיא רע .ןעמַאק ףסוי ,טילגעג
 רָאנ ,אמחג םשל טשינ רעלטסניק-טסיטרַא זיא ןעמַאק .טסיטרַא
 ןוא חוּכ ןצנַאג ןַײז טימ ,טייקכעלקריוו רעטסכעלקריוו רעד ןיא
 ענעטלעזבש ענעטלעז יד ןוֿפ ןעמַאק ףסוי זיא רע .ץנעגילעטניא
  .יזדנוא ַײב

 | | :יקסוװערָאמ .ַא
 ןעוו ,רָאמוה ןקידנלַארטש סנעמַאק ףסוי ןוֿפ ןסינעג רימ ןעוו

 סָאװ ךס ַא ךָאנ ןבָאה רימ זַא ,ןקנעדעג רימָאל ,ןלעווק ןוא ןכַאל רימ
 לָאז .ריד רַאֿפ ןעינק עטרעטיצרַאֿפ עלַא רימ .ןעמַאק ףסוי ,ןטיה וצ
 ."ןעמַאק ַאיסָא ןבעל לָאז ,ןבעל סָאד ןבעל

 :עלרעּפ .י

 ַאזַא םיא וצ ךיז טמענ סע ןענַאװ ןוֿפ ,רָאי עטוג יד םיא טסַײװ;
 סָאװ ,עטלייצעג יד ןוֿפ רענייא זיא ןעמַאק ףסוי .טנעלַאט ןוֿפ ללש
 ןוֿפ זיא רע .טשלעֿפעג טשינ ןענַײז ,גנוגעווַאב ,טסעשז ,טרָאוװ ןַײז
 ןוא רעטכיד םוצ ןעגנויצַאב ייז ןבָאה לּכ-םדוק סָאװ ,ןרָאיטקַא ענעי
 "רעטכיד, לייט סָאװ ,רעטרעוו עקידייל יד וליֿפַא .טרָאװ ןַיז וצ
 ןעמַאק ףסוי .ןוקית ַא ןעמַאק ףסוי ַײב ןעמוקַאב ,רעטנוא םיא ןגָארט
 ,רעדילַאס רעד ןוֿפ רעטסיימ רעד זיא רע .רָאיטקַא ךרוד ןוא ךרוד זיא
 ,ןטקעֿפע עכעלרעסיױא ףױא טשינ טגָאלש סָאװ ,עזָארּפ רעקיגָאװ
 ."ףיט רעד ןיא טבָארג רָאנ

 ;ןילטַײצ ןנחלא

 ןעניײשַאב סָאװ ,ןעמענ עטליײצעג טימ ןריצלָאטש רימ בױאג
 סנעמַאק ףסוי .יײז ןוֿפ רענייא ןעמַאק ףסוי זיא ,עניב ערענַײֿפ יד
 טשינ ןוא ןבעגוצוצ טשינ ,טרעמעהעגסיוא טינַארג ןוֿפ יו זיא רוגיֿפ ַא
 רעכעלרעדירב טימ ףיוא טמענ סוקילבוּפ-רעטַאעט סָאד .ןרענימ וצ
 ףסוי ,רָאיטקַא ןסַאר רעתמא ןַא זיא רע ןענעמַאק ףסוי טײקיצרַאה
 יו ,עניב רעד ףױא ךיז טזיײװַאב רע רָאנ יו ןעמ טעז סָאד .ןעמַאק
 ."טכיזעג ןשיטסַאלּפ ןַײז ןוֿפ שטַײנק ןטשרע םעד טיג רע רָאנ

 :רעגנַאמ קיציא

 ןַא זיא סָאד .ןקיױװע ןריטיצער ןענעמַאק טרעהעג בָאהיכ,
 ,םויטסָאק ןָא ןוא םירג ןָא .גנוֿפַאש עשירָאיטקַא עקיסַאלקטשרע
 ןקייוװע ןעזעג בָאה ךיא !רעטַאעט :עּפמַאר ַא ןָא ןוא עיצַארָאקעד ןָא
 ןטמירַאב םעד ןקייוש ןליּפש ןעזעג בָאהיכ .סעניב עכעלטע ףיוא
 -ןרע ןַײמ ךַײא ךיא ביג ,םליֿפ ןיא קייווש ןעזעג בָאהיכ ,גרעבנעלַאֿפ
 רענייא רעד ןיא ןבעגעג טָאה ןעמַאק סָאוו ,גנוֿפַאש רעד רַאֿפ זַא ,טרָאװ
 .ןעגנולעטשרָאֿפ עלַא יד קעװַא טשינ ךיא ביג ,ענעצס-עיצָאטיצער
 וצ הזעה יד בָאה ךיא ?רעביא טשינ יז טגיײטש רע יצ סיױו רטוו
 -יצער ןעמַאק .עלַאינעג ַא זיא ןקייווש ןוֿפ עיצַאערק סנעמַאק זַא ,ןגָאז
 ."ףמוירט רעסיורג ַא זיא רע .ּפָא טליּפש רע ,טשינ טריט

 | :טבַײרש ןָאסידַאק אבויל
 -ױש רעטנַאקַאב רעד -- ןעמַאק ףסוי רע זיא טלעוו רעד רַאֿפ;

 ךשמ ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,"עפורט רענליוו רעד ןוֿפ רעליפש
 -נדײשרַאֿפ ליֿפ ױזַא ןיא ןזיווַאב ערעירַאק-רעטַאעט רעצרוק ןַײז ןוֿפ
 -ףעה יד טײרֿפרעד טָאה סָאװ ,רעקינעי רעד -- ןרעטקַארַאכ עקיטרַא
 ערעדנַא ייז רַאֿפ קידנליּפש טכַאנ עדעי -- ןדִיי ליֿפ ױזַא ןוֿפ רעצ
 ענירגג ןיא קחצי-םהרֿבַא ןקירעי-16 םעד טכַאנ ןייא :שטיעמ
 ןוא ךעלציּפש עטַאוועסובָאל טימ לוֿפ ,ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ ײרעדלנֿפ
 יד קידנֿפרַאװ ,טײקנילֿפ ןוא טײקשירֿפ רעשיֿפרָאד ליֿפ ױזַא טימ
 םענעקַארשרעד םעד ןוֿפ טניה יד ןבַײרטוצּפָא ידּכ ךעלדנייטש
 -60 םעד ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז רע טגעלֿפ טכַאנ עטייווצ ַא .עליבר
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 ןופ ןָאסיסקעל

 טימ דִיי-םילהּת םענעכָארבעצ ןטלַא םעד ,ײקוביד, ןוֿפ ןקז ןקירָאי
 ןיא טייקשירַאדנעגעל ןוא המכח ,רעטלע רעד ןוֿפ ךעלשטיינק עלַא
 .גנוגעווַאב ןוא ןָאט

 ,רעליּפשיױש רעקיטַײזליֿפ רעד ןעמַאק ףסוי זיא טלעוו רעד רַאֿפ
 רע זיא רימ רַאֿפ .ןגיובנגער ןוֿפ ןרילָאק עלַא יו ,רעקיברַאֿפ רעד
 ,ןסקַאוועגֿפױא ןיביכ ןכלעוו טימ טנַײרֿפ ןוא רֿבח ןַײמ -- "ַאיסָא;
 ןוֿפ דָאירעּפ-ץנַאלג םעד ןיא ןעמַאװצ טליּפשעג ,טלקיוטנַא ךיז
 רעד -- ַאיסָא ;גנילביל סנעמעלַא -- ַאיסָא ."עּפורט רענליוו, רעד
 ױזַא ,סע ןָאק רע .עפורט רעד ןוֿפ דײרֿפ יד ,גנילציוו רעקידנעטש
 ױזַא ,םע ןָאק רעוו ,עפורט רעד ןוֿפ םירֿבח יד ןליױורַאֿפ ,רע ױ
 עלַא טימ ןרָאיטקַא יד ןוֿפ םענייא ןדעי ןריּפָאקּפָא ,רע יװ

 ?סעקוועשטיפ
 -רָאֿפ יד ךָאנ טכענ עצנַאג ןציזּפָא ןגעלֿפ רימ יו קנעדעג ךיא

 ,ןיוו ןיא ןלעטַאה ערעזדנוא ןוֿפ ךעלרעמיצ עגנע ןיא ןעגנלעטש
 דרע רעד ףױא ןגיל רימ ןגעלֿפ ,דימ קידנרעוו טינ ןוא ,עינעמור
 טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ,ךעלדנח ןוא ןציוו ענַײז ןוֿפ קידנכַאל
 וצ ןעמענ ךיז רע טגעלֿפ ,טריטימיא זדנוא ןוֿפ םענייא ןדעי ןיױש
 יו ןיילַא ךיז ןריטימיא ןיזֿפרַאש ןבלעז םעד טימ ןוא ,ןילַא ךיז
 ."עלָאר ענעי רעדָא יד טליפש רע

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט טנומגיז ןוא
 דָאילַא רעדָא ,סקעלַא ,רע .ןעוועג ייז ןענַײז רענליוו עתמא ייווצ,

 -סָא ,ףסוי ,רעדורב רערעגנוי ןַיז ןוא ,ןֿפור םיא טגעלֿפ ןעמ יו ,ַאש
 .ןייטש --- שיסור ףיוא טיײטַאב סָאװ ,ןעמַאק םינָאדוועסּפ ןטימ ,רַאק
 ,טימַאניד ,קידרעבליזקנווק --- ןעמַאק .ןרָאיטקַא עקידנצנעלג עדייב
 ,עקירָאילטימ ןוֿפ רעגרע טשינ ךעלגנִיי עגנוי ןליּפש טגעלֿפ ,קיטײזלַא
 טגעלֿפ סָאװ ,לַאנָאיסעֿפָארּפ רעקיסַאלק-טשרע ןַא .םינקז טימ ךיילגוצ
 .רעלטסניק ַא ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןייגרעד ןלָאר עסיוועג ןיא

 רעשיסור ַא ןיא ענליוו ןיא ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 רע יװ רעגרע טשינ טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג טָאה רע ּוװ ,עטערעּפָא

 ביל רע טָאה ,רעשירעדורבטוג ,רעקיטסולסנבעל ַא .טליפשעג טָאה

 -טוג ןָאטעג רעבָא סע טָאה רע ןצעביק וצ ןוא ןעוועצל וצ טַאהעג

 ןוֿפ רעד ןעוועג עקַאט רע זיא .לַאג ןָא ,טײקיליווזַײב ןָא ,קיטומ

 .ַאקסָא רעטבילַאב ןעמעלַא

 ענערגנַאג -- קילגמוא סיורג ַא ןעוועג טרעשַאב םיא זיא רעדייל
 ןַײז ןוֿפ העידי יד .עיצַאטוּפמַא וצ טריֿפרעד טָאה סָאװ ,סוֿפַא ןֿפ
 -עגֿפױא טָאה יז .עניטנעגרַא ןיא טּפַאכרַאֿפ ךימ טָאה עיצַארעּפָא
 ,ןליוּפ ןוֿפ זיולב טשינ ,םוטנרָאיטקַא עשידִיי עצנַאג סָאד טלסיירט
 ןֿפורּפָא עטוג יד ןוֿפ טנַאקַאב ןעוועג זיא רע ּוװ ,םיל רֿבעמ ךיוא רָאנ
 יד ןרעוו טנָאמרעד חבש םוצ ָאד לָאז ןרָאיטקַא עשידנעלסיוא ןוֿפ
 -עג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא ערעזדנוא ןוֿפ גנַיצַאב עשירֿבח
 ןיא עיצַארעּפָא ןַײז תעב רֿבח ןכעלקילגמוא רעייז ףליה ןייק טגרַאק
 .ץנעסעלָאונָאקער ןַײז ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ךיוא יו ןיוו

 ןכָאובעגנַײא טשינ רעבָא ךיז טָאה ַאקסָא רעקיטסולסנבעל רעד

 טָאה רע ,טרעקרַאֿפ .ןביילג טנָאקעג טָאהימ יוװ ,עיצַארעּפָא רעד ךָאנ

 קידנטערטֿפױא ,טעברַא עשירָאיטקַא ןַײז ןעוועג ךישממ רעטייו

 "טסניק ןַײז טביולרעד םיא טָאה'ס עכלעוו ףיוא ,ןלָאר עלעיצעּפס ןיא

 זַא ,ןגָאז וצ קירביא .סעיצַאטיצער ןיא ,רקיע רעד ,ןוא ,סוֿפ רעכעל

 דנַאלסױא ןוא דנַאל ןקע עלַא ןוֿפ ןעגנודַאלנַײא ןעמוקָאב טגעלֿפ רע

 עשידִיי עטסרעלוּפָאפ יד ןוֿפ םענייא ןיא טלדנַאוורַאֿפ ךיז טָאה ןוא

 ,רעלטסניק-עדַארטסע

 ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג טשינ ןבָאה ןטירטֿפױא ענייז

 יז .רָאיטקַא ליֿפוצ ןעוועג ןעמַאק זיא ףיורעד .ןענעייל ןשיטַאטס
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 רעט ַאעט ןשידיי

 עיזעָאּפ ּווו ,ןָאזרעּפ ןייא ןיא רעטַאעט ךיז טימ טלעטשעגרָאֿפ ןבָאה

 טגעלֿפ רע יו ױזַא ,ןעלטימ עשינעצס טימ טליּפשעגסיױא ןרָאוועג זיא

 .ןלָאר ענַײז ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ ןוא ןגָאלָאנָאמ טימ ןָאט סע

 ףיא ןעמוקסױרַא ןעזרעד לָאמ עטשרעיס ןַאקסָא בָאה ךיא ןעו
 ךימ ןבָאה ,םוֿפ ןכעלטסניק םעד קידנּפעלשכָאנ ,עדַארטסע רעד
 יז סָאװ ,הלווע יד ןָאטעג-ייוו ױזַא טָאהיס .ןגרעוו ןביוהעגנָא ןרערט
 טָאה ַאקסָא ןרעזדנוא רֿבח ןביל םעד יבגל ןעגנַאגַאב זיא רוטַאנ

 ,לכיײמש ןקיטסול ,ןטיירב ןַײז טימ ןעגנּוװצַאב ףכית רעבָא זדנוא
 -עגנָא ןוא םיא ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,טייקכעלטימעג רעד טימ
 -ײרֿפ רעטלַא רעזדנוא זדנוא רַאֿפ ןסעזעג זיאיס .לַאז םעד טקעטש
 .בצמ ןַײז ןָא ןסעגרַאֿפ טכַאמעג ןוא גנילביל רעשימלעש ,רעכעל

 "ַאנָאמ ענעליירֿפ ענַײז ןוֿפ רעטכעלעג רַאֿפ טעשטַאקעג ךיז ןבָאה רימ -
 -רעטניא טָאה רע סָאװ ,ןדלעה עקידנדייל יד טליֿפעגטימ ןוא ןגָאל
 ןדנוווװערַאֿפ זיא תונמחר ןוֿפ ליֿפעג סָאד -- רקיע רעד .טריטערפ
 .םענרעצליה ַא סוֿפ ןייא טימ ,ןרָאװעג ןריובעג ױזַא טלָאװ ַאקסָא ךיילג

 ןַײז ןוֿפ ,טֿפַארקסנליװ ןַײז ןוֿפ דוס רעד ןענַאטשַאב זיא םעד ןיא
 | .ײטנעלַאט ןַײז ןוֿפ וא טסולסנבעל

 סַאנָאי טבַײרש טיוט ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ןַײז ןגעוו ןוא
 :וָאקרוט

 זיא ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ | -טלעוו עטייוצ}| עטצעל יד ןעווי

 ַאידַאנ ןירעגניז יד -- ױרֿפ רעטצעל ןַײז טימ ןעמַאזצ ןעמַאק ףסוי

 טרָאד .קָאטסילַאיב ןייק ןֿפָאלטנַא |לארׂשי ןיא ןברָאטשעג} ינערַאק

 רעבָא טָאה רע .סוֿפיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק 1940 רָאי ןיא רע זיא

 -סױרַא לָאמ סָאד ךיוא ןזױַאב ךיז ןוא רוטַאנ רעד טימ טֿפמעקעג ץלַא

 רעגניז ןסיורג ןטימ ןעמַאזװצ ,רע טָאה ,ןרעוו טנוזעג ןכָאנ .ןעיירדוצ

 ,ינערַאק ַאידַאנ ױרֿפ ןַײז טימ ךיוא יוװ ,יקציווָאסוק השמ ןזח ןוא

 יד רעביא ןרָאֿפעגמורַא ןוא 'יעדַאגירב-טרעצנָאקי ַא טריזינַאגרָא

 סעירַא-ערעּפָא ןעגנוזעג טָאה יקציווָאסוק השמ .ךעלטעטש ןוא טעטש

 ַא .טריטיצער טָאה ןעמַאק ףסוי ןוא רעדיל-סקלָאֿפ עשידִי ןוא

 עיצַאטיצער סטֿפַאט השמ ןיא טַאהעג רע טָאה גלָאֿפרעד ןשימרוטש

 יו ןעגתגנידַאב עטוג ַײב דימּת טשינ ,סעוייר יד .ײײכנַאש טרָאפ;

 גונעג ןַײז ןכָארבעגנַײא ךעלדנע ןבָאה ,ןטייקנַארק ײלרעלַא יד ךיוא

 1943 רָאי ןיא ,קסלַארוא ןיא ןברָאטשעג זיא רע .םזינַאגרָא ןקרַאטש

 -עצלעג ךיוא תומה ךאלמ ןטימ טָאה רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא .|1942|}

 ןטונימ עטצעל יד ןיא וליֿפַא זַא ןוא ,םיא ןוֿפ טכַאמעג קזח ןוא טעװ

 יד .. ןציו עטרעֿפעֿפעג רָאּפ ַא טגָאזעגנַײרַא רע טָאה טעל ןַײז ןוֿפ

 .גוצ-םעטָא ןטצעל םעד זיב טזָאלרַאֿפ טשינ םיא טָאה דײרֿפ-סנבעל

 ןעמענרַאֿפ תויתוא עקיטכיל טימ טעוו ןעמָאנ סנעמַאק (ַאיסָא) ףסוי

 ענעמוקעגמוא ערעזדנוא ןוֿפ טנַאװ חרזמ רעד ַײב ןָא ןבױא םעד

 ."ןשטנעמ-רעטַאעט

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,"ץּפורט רענליװ; רעד ןיא /.רקיע רעד' סװָאניערװעי .נ -- ליזיימ .נ
 ,1929 ,17718 'נ ,עשרַאװ ,"ט"לבטיל,

 .1935 ,42 'נ ,טרָאד ,ןעמַאק ףסוי ןגעװ רעטרעװ רָאּפ ַא -- ןאסידאק אבויל
 ,2715 .ז ,1951 ,סערַײא-סָאנעוב ,,ןבעל א לָאמַא ןעװעג , --- ליזיימ ןמחנ
 דנַאב ,1953 ,סערַײא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ, -- װָאקרוט סַאנַאי

 ,187-191 .זז ,יײװצ

 ,דנַאב רעטירד ,1960 ,עשרַאװ ,/קירוצ ןוא ןיהַא; -- יקסװערָאמ םהרֿבַא
 | ,527*526 .זז

 ,161 ,134 ,133 ,127 .זז ,1961 ,ֿביֿבָאלּת , עשרַאװ , -- טרעכייװ לאנימ

0 }174, 178, 181, 336, : 
 ,1961 ,סערַײא-סָאנעוב ,הֿפוקּת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז

 ,3257329 .זז
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 | והילא} ַאשַאילַא ,ןייטש

 .עטילישיליוּפ ,ענליו ןיא ןריובעג
 .רַאטָאנ ַא ַײב רַאטערקעס ַא -- רעטָאֿפ

 (רַאקסָא) ףסוי ןוֿפ רעדורב רערעטלע

 .ןעימַאק
 -עגנָא טייקיטעט-עניב ןַײז טָאה ,ש

 -עיב ןוֿפ עּפורט רעשיסור רעד ןיא ןביוה

 ךָאנרעד ,טסיטַאטס סלַא רעִירֿפ ,וועיַאל

 רעטשרע רעד תעב .ןלָאר עניילק ןיא

 טָאה רע ּוװ ,ענליוו ןעוו ,המחלמיטלעוו

 יד ןוֿפ טריּפוקָא ןעוועג זיא ,ןענוֿפעג ךיז

 ןליּפש טנָאקעג טשינ רעטַאעט שיסור ןייק טָאה ןעמ ןוא ,ןשטַײד

 וצ טקישעגקעװַא הנּכס ןיא ןעוועג ןוא ,זָאלטױרב ןבילבעג .ש זיא

 ןדנָאװעג רעבירעד ךיז טָאה וע .טעברַא ףיוא דנַאלשטַײד ןייק ןרעוו

 ךיז טָאה "עּפורט רענליוו , עקידרעטעּפש יד יווװ) ?ַאדַאֿפ , רעד וצ

 םגה ,ןקיטֿפעשַאב ןוא ןעמענַײרַא םיא לָאז ןעמ זַא ,(ןֿפורעג טלָאמעד

 עּפורג יד זיא ,יקסלַאװָאק והיתּתמ רָאיטקַא םעד ,םַאנסיוא ןייא טימ

 .ןרָאיטקַא עלענָאיסעֿפָארּפ ןייק ןוֿפ ןענַאטשַאב טשינ

 :תונורכז ענַײז ןיא ןאסידאק .ל טלייצרעד םעד ןגעוו

 ַא ןעועג זיא סָאד .עמונעגוצ ָאי רימ ןבָאה ןָאזועּפ ןייא...,

 ןבילבעג זיא רעכלעוו ,עפורט סוועיַאלעיב ןוֿפ רָאיטקַא רעשיסור
 ַא יא רע שטָאכ זַא ,טרעלקרעד זדנֹוא טָאה רע .ענליױו ןיא ןץעטש
 טינ ךיוא סָאד לי ןוא שידִיי ןייק ןדייר טינ ועבָא רע ןעק ,ךַיי

 רע יװ יױזַא רָאנ.. .רעטַאעט ןשיסור םוצ טױעהעג רע לַײװ ,ןענעק

 סלַא םיא רימ ןלָאז ,ענליוו ןיא ןרָאװעג טיַאּפש וַאֿפ קילעפוצ ויא

 ןוא ,ןיישי ַא ןבעג םיא ןוא ,עפורט רעודנוא וצ ןבַײרשוצ עגעלָאק
 "רעד עטיב ןַײז ןבָאה רימ .ןריטסיטַאטס זדנוא ַײב רע טעו רַאפ ועד

 ,ןרָאיטקַא עטלושעג ןיא טקיטיינעג ךיז ןבָאה רימ יװ יזַא טיפ

 עניילק ַא ןעמענ ןוװרפ לָאז רע ,ןדיירוצ ןעמונעג םיא רימ ןֿבָאה

 ןבירשעגסיוא ןיילַא עקַאט סיא בָאה ךיא .רעטעוו ענעלטע ןוֿפ עלָאר

 ...ןבַאטשכוב עשיסור טימ עלָאר יד

 רע טָאה רעטעּפש רעבָא ,טלקנעווקעג ךיז טָאה ןַאמרעגנַיי רעד

 ךעייז עקלָאר עניילק יד טליּפשעגּפָא עקַאט טָאה רע .ןעוועג םיכסמ

 .רעליּפשיוש ןטינעג ַא ךיז רַאֿפ טָאהימ זַא ,ןעזעג ךַײלג טָאהימ .טֹוג

 רע ןדיײרוצ ןעמונעג םיא ןוא ,עלָאר ַא ךָאנ ןבעגעג טיא ןבָאה רימ

 רע טָאה ןכיג ןיא רָאג ןוא ,שידִיי ץזעל ןוא ןבַײוש ןעניעל ךיז לָאז

 "כיוו יד ןוֿפ רענייא ןרָאוװעג זיא ןוא םוקלוֿפ ךַארּפש יד טש !עהַאב

 .עפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ עטסקיט

 טציא זיא רעכלעוו ,ןייטש .לַא זיא ןַאמרעגנוי רעקיזָאד רעד
 סָאװ ,"עפורט רענליװ; יענעגייאי ןַא ןוֿפ רעריֿפנָא רעד ן1931
 עיבַארַאסעב ןוֿפ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא סנטצעל םוַא טרואֿפ
 טָאה רעכלעוו ,רעדורב ןַײז ןגױצעגנַײרַא ןייטש .ַא טָאה רעטעּפש.
 רָאיטקַא רעד זיא סָאד .עטערעּפָא רעשטַײד רעד ןיא טליּפשעג ןַאד
 טינ טעברַא-סגנַאװצ ןגעק יעניישי יד ןבָאה יױזַא טָא. .ןעימָאק
 טימ יז טקרַאטשרַאֿפ רָאנ ,גנַאגרעטנוא ןוֿפ עּפורט יד טיהרַאֿפ רָאנ
 סלַא זדתא וצ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,ןרָאיטקַא עטלושעג עַײנ
 ןטימ ןדנוברַאֿפ ןבילברַאֿפ ןענַײז ייז וא טױנ סױא ןוא ימםִיױגי
 ."רעטַאעט ןשידִיי

 .ש זיא ,עשרַאװ ןייק ןרָאֿפעגקעװַא זיא *ַאדַאֿפ, יו םעדכָאנ

 ,שידִיי ףיוא ןיוש ,ןליּפש ןטָארטעגנַײרַא זיא ןוא ענליוו ןיא ןבילבעג

 .קריצ רענליוו ןיא ווָאלָאקָאס דינָאעל טימ
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 ישי יז = ?עטיול יא

 םהרֿבַא רעליּפשיוש ןטימ ךיז רע טנגעגַאב טַײצ רענעי ןיא

 :וזַא םיא טרעדליש רעכלעוו ,יקסווערָאמ

 טרעהעג ךיא בָאה ןעמָאנ םעד .רָאיטקַא רעגנוי ַא ןעוועג זיא סָאד,

 יד ןוֿפ רענייא :עניַארקוא ןייק ןרָאֿפעגקעװַא ןיב ךיא רעדייא ךָאנ

 סלַא ןוועיַאלעיב ַײב רעטַאעט ןיא טעברַאעגטימ טָאה סָאװ ,ןדִיי עגנוי

 יו ..,ןלָאר עניילק ךיוא רַאגָאז טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רעדָא ,טסיטַאטס

 טששינ ךיױא ןוא טשינ ךיא קנעדעג ,ןעמוקעג רימ וצ זיא ןייטש ױזַא

 טָאה רע זַא ,יונעג סייו ךיא רעבָא .ךערפשעג ןטשרע ןוֿפ םיטרּפ יד

 רעשיטקַארּפ ןגעו ןעמיױז עטשרע יד טימעג ןַײמ ןיא ןֿפרָאװרַאֿפ

 גשיסור טדערעג ןבָאה רימ ..עניב רעשידִיי רעד ףיױא טייקיטעט

 "יספ ןיימ ןיא טלָאמעד זיא רעטַאעט ןוֿפ םינינע ןגעוו ןדייר שרעדנַא)

 ןגעוו םיטרּפ טלייצרעד רימ טָאה רע .(ךעלגעמ ןעוועג טשינרָאג קיכ

 ,עוערַאוו ןייק קעווַא זיא סָאװ ןעּפורט רענליוו} ,יַאדַאֿפ , עפורט רעד

 ןוֿפ געוו ןֿפױא וּװרּפ רעטסנרע ןַא ,גנוניימ ןַײז טול ,זיא סָאװ ןוא

 | .רעטַאעט

 טעברַא ןַײז ןגעו טדערעג טֿפַאשקנעב טימ ַײברעד טָאה רע

 טָאה רע ןעװו טרירעג קיטכירֿפױא טָאה ךימ ןוא ,ןוועיַאלעיב ַײב

 ױזַא ךימ ךיא ליֿפ ,ךַײא טימ קידנדייר, :ןָאטעג גָאז ַא ץֿפיז ַא טימ

 .יקסווָאלווַאּפ שעטיוָאליַאכימ יטַאנגיא ןוֿפ טרָאונגעק רעד ןיא יװ

 ַײב ,רענעט עכלעזַא ןיא ןדייר ןרָאיטקַא ןוא רעטַאעט ןגעוו טגעלֿפ רע

 טימ רעטַאעט שידִיי טליּפשעג טלָאמעד טָאה רע ּוװ| קריצ ןיא זדנוא

 -עגַאב עכעלטע יד ופ ..טשינ סע ןעמ טרעה |ווָאלָאקָאס רינָאעל

 ןיא לָאמ ןייא :דָאזיּפע ַאזַא ךיא קנעדעג ןייטש אשָאילַא טימ ןשינעג

 ןוא ץַאז וֿפ טימ ןיא טָאלשעגרעביא םיא ךיא בָאה ,ןערב ןטכער

 זַא ,טלָאועג טלָאװ ךיא ,שטיווָאסירָאב ײסקעלַא :םיא וצ טגָאזעג

 ךימ טָאה רע .ײשידִיי ףיוא ןקידנערַאֿפ ךערּפשעג רעזדנוא ןלָאז רימ

 הנא .ײ?לַאֿפנייא ַאזַא לָאמַא טימ סעּפע סָאוװ :טשודחרַאֿפ טְקוקעגנָא

 5 עטצעל יד ןוֿפ טלַאהניא םעד רעביא רימ טגָאז ,ךַײא טעב ךיא

 טיא רעביא ךַאמ ךיא ומכ טליֿפעג ךיז טָאה רע .ײשידִיי ףױא טונימ

 לַאֿפנייא ןַײמ ןוֿפ ןדירֿפוצמוא ךיז טָאה רע ןוא ,טנעמירעּפסקע ןַא

 ביל ךיא , ,"ףילבויל סַאוװ ַאיי שידִיי ףױא טגָאז ,ונ; .טגָאזעגּפָא

 טשינ טלָאװ :םיא וצ ךיא גָאז .ײ?שטַײד טשינ סע זיא .יךַײא
 | ."?'דלָאה ךַײא בָאה ךיא' ןגָאז וצ ןעוועג רעסער

 טליּפש ןוא ןיקסוװָאּפיל ַײב ןיקסווערָאמ טימ ךיז טדניברַאֿפ .ש
 ,"טֿפַארק עתמא יד, ,"טכוזרעֿפײא , ,"לארׂשי עמש , ןיא םיא טימ

 רעד , סרעטייוו ןוא "ַאטַאנָאס רעציירק , ,"רערעדנַאװו רעקיביײא ,

 ."ןיק, ןוא "ןַאמסדנַאל; ןיא רעטַאעט-טָאטש ןיא רעטעּפש ."רעמוטש

 -נָאק ןטשרע ןַײז ןגעוו טבַײרש תונורכז ענַײז ןיא יקסווערָאמ .ַא

 ;(1918) םיא טימ טקַאט

 -רַאעג ןיקסווָאּפיל ַײב ךָאנ בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,ןייטש סקעלַא;!

 ,טלייצרעד יוװ ,םכותב) ןלָאר עכעלטרָאווטנַארַאֿפ ייר ַא רעביא טעב

 טרַאֿפא ַא ןעועג טציא ןוש זיא (יןעמוטש  ןיא ײרעדנַאסקעלַא;

 ,"רעבָאהביל עטשרע ףיוא רָאיטקַא "רעק

 -מָאק ָאבַא ןַארעטעװ-רעטַאעט רעשידַיי רעד טָאה ,1919 ןיא

 ןיא עּפורט-ןטערעּפָא ןַא טימ טריֿפעגנָא טָאה רעכלעוו ,ץעענַאּפ

 עקיטרָא סָאד ןעמונעגרעביא ךיוא ,"רעטַאעט סעסיורג , רעשזדָאל

 -ַאמַארד ַא ןרילבַאטע וצ ןסָאלשַאב טָאה רע ּוװ ,"רעטַאעט עשיליוּפ ,

 ןוֿפ הצע רעד ףיוא ,טרישזַאגנַא קעווצ םעד רַאֿפ ןוא ,רעטַאעט שיט

 .לַא טימ ןיקסווערָאמ ,ענליוו ןוֿפ ,תושדח םינּפ יו ,גייווצרעבליז ןמלז

 .ןוָאלוב ףסוי ןוא ןעימַאק ףסוי רעדורב ןַײז ,ןייטש
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 ןופ ןָאקיסלעל

 ס'.ש רַאֿפ טכַארטַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסווערָאמ םהרֿבַא
 תומוערת טימ םי ַא "תונורכז, ענַײז ןיא טָאה ,"יבר , ןשידִיי

 ;םיא ןגעק

 ןעגנּווװצעג ןצעענַאּפמָאק בָאה ךיא סָאו ,ןרענטרַאּפ ַײרד עניַימ}
 -נערב וצ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד לַײװ ,תמא טשינ ןיטולחל זיא סָאד}
 טָאה סע ןוא ,טריֿפעג ךיא בָאה ןרָאיטקַא ַײרד יד טימ ןיקסווערָאמ ןעג
 | גייווצרעבליז ןמלז -- .4 עלַא ןגעוו טדערעג הליחתכל ךעלטַײד ךיז
 ןעמענ ערעייז ןלייטוצסיוא ןוא שזדָאל ןייק (1919 ןיא) ןריֿפוצטימ
 -- ווָאלוב ףסוי ןוא ןעימַאק ּפיסָא ,ןייטש והילא -- טַאקַאלּפ ןֿפױא
 -לַאטנעמ ענעדײשרַאֿפ רָאג ַײרד ןוֿפ ןרָאיטקַא ַײרד ןעוועג ןענַײז
 -טרַאצ רעד .רעדירב עכעלבייל ןעוועג ןענַײז ייז ןוֿפ ייווצ םגה ,ןטעט
 . .קֿפט ןָא ,ךיז טָאה ווָאלוב .ןייטש -- ןעוועג זיא ייז ןשיווצ רעטס
 -סיטרַא ,לַאֿפנייא ,ןיטַאיציניא רעשירעֿפעש רעמ טימ טנכייצעגסיוא
 ןַײז ןצעװצכרוד גנַארד ןקידתונשקע ןוא עיצױטניא ,זירּפַאק ןשיט
 קֿפס ןָא רעבָא ,ײטנעלַאט, ןֿפורנָא םוכס ןיא ןעמ ףרַאד סָאד .ליוו

 .ןעימַאק ךיוא ןוא ןייטש ךיוא ןעוועג זיא טריטנעלַאט

 בָאה ,הלחתה רעשיטסיטרַא ןוֿפ טעטש יד רעביא יי קידנריֿפ
 טירש םענעגנולעג ןדעי רעײז ַײב טסיורגעג ןוא טײרֿפעג ךימ ךיא
 גונעג טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,גלָאֿפרעד רעייז ןוֿפ לַאֿפ ןדעי ַײב ןוא
 .ועטלַארטשעצ ַא ןֿפערט ייז געלֿפ ןוא ייז טימ ךיז ןעײרֿפ וצ ןטנורג
 ךיא זַא ,קנַאדעג ַא ןעילֿפכרוד רימ טגעלֿפ טֿפָא זַא ,ןגָאז חמ ךיא

 ,טײקיצרַאה רעמ ךס ַא טימ טנגעגַאב דימת רערעל ענַײמ בָאה
 רעבָא ,ײןרָאילָארטסַאגטימ, ַײרד ענַײמ ַײב ןֿפָארטעגנָא בָאה ךיא יו
 -- טשינ ייז ןענַײז ,ײוװָאטַאמלָאד8 טשינ ךיא ןיב ױאלימ --
 | . .ײיקסווערָאמ,

 לעוװע םעד ןטָארטעגרעבירַא קידנבָאה זַא ,רעבָא זיא הׂשעמ יד
 -ַאב ייז ןבָאה ,ןעלמיה עײרֿפ רעטנוא קידנעעזרעד ךיז ןוא רדח ןוֿפ

 ,טסולגרַאֿפ ךיז טָאה ייז ןוא ,ײרעסיש, עקיטרַאֿפ ןענַײז ייז זַא ,ןסָאלש
 ןוא ,יטכַאמ רערעכעהי רעד ןוֿפ לוע םעד ןֿפרַאוװצּפָארַא ,תועמשמ
 ,טייטש ןעמ ּוו א טײג ןעמ ּוװ ,י?קילגמוא ןַא רַאֿפ סע זיא סָאוװי
 ןא ,ןיױוא טַאקַאלּפ ןפױא טייטש סָאװ ,םעד ץעוו ןדייר ןעמ טרעה

 ךיז טָאװ ןצרַאה ןיא .?"עטשרעטנוא  ַײרד יד ןגעו טשינ טדער ןעמ

 סָאד טַײװ יװ םעד ןגעוו ןדייר טשינ ָאד ןלעו רימ .האנק ןבילקרַאֿפ
 עשירעֿפעש עלעדייא ןוֿפ ,טײקנײֿפ ןוֿפ ,םזיטרַא ןוֿפ ןעועג ןיא

 !ןֿפָאטש

 רע .ןרָאװעג קנַארק ןייטש זיא סיֿפענעב ןַײמ רַאֿפ געט רָאּפ ַא
 -עּפָא ןזָאל ךיז טזומעג ןוא רעוא ןרעטניה ריוושעג ַא ןעמוקַאב טָאה
 ןוֿפ ץנירּפ; ןוֿפ לָאר יד טליפשעג רימ ַײב רע טָאה "ןיק, ןיא .ןריר

 .ךָארב ַא ןעועג טלָאװ לקַאטקעּפס םעד ןֿפורּפָא רעבָא ,"סלעוא
 יז בָאה ךיא ןוא ,געווסיוא ןייק טשינ ךיוא קיטש רעדנַא ןַא לעטש
 "סלעוא ןוֿפ ץנירפ, םוצ זיא ווָאלוב ..ןווָאלוב ןבעגעגיעביא לָאר
 -רַאֿפ ַא קידנגיל ,קסֿפ ןָא ,טָאה ןייטש ןוא ,ײטסַאּפעגוצ , ןעוועג טשינ
 טעוו רע זַא ,גנוגַײצרעביא רעד ןיא טסיירטעג ךיז ,עטרישוַאדנַאב
 רעטַאעט ןיא טעשעג סעכלעזַא ...ןריֿפמוירט ,טײהנזעווּפָא ןייז ךרוד
 רעקיטכענג ַא זיא רָאיטקַא רעקידנזעווּפָא ןַא ?טשינ לָאמ ןייק טעמּכ

 םעד טקוק ןעמ תעב קיטכיוו זיא "ןיק, ןיא לָאר יד ןוא ..ײגָאט
 יד בױא ףןענָאמ' וצ ןלַאֿפניא טשינ טעו םענייק רעבָא ,לקַאטקעּפס
 טפיוהרעביא טָאה ווָאלוב ןוא .טלקנוטרַאֿפ סױרַא טמוק טלַאטשעג
 -נגניווצַאב טסרעסיוא ןַא .ןליּפש טשינ לָאז רע ױזַא יו טרינַאּפחיא
 רעק ןא גוצ-םעטָא ןדעי ןַײז טײלגַאב טָאה ןח רעשינעצס רעקיי
 טמיטשַאב ןעוועג זיא שזדָאל טימ ךיז ןדייש ןַײמ ...רעטערב יד ףיוא

 יֿפֿפױא ןייא ךָאנ ףיוא ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ,געט עטסנעָאנ יד ףיוא
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 רע ט ַאע 6 ןשירדיי

 ןסָאלשַאב טָאה רע .סיֿפענעב סנייטש ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ידּכ גנור

 ,"ןבעל רעזדנוא ןוֿפ געט יד  קיטש רעלוּפָאּפ סוועערדנַא ןריֿפוצֿפױא
 ןַאֿפ שטַײד ןוֿפ לָאר עוויטַאגענ יד ןליּפש טלָאזעג בָאה ךיא ןוא
 ןיא (טנַאיציֿפענעב רעד טריֿפעג טָאה ישזער) עבָארּפ ףיוא .ײעקנַאר

 רעייז רעסיזשזער רעד טָאה ילָא-לָא' ןוא יעקנַאר' ןשיווצ ענעצס רעד

 ,סענעצסנַאזימ יד טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ךעלֿפערט רעייז טשינ ןוא יונעג
 -- ךיא בָאה לָאר יד תויה זַא ,טקרעמַאב קיטומטוג בָאה ךיא ןוא
 ןענַײז עניב רעד ףיוא ןוא טליּפשעג לָאמ ךס ַא -- ךָאנ שיסור ףיוא
 ןרילרַאֿפ טשינ ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,דנַאנעבלַאז רימ
 טָאה םעד ףיוא ...רעטַײו ןייג ןוא ענעצס רעד טָא ףיוא טַײצ ליֿפ יױזַא
 ףיױא יירשעג סרעסישזער םעד טכליהעגסױרַא עניב רעד רעביא
 -ָארטסַאג םענעקנוטשרַאֿפ ןייק זדנוא רַאֿפ טשינ ָאד טליּפש , :שיסור

 ."ךַײא טסייה ןעמ סָאװ טוט ןוא ,רעסישזער רעד ךיא ןיב טנַײה !רָאיל

 ךיז ןבָאה רימ וצ.. .ןרעדליש טשינ ךיא לעוו םורַא עיצקַאער יד
 ןענַאטשעג ןענַײז ייז ןוא ,רעטעברַא-עניב יד ןגױצַאב ץרא-ךרד טימ
 -יצניא רעד ױזַא יו ןגָאז טשינ ןָאק ךיא .ןסילוק יד ןיא הׂשעמ תעב
 ךיא בָאה גנושַארעביא עדנוקעס ַא ךָאנ .ןסקַאוװעצ ךיז טלַאװ טנעד
 ריא !ַאשָאילַא, :?טלמַאטשעגסױרַא בָאה ךיא ןוא ,ןָאטעג טכַארט ַא
 וו ךיײא בָאה ךיא ןוא ןצרעמש ריא טָאה רשֿפא ...טגערעגֿפױא טנעז
 ןגױלֿפעגײברַאֿפ ּפָאק ןַײמ רעביא זיא טונימ רעד ןיא ןוא ,*?ןָאטעג
 סרעדורב םעד ןעמונעגנָא ךיז ןעימַאק פיסָא טָאה סָאד .לקנעב ַא
 רע :קידנעַײרש ,לקנעב ַא ּפָאק ןיא רימ טרעדיילשעג ןוא עדווירק
 .ײןטכינרַאֿפ ןעמעלַא ןגױא עקילייה ענַײז טימ זדנוא טעװ

 ;טקרעמַאב גייווצרעבליז .ז

 ךיז ךעלריֿפסױא ױזַא קיטיינ רַאֿפ טלַאה יקסווערָאמ דלַאב יז

 דימלּת ןוֿפ ,טלַאה רע יװ ,הדירמ רעדָא ךוסכס ןגעוו ןלעטשוצּפַא

 יקסווערָאמ רעדָא זַא ,ךיא ביילג ,םיא וצ .ש דצמ ;ןיבר ַא ןגעק

 זַא ,ןסעגרַאֿפ עקַאט טָאה רע רעדָא תורצוי יד טײרדרַאֿפ ןויכב טָאה
 ןוא טייהנגעלעג ערעדנַא ןַא ַײב ןעמוקעגרָאֿפ רָאג זיא ךוסכס רעד
 רענעטילעג רעד ןוא תודע ןָא ןעוועג ןיב ךיא .עסעיפ ערעדנַא ןָא ַײב
 םעד דוֿבּכל ,טריטעּפער טלָאמעד טָאה ןעמ .טנעדיצניא סענעי ןוֿפ
 -רעדוז ,אלעינַא ,עּפורט רעד ןוֿפ עשרעימערפ רעד ןוֿפ טנווָא-ןרע
 ןעוועג זיא סע .גנוצעזרעביא ןַײמ ןיא ײרעײֿפפענַאהָאי, עסעיּפ סנַאמ

 ןיא קידנעמוקנַײרַא .טכַאנ-רעטניוו רעבמעצעד ףוס עכעלרעדיוש ַא
 -ירג טינ ,ןציז ןֿפָארטעג םיא ךיא בָאה ,עבָארעדרַאג סיקסווערָאמ
 -נעמַאזצ טנַאקעג טינ וליֿפַא ךיז רע טָאה הליחתכל .ןענייוו ,טרימ
 טימ רימ רע טָאה ךעלדנע רעבָא ,הביס יד ןליײצרעד ןוא ןעמענ
 ןליפע טינ רעמ טעוו ןוא ןָאק רע זַא ,טרעלקרעד ןרערט ערעטיב
 ,עבָאוּפ ףױא ,גָאטיײב םיא טָאה רעכלעוו ,ןענייטש טימ ןעמַאװצ
 ,ןריסַאּפ טנָאקעג טָאה סָאד ביוא ןוא ,ןַאמ סלַא טקידיײלַאב ךעלרעדיוש
 עגנַאל ךָאנ .דרַאמטסבלעז ןײגַאב וצ -- געווסיוא ןייא רָאנ רע טָאה
 -סווערָאמ וצ ןקיטכענ ןייג זומ ךיא זַא ,ןבילבעג זיא ,תונעמ ןוא תונעט
 -עג טכַאנ ַא ךיז בָאה ךיא .ןקױרַאב ךָאנ ױזַא ךיז רע טעוו רשֿפא ןיק
 ןיא קידנגיל ,טָאה רע ןוא ןַאשטַאּפַאט םענעכָארבעצ ַא ףיוא טעשטומ
 ךָאנרעד ןוא ,ױרֿפ ןַײז וצ ווירב ןעגנַאל ַא ןבירשעג רעִירֿפ ,טעב
 רעד זיא ,טלעטשעגטסעֿפ רעטעּפש בָאה ךיא יו .ןֿפָאלשעג קַאמשעג
 -ישזער סלַא טָאה יקסווערָאמ סָאוװ ,ןוֿפרעד ןעמוקעגסיױרַא לַאדנַאקס
 ןקיסַאפ-רעמ ,ןרעגנוי םעד ןבעג טלָאװעג ,עבָארּפ רעד תעב ,רעס
 יד ןעמענ ךיז ןוא ײרעטױרלעגױֿפ  לָאר-רעטָאֿפ יד ןליּפש וצ ,ןייטש
 ןוא ןעוועג םיּכסמ טינ טָאה ןייטש סָאװ וצ ,ײרעבָאהביל, ןוֿפ לָאר
 ."טקידיײלַאב ךעלרעדיוש ךעלנעזרעּפ עקַאט םיא טָאה
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 = שי י-ה * היא = ראסראה

 ;ןֿפוא ןקידנגלָאֿפ ףיוא טנעדיצניא םעד טקידנערַאֿפ יקסווערָאמ

 ןיא זיא ןײרַאֿפטסיטרַא ןוֿפ גנולײטּפָא רעשזדָאל רעד ןיא,

 -ֿפױא ןוא יןשרָאֿפ , ;טכירעג-םירֿבח ַא ןעמוקעגרָאֿפ םורַא גָאט ַא

 סָאד טָאה גנוציז רעצרוק ַא ךָאנ .קיטיינ ןעוועג טשינ זיא ןרעלק

 -ןגעק ןיא ןיקסווערָאמ רַאֿפ ךיז ףרַאד ןייטש זַא ,ןסָאלשַאב טכירעג

 ןסעזעג ןיב ךיא .ןקידלושטנַא עקידנזעוונָא עלַא ןוא טכירעג ןוֿפ טרַאו

 ךיז טָאה רענייק .טונימ עכעלטע רעּבירַא ןענַײז סע .ןלױק ףיוא יװ

 -עגסיוא ןוא ןענייטש וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ

 -כיוו ַא ןטכירעג ,ךַאז עסיורג ַא ןענַײז םירֿבח, :טנַאה ןַײמ טקערטש

 ןקיטיױו עשירָאיטקַא ןוא ןדנּוו ןוא ןריוושעג רעבָא ,ןינע רעקיט

 -עצ ךיז רימָאל ,ַאשָאילַא ,ןגירק וצ ךיז גונעג .ןָאזער רעייז ןבָאה

 .ןעעעג ױזַא זיא סע .*ןשוק

 ןיא טייקיצרַאה ןוא עביל ןוֿפ ןקורדסיוא ךיא בָאה ןַאשָאילַא ןוֿפ

 רעקיניו טשינ רעבָא ,לָאמ ןייא טשינ ןעזעג ןרָאי עקידרעטַײװ יד

 ןטסקינייומַא ןוא ,ןילַא םיא ןוֿפ טשינ ןוא ,שֿפנ תמגע טַאהעג

 ."םיא ןוֿפ

 רענליוו , רעד ןיא טרישזַאגנַא רעליּפשיוש 4 עלַא ןרעוו שזדָאל ןוֿפ

 טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ רעייז .ש טרעוו ָאד ןוא ,עשרַאװ ןיא "עּפורט

 "ןד יבר רעד , סלַא ךָאנרעד ןוא "קובד,, ןיא "ןנח, ןוֿפ ןלָאר יד ןיא

 יד יװ ,ןלָאר עקיטכיוו ערעדנַא ךיוא טליּפש רע ,*טכַאנ ןוא גָאט , ןיא

 .?ַאטסָאקַא לאירוא , ןוֿפ לָאר-לטיט

 ערערעמ יקסווערָאמ םהרֿבַא ּפָא ךיז טלעטש תונורכז ענַײז ןיא

 ןלָאר ענַײז ןיא .ש ןריזירעטקַארַאכ וצ לָאמ

 "יט טרינָאּפמיא רימ טָאה ןנייטש .לַא ןיא,

 -יײנ} היטנ ַא ןוא טייז ןייא ןופ םזיריל רעפ

 -רעטקַארַאכ ןרעדליש וצ טייקיעפ ןוא ןגנוג

 | ."טייז רעטיױוצ רעד ןופ ןכירטש

 סָאװ רעד, סװעערדנַא ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 ןענַאטשעג ךיוא זיא .ש וו ,*שטעּפ יד טגירק

 טנַאקילבוד סלַא טריסנָאנַא םַארגָארּפ ןיא
 םיא טָאה רעטצעל רעד ןוא ,ןיקסוװערָאמ רַאפ
 טביירש ,*רעד, לָאר יד ןליּפש טזָאלעג טשינ
 ;יקסװערָאמ

 -סיוא ןַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה ָאזַאמ,

 סָאוורַאפ -- .ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןטמירקעג

 ןייטשש זַא ,ןסעגרַאפ "שטעּפ, יד ןיא וטסָאה

 -ַאטשעג, ,ןרילבוד וצ טמיטשַאב ןעוועג זיא

 ןליפסע טגיילעגרָאפ טשינ םיא טסָאה וד ןוא ,םַארגָארּפ ןיא "ןענ
 ?"ןרעד,

 ןַא טליּפשעג גנולעטשרָאֿפ רענעי ןיא ןייטש טָאה תישאר --

 םעד טנײשַאב ךעלבעטשכוב טָאה רע רעכלעוו ןיא ;לָאר רעדנַא

 -תכל ןרָאװעג טליטעגוצ "רעד, םיא זיא ,סנטייווצ .לקַאטקעּפס

 רעד סױא טשינ ,טנורג יןשיטילָאּפ -שיגָאלָאכיסּפ} ַא סא הליח

  ךיא .עבַאגֿפױא עשירעליּפשיוש ןַיז זיא לָאר יד זַא ,גנוגייצרעכיא

 טנייטע ןקידירֿפַאב טלָאוועג ןוא "ינישטנָאמ , ןווָאלוב ןבעגעגּפָא בָאה

 ."םַארגָארּפ ןיא עיציבמַא

 ןייטש , :יקסווערָאמ טבַײרש ,"קובד , ןיא "ןנח , ןליּפש ןַײז ןגעוו

 סָאװ ,קיריל רעטרַאצ רעקיטכערּפ רעד טימ טליּפשעג ןעננח טָאה

 | ."רוטַאנ עשירָאיטקַא ןַײז ןעוועג זיא

 -ליוו יד , ַײב ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא "ַאטסָאקַא לאירוא, ןעוו

 ןוא יקסווערָאמ ןשיווצ ןרָאװעג טרילבוד לָאר-לטיט יד זיא "רענ

 יבר , סלַא ןייטש .לַא

 ןוא גָאט , ןיא ' ןד
 .ש ןוֿפ ?טכַאנ

 יקסנַא
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 טליּפשעג טָאה .ש ןוא ןרָאװעג קירעזייה קרַאטש זיא יקסוװערָאמ .ש

 ,לָאר-לטיט יד ערעימערּפ רעד וצ

 ;יקסוװערָאמ טבַײרש םעד ןגעוו
 ןעוועג זיא ןייטש זַא ,ןטּפױהַאב וצ סנעסנָאנ ַא ןעוועג טלָאװ סע,

 עכלעוו ,ןעמַאק רעדָא ץילסייוו יו רָאיטקַא רערענעלק ַא ,רערטגרע ןַא
 טרעדָאֿפעג טָאה לָאר יד רעבָא ,קיטכערּפ ןעוועג לקַאטקעפס ןיא ןענַײז
 -גווַאהַאב ,טײקֿפיט עשירעליּפשיווש ץרָאּפָארּפ רערעסערג ַא ךס ַא ןיא
 קידנבעג ,ייווצ ענעי .ײןעמַאק-ןייטש ץרַאּפָארּפ יד יו ,םענרַאֿפ ,טייק

 טרעדנוה ףיױא טליֿפעגסױא ןטלַאטשעג יד ןבָאה ,םומיסקַאמ רעייז

 "ירד  ..זיב טכיירגרעד טָאה םומיסקַאמ ןַײז טימ ןייטש ;טנעצָארּפ
 טָאה ;טרינַאּפמיא טָאה לקַאטקעּפס רעד .עבַאגֿפױא רעד ןוֿפ "קיס
 -רעד ַא ןעוועג זיא סע רעבָא ,ןיוו ןיא רעטעּפש וליֿפַא ,ןעמונעגסיוא
 יליֿפעגטימ , ןקידריווסנביל ןוֿפ לכיימש ַא ...טימ ײױצנַאג, ןוֿפ גלָאֿפ

 ןייטש .לַא
 "טנַאקיזומ עקשַאי , ןיא "שטעּפ יד טגירק סָאװ רעד , ןיא

 טזחמעג בָאה ךיא .רוגיֿפ רעלַארטנעצ רעד ןוֿפ טײקכַאווש רעד ןוצ
 -קעּפס םעד בָאה ךיא סָאװ ,רענעקכַאז ַא ןוֿפ ןֿפרּוװװרָאֿפ ןרעהסיוא
 -לטיט רעד רַאֿפ רָאיטקַא ןייק  קידנבָאה טשינ ,טזָאלעגסױרַא לקַאט
 ןצרַאה םוצ טקירדעג ,ּפָאק ןיא טשוקעג ןַאשָאילַא בָאה ךיא... ."עלָאר
 רַאֿפ ןעוועג זיא לקַאטקעּפס רעד .טײקיטכירֿפױא רעלוֿפ רעד טימ
 | ."ֿבוט-םוי רעקידײרֿפ רעסיורג ַא רימ

 עשרַאװ ןייק קירוצ ךיז טרעק ,ענליוו ןייק ּפָא טרָאֿפ עּפו-ט יד
 ןיוש לָאמ סָאד ןוא ,"ַאטסָאקַא לאירוא, ןליּפש רעדיוװ ךיז טיירג ןוא

 רע רעבָא ,טריסנָאנַא רעכלעזַא סלַא טרעוו סָאװ ,ןיקסװערָאמ :טימ
 יד ןליּפש וצ .ש ַײב ןטעב ךיז טמענ רע ןוא קירעזייה רעדיוװ טרעוו
 ;ּפָא ךיז טגָאז .ש סָאװ ,לָאר

 טשינ ןיב ךיא לַײװ ,רימ ףיוא ןבָאה תונמחר ןטעבעג בָאה ךיאא
 םעד ןוא ,תורווש ַײרד ןייק זדלַאה ןוֿפ ןעירקוצסױרַא דנַאטשמוא
 טעו רע .טשינ ןֿפוא םושב ךיא לע ףוס ןזיב ןעִיצרעד לקַאטקעּפס
 ..טקַא ןַא ןוֿפ ןטימ ןיא ןטײברַאֿפ ךימ ןזחמ

 ענַײמ ךַײא ךיא ןַאק ,ךַײא וצ גנוטכַא רעטסכעה ןַײמ ַײב --
 -- רובמַאלַאק ןַײז ךיא קנעדעג -- ןגרָאבסױא טשינ רעדנעב-םיטש
 טנַײה טמוק םלוע רעד .ביוחמ טשינ ךיא ןיב ךַײא טָאטשנָא ןליּפש ןוא
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 ןופ ןָאטיסלקעל

 טקעיבָא ןייק ןַײז טשינ ןֿפוא ןיאב ליוו ךיא ןוא ,ךַײא לָאר רעד ןיא ןעז

 ."גנושיוטנַא סמלוע ןוֿפ

 ;רֿבח ַא יװ .ש ױזַא טיזירעטקַארַאכ ווָאקרוט טנומגיז

 ןֿפמוירט רעוועשרַאו יד תעב םיא טימ ךיז ךיא בָאה טנעקַאב;א

 רעד יב 'ןנחי טליּפשעג ןַאד טָאה רע .יקובידי ןיא ירענליווי יד ןוֿפ

 ןירעטסיעזער סנַאמרעה דוד ןיא ,'ןהאל' סָאקסעלרָא םירמ ןוֿפ טַײז

 עטבילעג עשידרעטשינ-שידרע ייוצ ןליּפשּפָא ױזַא .קרעוורעטסיימ

 זיאיס .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןעז וצ ןעמוקעגסיא טשינ רעמ רימ זיא

 יד ןוא טמולחעגסיוא טָאה ןָאמרעה דוד סָאװ ,םירישה ריש ַא ןעוועג

 -סיימ עשירָאיטקַא סָאד וליֿפַא .ןעגנוזעגסיוא ןבָאה רעלטסניק ייווצ

 טָאה -- יקידצ רעלָאּפָארימי ןַײז -- יקסווערָאמ ןוֿפ קרעוװרעט

 .סענעצס ערעייז ןוֿפ קורדנַײא סעד טכַאוועעגּפָא טשינ

 רָאנ טשינ ןענייטש ןיא טנעקרעד ךיא בָאה טייהנגעלעג רעד ַײב

 ַא ךױא רָאנ ,רעלטסניק ןלעטבוס ןוא ןלערוטלוק ןקיטרַאנגייא ןַא

 לחר-רתסא ןוֿפ עּפורט ידו .רֿבח ןקיצרַאה ןוא שטנעמ ןקידנליֿפ-ףיט

 טכוז ,דנַאלסור ןוֿפ ךיז ןרעקמוא ןכָאנ ,ןווָאקרוט טימ ַאקסנימַאק

 ,יקובידי םעד ץריֿפוצֿפױא טכער סָאד טגירק ןוא עסעיפ יעקרַאטשי ַא

 ענעבירשעג רעדָא עטקורדעג ַא ןגירק וצ ךעלגעמוא ןזיא סע רעבָא

 ךָאנ ךימ רע טָאה ,ןענייטש טלייצרעד סע בָאה ךיא ןעוו ...ןעסעיפ

 םעד ןבעגעגרעביא רימ ןוא םייהַא ךיז וצ ןעמונעג גנולעטשרָאֿפ רעד

 ןכעלנע ןייק טשינ קנעדעג ךיא .עיּפָאק ַא ןכַאמ וצ ףיוא רַאלּפמעזקע

 ,ןקידנליֿפֿפיט ַא ןוֿפ גנולדנַאה ַא ןעוועג זיא'ס .קיטקַארּפ ןַײמ ןיא לַאֿפ

 -עג ַא טכוזעג ןרָאי עלַא ךיא בָאה .רֿבח ןקיצרַאה ןוא שטנעמ ןטוג

 ,טעברַא רעמַאזניימעג ַײב ןֿפערטוצנעמַאװצ םיא טימ ךיז טייהנגעל

 טָאה ןרעטַאעט טסנוק רעשידיא רעטקינײרַאֿפ| יטקַאֿפי רעד ןוא

 ."טייהנגעלעג עקיזָאד יד טֿפַאשרַאֿפ רימ

 עטכישעג ןסילוק-רעטניה ַא רעביא ךיוא טיג ווָאקרוט טנומגיז

 ַאדיא ,ױרֿפ ןַײז טימ רע רעכלעוו ןיא *עּפורט רענליוו, רעד ןיא

 :ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןענַײז ,ַאקסנימַאק

 וצ ןרָאװעג ןיב ךיא עכלעוו וצ ,ןעגנוציז-סגנוטלַאוורַאֿפ יד ןוֿפ;

 יד וצ זדנוא ןרישזַאגנַא סָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא ,טריטּפָאָאק

 'עטלַאי ייוצ יד ןגעק ישטייבי ַא רַאֿפ ןעניד טֿפרַאדַאב טָאה ירענליווי

 יד ןסײרַאֿפי ןצ ןסייהעג טָאה'ס יו ,ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,רענליוו

 -עגוצ זיאימ ןעוו ןרָאוװעג רָאלק ךַאז יד רימ זיא רעטלוב ךָאנ .יזָאנ

 -ברוד טֿפרַאדַאב טָאה ישזער יד .יטכַאנ ןוא גָאטי ןריטרעּפער ןטָארט

 יד ,ךיא ןוא ןײטש סקעלַא ,ןָאזעידַאק ;ַײרד ןוֿפ עיסימָאק ַא ןרֿפ

 בָאה ךיא .ןעניײטוע טימ ןרילבוד טֿפרַאדַאב ךיא בָאה לָארטּפױה

 ךָארג רימ ןענַײז ,ןענייטש ןגעק 'שטייבי יד ןַײז טֿפרַאדַאב סע

 טימ הבוט יד ווָאקרוט טנָאמרעד ָאד| םירֿבח עטוג רעייז ןעוועג

 רעבָא בָאה ךיא.. |'קוביד רעד' עסעיפ רענעבירשעגרעביא ןַא

 .רימ טָאה ללכב ןוא ןענייטש ןגעק ישטייבי ןייק ןַײז טלָאוװעג טשינ

 טיטקַאט עקיזָאד יד .ישטייבי ַא ןוֿפ לָאר יד טרינַאּפמיא טשינ

 יז בָאוװיכ ןעוו טרֿפב ,קידנסױטשעּפָא ןוא דמערֿפ ןעוועג רימ רַאֿפ זיא

 .ןטסילַאעדיא יוװו טמשעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא רוד ןגנוי ַא ַײב ןעזרעד

 ײ.ירענליווי יד ןוֿפ רעטַאעט סָאד טזָאלרַאֿפ ןבָאה ךיא ןוא ַאדיא

 ףוס ןיא שזדָאל ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 'טקַאֿפי עּפורט יד

 רעד ןיא טריסנָאנַא ןעוועג ןֹווָאקרוט טימ ןעמַאזוצ זיא .ש ,2

 ןענַײז טריֿפעגֿפױא .ןרעסישזער יד ןשיוװצ ךיוא ןוא טֿפַאשרעריֿפנָא

 םהרֿבַא ןוא ןיבור םחנמ יוװ ,ןרעסישזער ערעדנַא ךרוד ךיוא) ןרָאװעג

 ןוֿפ "ייוועל ,רד , ,ארוינ .ַא ןֿפ "תומשנ עטֿפױקרַאֿפ , (יקסווערָאמ

 ןֿפורעג | ?גנושרָאֿפסיױא , ןוא ענזיצַאק .א ןוֿפ "סיזירק ןיא , ,דלָאג

 .ןעזַאה ןוא גרעבסלָא ןוֿפ *גנוכוזרעטנוא יד, ךיוא
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 רע ט ַאע סט ןשידיי

 ןיא ןוא שזדָאל ןיא םישדח עקינייא טליּפשעג טָאה עּפורט יד
 ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןבָאה ,טקרעמַאב ווָאקרוט יו ןוא ,ץניוװָארּפ

 סקעלַא טימ טֿפַאשטנַײרֿפ רעד ץוח ַא ,ןבעגעג טשינרָאג זדנוא,
 ןוא ןןעטנעמ עטסקיצרַאה ,םירֿבח עטסעב יד ןוֿפ םענייא ,ןייטש
 ןענעגעגַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ,ןרָאיטקַא עטריטנעלַאט
 ."רעטַאעט ןשידִיי ןיא

 ,"עּפורט רענליוו , רעלעיציֿפָא רעד ןוֿפ ןטערטסױרַא ס'.ש טניז

 רע טרעוו 19277-28 ןָאזעס ןיא .געוו-רעדנַאוװ ןַײז ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 -םיטועמ ןשידִיי םעד ןוֿפ לייט ןשיטַאמַארד םעד ןיֿפ רעריֿפנָא רעד
 ןוֿפ רָאטקעריד ןטימ ףמַאק ןקרַאטש ַא טָאה רע ּוװ ,עגיר ןיא רעטַאעט
 וק המלש ,רעטַאעט ןקיזַאד ןיא ליײט-עידעמָאק ןוא ןטערעּפָא םעד
 יד טנוװָא-ןרע ןַײז וצ ,1928 לירּפַא ןיא .ש טליּפש עגיר ןיא .רענ
 רַאונַאי ןיא ."לסעבעלַאב רענליוו , סנײטשנרַא קרַאמ ןוֿפ לָאר-לטיט

 טכַאמ ךָאנרעד ,?רעטַאעט-סקלָאֿפ רענליוו, ןיא רע טליּפש 9

 ןוא במָאד םַאדַא ,שטיװָאלַאגעס ַארַאלק טימ ןעמַאזוצ ,יינרוט ַא רע

 ןיא רע טליּפש 1920 רַאורבעֿפ .עינעמור רעביא ,םױבטלַא ַאינָאס
 ."עּפורט רענליוו, סלַא ךיז טרילוטיט עכלעוו ,עּפורט ַא טימ ןיוו

 ;טרעכַײװ לאכימ .רד טבַײרש םעד ןגעוו

 .א ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא |יעּפורט רענליוג} עטרעֿפ ַא;

 ,עינעמור טכוזַאב "עּפורט רענליו לּפעק ןרעטנוא טָאה ןייטש

 םַײב טשרע ןוא עיקַאווָאלסָאכעשט ,עיוװַאלסָאגוי ,ךַײרטסע ,ןרָאגנוא

 -יֵקֵסַנֲאי ףיױא ןעמָאנ ריא ןטייב וצ ןסָאלשַאב ,ןיוו ןיא ךיז וצעזַאב

 | ײ.ירעטַאעט

 ןשיטסירעטקַארַאכ ןקידנגלָאֿפ רעביא טיג ףרָאדנערַאה .י .ש

 ;עּפורט ןַײז ןוא .ש טימ דָאזיּפע

 -ןרט רענליו ענעטלָאּפששעג יד ןוֿפ ענייא טָאה 1932 רָאי ןיא

 ןיא טרילַארטסַאג ,ןייטשש סקעלַא ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא "סעפ

 -עג זיא סעסעיּפ עטסכײרגלאֿפרעד ערעייז ןוֿפ ענייא .סורַאטַאּפרַאק
 רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,ײענעגנַאהעג ןביז יד , סוועערדנַא דינָאעל ןעוו
 טכַארבעגנַײרַא טָאה ןוא םלוע-רעטַאעט ןשידִיי םַײב רעלוּפַאּפ
 עזעיקַאווָאלסַאכעשט יד רַאֿפ ַאירַאסערּפמיא רעד .סעמַאננייא עסיורג
 .סָאציַארֿפ הירכז ןעוועג זיא "עּפורט רענליוו רעד ןוֿפ ןלָארטסַאג
 "ענעגנַאהעג ןביז יד  טריֿפעגֿפױא טָאה "עּפורט רענליוו; יד ןעוו

 ,(טינעמור ףיוא דָארָאגשזוא) רַאווגנוא ןוֿפ רעטַאעט ןשיטָאטש ןיא
 טשרעה םלוע ןשיווצ זַא טקרעמַאב עניב רעד ףיוא ןרָאיטקַא יד ןבָאה
 עניב רעד וצ ףױרַא ןקוק ןייא ןיא טלַאה ןעמ .טעטיזעוורענ עסיוועג ַא
 רעטייוצ רעד ןוא רעטשרע רעד טײגרַאֿפ סע .ךיז טעקשוש ןעמ ןוא
 רעד ןעוו .ןגייטשש ןייא ןיא רדסּכ טלַאה גנוקיורמואַאב יד ןוא טקַא
 .ןרידָאלּפַא וצ טנַאה ןייא ןייק טינ וליֿפַא ךיז טריר ,טלַאֿפ גנַאהרָאֿפ
 םלוע רעד -- עבלעז סָאד ,טקַא ןטצעל ןכָאנ טלַאֿפ גנַאהרױֿפ רעד
 ןבייה ןרָאיטקַא יד .רעטַאעט ןיא ןציז טבַײלב רָאנ ,טשינ טרידָאלּפַא
 ןָאטעגרעביא וליֿפַא ןיוש ךיז ןבָאה עקינייא .ןרימירגוצסיוא ךיז ןָא

 ןיא ץלַא ךָאנ טציז םלוע רעד רעבָא ,םישובלמ עליוויצ ערעייז ןיא
 | .טרַאוו ןוא רעטַאעט

 טכַאמ ןוא ןייטש סקעלַא וצ םלוע ןוֿפ עיצַאגעלעד ַא טמוק ךעלרנע

 ;טרָאנעגּפָא ייז טָאה יעּפורט רענליוג יד יאמלה ןֿפרּװװָאֿפ םיא
 ערעייז ףיוא ײזייוַאב , סלַא וא ,ײןטינשעג , עסעיפ רעד ןוֿפ טָאהימ
 ןעזעג טשינ עניב רעד ףױא טָאהימ זַא ,ןֶא ייז ןזייוו ןעגנוקידלושַאב
 רעטַײהו זיא םלוע רעד ,ללכה .ײענעגנָאהעג ןביז יד, ןוֿפ תוילת יד
 .עקידעבעל ןביז ףיוא טגנעה ןעמ יוו ןעז קידנלעוו טרַאוועג ןוא ןסעזעג

 ,ןטטנעמ
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 ףיוא ףױרַא זיא ,ןציוו ןגָאז ףיוא רעטסַײמ רעד ,סָאצנַארֿפ הירכז
 -רָאֿפ יז זַא ,םלוע םענעדירֿפוצמוא ןרַאֿפ טרעלקרעד ןוא עניב רעד

 .טקידנעעג זיא גנולעטש

 .ןטסעטָארּפ טרעהרעד ךיז ןבָאה -- !טרַאנעגּפָא זדנוא טָאהימ --

 .ןגירשעג ןעמ טַאה -- ?ענעגנָאהעג יד ןעניַײז ווו --

 .טמערַאלעג ןעמ טָאה -- ?ענעגנָאהעג יד ןענַײז ווו ---

 ףיוא ןעמ טלעטש תוילּת יד זַא ,טרעלקרעד ייז טָאה סָאצנַארֿפְו

 ,תועוֿבש ךָאנ טינ רעבָא ,ןענמה טגנעה'מ ןעוו ,םירוּפ ,לָאמ ןייא רַאנ

 .ןךָאװטימ ןטסָארּפ ַא ןיא

 -- .םלוע םעד דצמ ןגירשעג ןעמ טָאה -- !ָאווַארב --

 -רַאק ןיא עסעיפ ַא ןֿפורעגנָא ןעמ טָאה ױזַא) "לקיטש  סָאד --

 ."!תוילח יד ןָא ןעוועג טוג ךיוא זיא (סודנטַאּפ

 -דלָאג , ןוֿפ רעריֿפנָא ןוא רעסישזער רעד ןעוועג .ש זיא 1932 ויא
 ןיא טריֿפעגֿפױא טאה רע ּוװ ,ווָאװַאלסינַאטס ןיא "ןייראֿפ-ןדאֿפ

 .גרעבסלָא .י ןוֿפ "גנוכוזרעטנוא יד , גנוצעזרעביא ןַײז

 סיורג טימ זיא רע ּוװ ,ענווָאק ןוא עגיר ןיא ךיוא טרילַארטסאג .ש
 טול יײטנַאקיזומ עקשָאי; סװָאמיד .ַא ןיא ןטַארטעגֿפױא גלָאֿפרעד
 .גרעבנרעטש ֿבקעי ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעטשעראקוב רעד

 :טרעכַײװ לאכימ .רד טבַײרש רעסישזער סלַא .ש ןגעוו

 -עגרעביא טסיטרַא רעדעי טַאה ,ועגנאגעג זיא עסעיּפ ַא תעב.

 רעד ןוֿפ קעוװַא זיא רע ןנוװו .ײךיז רַאֿפ , עקרַאילֿפוס יד ךיז ובירש
 -עג ןעמוקעגנַא זיא רע ןכלעוו ויא לכחאסנא ויא רע טאה ,עּפורט
 לֵאמ רעדנא ןַא ,לאר ערלעז יד לאמַא קידוליּפש .טסעיפ יד טלעטזט
 ןיא ןוא שיֿפא ןֿפױא טלעטשעגקעווַא רע טאה לאמא .לא-טּפיוה יד

 זַא ,טקרעמעגנא רע טאה רעטֿפָא .רעסישזער רעד יוװ ךיז סנאוַא
 ישזער ןוא עיצאזינעצסניא רעד טול, עסעיפ יד זיא טלעטשעג
 ןוֿפ טייקרעלוּפאפ רעד ףיוא ַײברעד רע טאה טנרערעגמיוא .*,,.װֿפ
 תושר וטעבעג טשינ רע טאה ללּכ ךרדב .רעסיזוזער וקידנֿפער-טאב
 טעינ טלאוו רעסישזער רעד לייוו ראֿפרעד רשֿפא .רעסיזווזער םייב
 .י ,גרעכמאס .א זא ,ועועג םיכסמ באה ךיא .המרחה ןַײז ורװגװג

 עכלעוו ןיא סעסעיּפ יד ולעװזט דנאלסיוא ויא ולאז וייטזנ .א ,ץילסייוו

 ."ישזער ןַײמ רעטנוא טקילײטַאב ךיז ןבָאה יי

 רעד ַײב לוש רעשיטאמַארד רעד ןיא רערעל ןעוועג דיוא זיא .ש

 | ,טרעכַײװ .רד ןוֿפ א'א ,עשרַאװ ןיא ?עגיל-רוטלוק,

 רענליװ ןיא -- 1925 ילוי ןיא .ןיוו ןיא רע טליּפש 1934 זיא
 .י ןוֿפ ?גנושרָאֿפסױא, ףיוא טריֿפ רע ּוװ ,?רעטַאעט רעזדניא;

 | ,(גרטבסלָא

 ;ליזיימ ןמחנ טבַײרש םעד ןגעוו

 (נעשידִיי ַא טליפשעג ענליוו ןיא טָאה |19351 טַײצ רענעי ויא;

 רעסיזשזער ןוא רעליּפשיווט םוד ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטווא רעטאעט

 עטליּפשעג-טזעינ עַײנ ןבמגעג טָאה רעכלעוו ,וייטש (הילא) סקעלַא -

 "סיוא , סגרערסלָא .י ,ײוָאקניוװַאס סירָאב, סרעגניז .י .י יו ,סעסעיּפ
 ןשיטעל ןוֿפ "קיל רעד, עסעיּפ ַא ןוא "רעזעניכ רעד, ,ײגנושרַאֿפ
 | ."ףלָאוװ גרוטַאמַארד

 ץרַאװש סירָאמ סָאװ ,לבמַאסנַא ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא .ש

 ןיא טרילָארטסַאג טָאה רע תעב 1925 ןיא טלעטשעגֿפױנוצ טָאה

 םעדכָאנ ןוא ,ןסעיּפ ערעדנַא ןוא ,"בלַאק עשַאי , סרעגניז טימ ןלױּפ
 טימ טריֿפעגנָא .ש טָאה ,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעגקירוצ זיא ץרַאװש יו
 עשָאי , טימ ןליוּפ רעביא יינרוט ַא ףיוא קידנרָאֿפמורַא ,עּפורט רעד

 ."בלַאק
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 ןייק טריוקַאװע .ש ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 ַא ןגעוו .קסריביסָאװָאנ זיב טרעדנַאװעגסיױא ןוא ,דנַאלסורטעיוװָאס
 :ןַאמלעדונ .מ רעבַײרש רעד רעביא טיג ,םיא טימ שינעגעגַאב

 ךעלדנע ךיז טָאה ןַאב ןיימ.., 8
 רעטצעל רעד וצ טּפעלשרעד
 .קסריביסָאװָאנ ןייק -- עיצנַאטס
 ןצ זיא קירוצ טַײצ ַא טימ ךָאנ.

 -נַאגרעד ,דַאבַאכשַא ןיא ,זדנוא
 ,ןייטש ַאשָאילַא זַא ,סורג ַא ןעג
 ,ןעימַאק ףסוי ןופ רעדורב רעד
 יו ,געוו רעדנַאוװ ןייז תעב זיא
 ן'א ןקעטש ןבילבעג ,טילפ ַא
 קעוַא ןיב ךיא .קסריביסָאוװָאנ
 ןגעוו ןגערפכָאנ ךיז טָאטש ןיא
 סע .ןזיירק-רעטַאעט יד ןיא םיא
 ןוא גנַאל ןעמונעג טשינ טָאה
 רע זַא ,ןענפעגסיוא בָאה'כ

 ףױא .טָאטש ןיא עקַאט טניוװו (יֿפר רעקינַאטכַאר) ןיימש ,א

 ןוא ,ןעמָאנ ןַײז ןענוֿפעג ךיא בָאה רעטַאעט שיסור ַא וֿפ שיֿפַא ןַא

 טניווועג טָאה רע .סעדדַא ןַײז ןבעגעג רימ ןעמ טָאה רעמַאעט ןיא

 .טָאטש ןוֿפ רעטנעצ ןיא לעטָאה ַא ןיא ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאװצ

 לרעמיצ ןיילק רָאג ַא ןוֿפ ןענאטשַאב זיא סנייטש יד ןוֿפ גנוניווו יד.

 טָאה ,לרעמיצ ןיא ןַײרַא ןיביכ ןעוו .ןרָאג ןטרעֿפ רעדָא ןטירד ןֿפױא

 ַא ַײב .םילכַאמ עטכָאקעג שימייה ןוֿפ חיר ַא ץָאלשעגנגעקַא ריח

 טלײשעג ןוא ױרֿפ עגנוי ַא וענַאטשעג זיא לכיק-ןלױק טצייהעג

 טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה יז ןוא ועמָאנ ןַײמ טגָאזעג בָאה ךיא .לֿפָאטרַאק

 .ףױרַא דלַאב טמוק ןַאמ ןַײמ .ױרֿפ סַאשָאילַא ןיב ךיא, :רימ רַאֿפ

 רע .(טלַאטשנַא-ריזירֿפ) ַאיַאקסרעכַאמקירַאּפ רעד ןיא ןטנוא זיא רע

 זיא סע זַא ,ןזױװעגסױרַא ךיז טָאה דלַאב.. .ײרויקינַאמ ךיז טכַאמ

 -עגנַײרַא זיא סע ןוא טנֿפעעג ךיז טָאה ריט יד .ץיוו ןייק ןעזועג טשינ

 גוצנָא ןטסַאּפעג-טענ ַא ןיא ןַאמ רעטדײלקעג-טנַאגעלע ןַא ןעמוק

 רעד ןוא טריזַאו שירֿפ םינּפ סָאד .ךיש עקיצנַאלג-לגיּפש ןיא ןוא

 רעגניֿפ יד ףױא .יסױרַא לדַאנ רעד ןוֿפי יװ טמעקרַאֿפ שירֿפ ּפָאק

 זַא ,רעכיז ןעוועג ןיביכ לַײװ ,טקוקעג טשינ ןױש ךיא בָאה עניז|

 זיא ןַאמ רעד .טריקינַאמ ןַײז רעגניֿפ יד ןומ לעטשנעמַאזצ אזא ַײב

 .ןייטש ַאשָאילַא -- ןעוועג

 עדלױוװ-דמערֿפ יו טקוקעגנָא עדייב ךיז רימ ןבָאה עלַײװ ַא

 טשינ ןוא טנגעגַאב טַאהעג טשינ לָאמ ןייק ךיז ןבָאה רימ .ןשטינמ

 טשוקעצ ךיז ןוא טּפַאכעגמורַא ךימ טָאה רע... .ךעלנעזרעּפ טנעקעג

 "דיי ןשימייה' ַא טימ ןענעגעגַאב וצ ךיז טֿפַאשקנעב יד .רימ טימ

 ןַא ףױא טריֿפעגֿפױרַא ןוא ןדתברַאֿפ לענש עדייב זדװא טאה
 .סעומש ןקיצרַאהנֿפָא

 ,טלייצרעד רימ טָאה רע ןוא לרעמיצ ןיא ןיילַא ןבילבעג ןענַײז רימ
 ןעמָאנ ריא) ןליופ ןוֿפ עסירעטקַא עשידִיי ַא ,ױרֿפ ןַײז ןוא רע זַא
 טליּפש יז .ךַאֿפ-רעטַאעט סַײב ןבילבעג ןענַײז (םוָאלֿפ ןעוועג זיא
 ךיז טָאה רעטַאעט רעקסנימ סָאד ךיז טכַאד) רעטַאעט ןשידִיי ןיא
 -ור ןיא טריסיזשזער רע ןוא (קסריביסָאוװַאנ ןייק טרַױקַאוװע טלָאמעד
 .טשינ גױט סע -- רעבָא ,לױוװ ןוא טוג ץלַא זיא סע .רעטַאעט ןשיס
 רדסּכ ךיז רע טָאה ןדייר םַײב .טעשזדנַאלברַאֿפ יו ךיז טליֿפ רע
 ,רימ וצ יורטוצ טַאהעג טלָאװ רע יװ ,לרעמיצ ןיא טקוקעגרעביא
 .טנעוו יד וצ טשינ רעבָא
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 ןופ ןָאקיססעל

 שטנווו ַא טימ טקידנערַאֿפ רע טָאה ,ךיא קנעדעג ,סעומטנ סעד
 רעסישזער ַא יו עיציזַאּפ ענעעזעגנָא ןַײמ ןשיוטנַײא ךיא ןָאק יאולהי
 עלעטש עקידכעבענ ַא ףיוא קסריביסָאווָאנ ןיא רעטַאעט ןשיסור ןוֿפ
 לטעטש ןשידִיי ןטסדנימ ןוֿפ עפורט-ןרָאטַאמַא ןַא ןיא טסיטַאטס ַאןֿפ
 ."ןליופ ןיא

 ,דנַאלסור-טעיווָאס ןזָאלרַאֿפ וצ טכערטשעג רעבירעד טָאה .ש
 :גרעבדורג-װַאקרוט קחצי טלייצרעד םעד ןגעוו ןוא

 ןעגנורעדַאֿפ טימ רימ ןצ ןעמוקעג טינ זיא | ףרָאדסנַאמו רע

 (ןליוּפ ןייק ןרָאֿפפצקירוצ טייהנגעלעג ַאְנ ךַאז יד לָאז ךיא ,תונעט ןוא

 -- רעגײטש א .ערעדנַא ןַאט סע טעלפיס יוו ,לַאגעלמוא ןקידיילרעד

 רע ּוו ,קסריביטָאוװַאנ ןוֿפ ןבירשעג רימ טָאה רענעי .ןייטש סקעלַא

 "ער סלַא רעטַאעט -הכולמ ןשידִיי רעקסנימ ןטימ ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא

 ןוא -- ןטעטילַאמרַאֿפ עלַא ןקידיילרעד םיא רַאֿפ לָאזיכ זַא ,רעסיזעז

 סע טעוו רעמַאט ,ןריקיזיר טשינ רָאט רע .ןסיוו ןייז ןַא :ןסייה לָאזיס

 םעד בילוצ ..ןרעוו טינרָאג ןוֿפרעד טעוװ רעמָאט ,ןעגנולעג טשינ

 -לעטשרַאֿפ ַא ןיא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,סע רע טָאה ןבירשעג) םענַיז דחּפ

 ןֿפורעג ןעמ טָאה עקסַא ;רעדורב סַאקסָא םענייא ןגעוו ,םרָאֿפ רעט

 "ןטַאר ןיא ןבילברַאֿפ עקַאט רע זיא ,(ןעמַאק ףסוי ,רעדורב ןייז

 ,ײדנַאברַאֿפ

 טבַײרש רעליּפשיש סלַא .ש ןוֿפ גנוריזירעטקַארַאכ ןַײז ןיא
 : :ןוָאקרוט

 טקעלַא ויא |ןעמַאק רַאקסָא1 רעדורב ןשימאניד יז וצ ךופיהל

 רעבָא םיא טָאה סָאד .טסנרע ןוא טרינגימפסיד ,טרינילפיצסיד ןעוועג

 טשינ ןַײז ןצ ןוא רָאמוה רַאֿפ שוח ַא ןציזַאב וצ טרעטשעג טשינ

 -ידןריזמא ןַא ךיא רָאנ ,רֿבח טֿפַאשלעזעג רעטנעגילעטניא ןַא רָאנ

 ףיוא ןָאטעג רעבָא סע טָאה רע .רעכַאמסַאּפש ןוא רעליױורַאֿפ רעק

 טסנרע ןַא טימ לָאמ טֿפָא ,ֿפוא םענעטלַאהעגקירוצ ןקיטרַאנגייא ןָא

 ןוֿפ טיײקשימָאק יד ןכַײרטשרעטנוא רעמ ךָאנ טגעלֿפיס סָאװ ,םינּפ

 .ןָאעּפ רעטעדלישעג רעדָא עיצַאוטיס רעד

 רע טגעלֿפ ןעלטימ עלעטבוס ןוא ענעטלַאהעגקירוצ עכעלנע טימ

 רעלטסניק רעד ןעוועג זיא ןייטש סקעלַא .עניב רעד ףיױא ןקריוװ

 טימ רעֿפסָאמטַא ןֿפַאש ןוֿפ ,טייקגָאזרעד-טשינ ןוֿפ ,ןָאט ןטערקסיד ןוֿפ

 טקָאטעג לדייא ןַײז ןעלטימ עלענָאיצנעוונָאקיטנַא ,עטסנדײשַאב יד

 ,טכַארטרַאֿפ שילָאכנַאלעמ לאמ טֿפָא ,לוֿפסקורדסױא ןעוועג זיא םינפ

 םַאטיוב -- עמיטש עמערַאװ ןַײז ;טלכיימשעצ קיטומטוג לָאמ טֿפָא

 .ןעוועג זיא רע .םַאזרַאּפש ,טמיוצעג ןעגנוגעווַאב ענַײז .םענעגנַא ןוא

 ןיא ;רעעּפַארײא רעד ,עניב רעשידִיי רעד ןוֿפ טַארקָאטסירַא רעד

 ,'טנורגּפָא' סיקרָאג ןיא !ןָארַאב  ןייז .גנוקריוו ןוא גנוטלַאה ,גנויצרעד

 ןא גָאט' סענזיצַאק יקסנַא ןיא ייברי ןיז ,יַאטסָאקַא לאירואי ןַײז

 -עגסיוא ןוא עטכַארטראפ-קידנצנעלג עערעלַאג עכַײר ַא ןוא יטכַאנ

 יד טימ ייר ןייא ןיא ןענייטש טלעטשעעג ןבָאה ןטלַאטשעג עטמרַאֿפ

 ."ןרָאיטקַא עשיעּפָארײא עטסעב

 -ריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג .ש זיא ,רעביא טיג ןַאמלעמ ריאמ יו

 ,רעטַאעט ַא ןיא טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,קסנימ ןיא טיוט ןכעל

 .זַאמלעמ ריאמ ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,"ט'לבטיל, ,רעטַאעט ןשידִיי רעגיר ןוֿפ רעריֿפנָא ןטימ סעומש א -- {ן--)

 ,1928 ,30 'ג ,עשרַאװ
 ,1928 לירּפַא 20 ,עגיר ," ןגרָאמירֿפ , ,ןייטש והילא -- ידלאטרעב:יקצאל .װ

 1 ,סראד ,רעטַאעט ןשידיי םעַײג ןיא ןייטש והילא ןוֿפ טנװָאךרע -- טיק

 ,1928 ַײמ

 ןיא ןליּפשטסַאג ףיוא סעּפורט רענליװ 7 יד ןוֿפ ענייא --- דלעֿפרעגנוא .מ

 .1930 ץרעמ 8 ,גרעבמעל ,"ןגרָאמ , ,ןיוו
 5, 1921. 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,תונורכז לסיב א -- ןאסידאק .ל
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 רע טַאעט ןטשידיי
 5 ,,2:5--יייח טי

 ,ענליװ ןיא רָאֿפנעמַאזוצזָאװיי רעכעלטלעװלַא רעטצעל רעד --- ליזיימ ןמחנ

 ,1950 ,2 'נ ,.י .ג ,"רוטלוק עשידִלי,
 רעטשרע ,1953 ,סערַײא-סָאנעוב ,'ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,188 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,272 ,270 ,218 ,80 ,62 ,24 .זז ,דנַאב
 ,2007201 .זז ,1955 ,ןָאדנָאל ,' ןענַאװַארַאק רעטַאעט , --- ףרָאדנערָאה .י .ש
 לּת , טיק ענעולָאג יד, ,עטַאד ענעגיװשרַאֿפ א -- יקסװעדאמ םהרֿבַא

 ,1957 ,29 'נ ,ֿביֿבָא
 ,דנַאב רעטירד ,1960 ,עשרַאװ ,/קירוצ ןוא ןיהַא -- יקסװערָאמ םהוֿבַא

 ,128:144 ,92 ,18:20 .זז ,דנַאב רעטרעֿפ ,402:403 .זז
 1961 ,סערַײא-סָאנעוב ,,הֿפוקּת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז

 ,346 ,327-29 ,325 ,224 ,139 ,13 ,46 ,12 .וו
 ,177 ,174 ,133 ,66 .וז ,1961 ,ביֿבָאלּת , עשרַאװ , -- טרעכייװ לאכימ
 ,1964 ,סערַײאסָאנעוב ,'געװ ןַײמ ףױא, --- גרעבדורגיװָאקרוט קחצי

 ,238 .ז
 רַאונַאי 17 ,.י .ג ,/ ,ש' זָאמ-גָאט , ,םערוטש ןיא רעטכעלעג -- ןַאמלעדונ .מ

5, 

 םהחרבא ,דניקשיפ

 {1940 ַײמ 9 .טשעג --- 1862 .גיוא 26 .בעג)

 -רעכ ןיא 1962 טסוגיוא 26 ןריובעג
 ַא ,רעדיינש ַא -- רעטָאֿפ .ענַיַארקוא ,ןָאס
 סלַא .טַאדלָאס רעטנידעגסיוא ןַא ,דגנתמ

 ןזח רענָאסרעכ םַײב ןעגנוזעג .ֿפ טָאה לגניי
 -דלָאג ןעמעוו ַייב) רעלָאּפָאטסעש עלעוולעוו

 ,(?תימלוש , וצ קיזומ ןעמונעג טָאה ןדַאֿפ

 ךרוד ,רע זיא רָאי 18 ןוֿפ רעטלע ןיא ןוא

 ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגֿפױרַא ,ןַאמצַאק ֿבקעי
 טסירָאכ סלַא רעִירֿפ ,עניב רעשידִיי רעד

 עבטב רעבָא זיא רעכלעוו ,,8ֿ .טסיטַאטס ןוא
 ,"שימָאק ןכַאמ , ךיז טעוװ רע זַא ,טרעלקרעד טָאה ,רעקיטסול ַא ןעוועג

 זַא ,השבלה רעשימָאק ַאזַא ןיא עניב רעד ףיוא ףױרַא זיא רע ןוא
 ,ןכַאל ןעמונעג טָאה םוקילבוּפ סָאד

 -עגֿפױנוצ גרעבנעזָאר לארׂשי ןוא רעלדַא .ּפ ֿבקעי ןבָאה 1881 ןיא
 ןיוש ןרָאֿפעגטימ ייז טימ .ֿפ זיא ,ןָאסרעכ רַאֿפ עּפורט ַא טלעטש
 עבָאב , סנדַאֿפדלָאג ןיא ןטָארטעגֿפױא טרָאד ןוא רעקימָאק סלַא
 ,"ךַאמצָאה , סלָא "ענכַאי

 ענַײז ןיא רעלדַא .ּפ ֿבקעי טלייצרעד טירטֿפױא ןקיזָאד ןגעוו

 | :תונורכז

 ַא ,רעכַאמ-סַאּפש ַא טלעֿפעגסױא זדנוא טָאה |ןָאסרעכ ןיאן ָאד;
 יד  ןיא ײךַאמצָאה, ןוֿפ לָאר יד ןליפש לָאז רעכלעוו ,ץל לקיטש
 זדתא וצ זיא ,זניקשיֿפ םהרֿבַא ,ןַאמרעגנוי ַא ."ןירעכַאמ-ףושּכ
 ךיז טליֿפ רע לַײװו ,לָאר יד ןבעג םיא ןלָאז רימ ןטעבעג ןוא ןעמוקעג
 רַאוטרעּפער ןצנַאג םעד טנעקעג טָאה רע .רָאיטקַא ןַא ןַײז וצ חוּכב
 רע טָאה םורָא געט רָאּפ ַא ןיא עקַאט ןוא ,רעגניז-סקלָאֿפ יד ןוֿפ
 .רָאיטקַא הסשעמ רָאג ,ּפָארט ןטימ קיניווסיוא לָאר ןַײז טריטרעפער
 םיא טָאה םלוע רעד רעדייא ךָאנ סָאװ ןעוועג רָאנ זיא ןורסח ןַײז ..
 טקיוּפעגסיוא ךאמצאה ןַײז ןיוש רע טָאה ,עניב רעד ףיוא ןעז טנָאקעג
 .ײרעכַאמקירַאּפ | רעד | יד ןיא סלייטנטסרעמ ,טייהנגעלעג רעדעי ַײב
 טלָאמַאד טַײז ןוא ןָאט וצ טינ רעמ סע גנונרָאװ ַא ןעמוקַאב טָאה רע
 עגנוי ןוא עטלַא טליפשעג טָאה ןוא םוטעמוא ןרָאֿפעגטימ רע זיא
 | ."ןלָאר עשימָאק ךיוא ןוא-עױרֿפ

 ערעירַאק בייהנָא ס'.ֿפ ןוא דָאזיּפע ןקיזָאד ןגעוו שרעדנַא לסיב ַא
 :גייווצרעבליז ןמלז טלייצרעד

 -קרעמ ַא ףױא ןבױהעגנָא רע טָאה ערעירַאק-רעטַאעט ןַײז-
 ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ןעוו טַײצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד :ןֿפוא ןקידריװ
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 ןרָאיטקַא ךס ןייק .דנַאלסור-םורד ןיא עּפורט ַא טימ ןרָאֿפעגמורַא זיא
 עפורט ןַײז טָאה טלָאמעד ןיוש לַײװ ,טגָאמרַאֿפ טינ ןדַאֿפדלָאג טָאה

 ןַײז .סעפורט עכעלטע ףױא ןלײטעצ ןוא ןעלקערב ןעמונעג ךיז
 ןַײז ןוֿפ רעקיטש ןסירעג טָאה ,(עילוט) ילתֿפנ ,רעדורב רענעגייא
 ןענַײז עּפורט רעדעי ןיא .עפורט ענעגייא ןָא ןֿפַאשעג ךיז ןוא עּפורט

 זױלב טַאהעג ךױא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא עטלייצעג ןבילברַאֿפ
 .קיטקַארּפ-רעטַאעט רָאי עכעלטע

 ןעוועג זיא ןרָאיטקַא "ןכַאמג וצ ףיא רעטסיימ רערעזנוזַאב ַא
 זיא קנַאדעג סנוַאפדלָאג ,רעטַאעט ןשידִי ןוֿפ רעדנירג רעד עקַאט
 ןסַאפוצ ףוָאד ןעמ רָאנ ,רָאיטקַא ןַא ןַײז ןָאק רענייא רעדעי זַא ,ןעוועג
 ַאזַא ןעז טגעלֿפ רע .ןָאט עקַאט רע טגעלֿפ ױזַא ןוא ,לָאר ַא טיא רַאֿפ

 ,גנוטלַאה ןַײז ,גנַאג ןַײז ,קימימ ןַײז ,ןטסעמּפָא טוג םיא ,ײטַאדידנַאק;
 ,לָאר ַא ןבַײרשנָא םענעי רַאֿפ טגעלֿפ ןוא ,ןדייר טרַא ןַײז ,ןעוסיוא ןַײז
 ןרעוו ןפרַאד טינ לָאז רע זַא ,ױזַא טסַאּפעגוצ םיא רַאפ ןַײז לָאז סָאװ

 רעטַאעט ןששילגנע ןיא .רע יו ןַיז לָאז לָאר יד רָאנ ,רערעדנַא ןַא
 ,רָאיטקַא ןייק טינ טמענ'מ .ײןטסעק; סע טפורי'מ .טנַײה סע ןעמ טטט

 ,טרעדָאֿפ עסעיּפ יד סָאװ ,פיט םעד ןיא ןעלדנַאוורַאֿפ ךיז לָאז רע זַא
 םענעי וצ ךעלנע זיא סָאװ ,שטנעמ ַא סיוא הליחתכל טכוז ןעמ רָאנ
 ,טרעדָאֿפ עסעיּפ יד ןכלעוו ףיט

 זיא סָאװ ,רעלדעפ ַא ,ײרעריזיוה, ַא ןעוועג ט;ָאמעד זיא דניקשיֿפ
 ןעגנָאוועגנָא ,עלעטסעק ַאזַא טימ ןבוטש יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא
 טיא טָאה ןדַאטדלָאג ןעוו .ןכָאז ענעדייש וַאפ טפיוקרַאפ ןוא ,ךיז ףיוא

 ןזא ,ךעלעגייא ןענַײז ןעזעג ,עמיטש עקידלציק ןַײז טועגועג ,ןעעועג
 עטמירַאב יד ןבַײרשוצנָא םיא רַאֿפ ןסָאלשַאב רע טָאה לגנעג ןַײז
 -ךעּפ ַא ,רעריזיוה ַא ךיוא עקַאט זיא רעכלעוו ,ײךַאמצָאה, ןוֿפ לָאר
 םעד ןיא "ענכַאי עבָאב יד, טריֿפעגֿפױא טָאה ןדַאטדלָאג ןעוו .רעל

 טליּפושעג טָאה דניקשיפ ןוא ,ןדניקשיֿפ ןֿפָאיטעג טָאה רע ווו ,לטעטש
 .טששױטנַא רעיײז ןעוועג ןדַאפדלָאג זיא ,ײךַאמצָאה א ןוֿפ לָאר יד
 טָאה רענייק רעבָא ,לָאר רעד ןיא טוג רעייז ןעוועג אקוד זיא דניקשיֿפ
 טינ טָאה רענייק ןוא ,ךעלקיטש ענַײז וא ןציוו יד ןוֿפ טכַאלעג טינ
 טינ טָאװ ןדַאפדלָאג .ךעלצנעט יד ןוא ךעלדיל ענַײז ןוֿפ ןלַאווקעגנָא
 טגערטעגכָאנ ךיז טָאה רע זיב ,ןעשעג ָאד זיא סע סָאװ ןענַאטש וַאֿפ

 גנולעטשרוָאֿפ רעד רַאֿפ געט עכעלטע זיא דניקשיֿפ זַא ,ןעגנַאג ועד ןוא
 טליּפסעעגפָא רעִירֿפ ןעמעלַא רַאֿפ וא לטעטש ן'עביא ןעגנַאגעגמורַא
 -עגפָא ןוא ךעלדיל עלַא ןעגנוזעגּפָא ןציוו עלַא טגָאועגּפָא ,לָאר יד

 ןיא רעטעּפש ןעזעג ןבָאה יי סָאװ זַא ,ױזַא ,ץנעט עלַא טצנַאט
 יז יב לָאז סָאװ ,סעַײנ ןייק ןעוועג טינ ייז רַאֿפ ןיוש זיא ,רעטַאעט

 ץלַא ןיוש ןבָאה ייז .גורעטסַײגַאב רעדָא רעטכעלעג ןֿפווסױרַא
 | ,ײרעירֿפ ןוֿפ טסוועג

 ןַא טימ טריֿפעגנָא טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא

 ןייק עּפורט ןיא ךיז וצ ןעמונעגרעבירַא םיא טָאה ,עּפורט רעדעדנַא
 ,רעקימָאק רעד ןעוועג ןַאמרעקוצ רעזייל רעבָא זיא סָאד .גרוב-:עטעּפ
 ןץ'.ֿפ ןעמ טָאה ,"ךַאמצָאה, יו ןלָאר עכלעזַא טליּפשעג טָאה .פ ןוא
 קידנבָאה ןוא ,"ענכַאי עבָאב, רעד ןוֿפ לָאר יד ןליּפש וצ ןבעגעג
 ןיוש ןָא טלָאמעד ןוֿפ רע זיא ,גלָאֿפרעד ןסיורג ַא לָאר רעד ןיא
 ,ןלָאר-ןעױרֿפ עשימָאק ןליּפש ןבילברַאֿפ

 :טבַײרש שטיווָארעשא .מ
 טכיירגועד טָאה רעטַאעט שידִיי וצ סערעטניא רעד טַײװו יו ףיואג

 רעכיג ךיז טָאה ןעמ ּוװ ,ןזיירק עכלעזַא ןיא וליֿפַא טַײצ רענעי ןיא
 -לוֿפ ףױא רָאג רעדָא לוטב ןוא גנוטכַארַאֿפ ףיוא ןטכיר טנָאקעג
 .א סָאװ ,םעד ןוֿפ ןלעטשרָאֿפ ךיז ןעמ ןָאק ,גנורירָאנגיא רעקידנעטש
 טָאה ,ַאימערוו עיָאװָאנ רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ,ןירָאװאוס .מ
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 ןשידִיי סעד וצ וירב ןכעלנעזרעּפ ַא ןקישוצוצ קיטיינ רַאֿפ ןענוֿפעג
 טָאה רע סָאװ ,ןגינעגרַאֿפ םעד רַאֿפ םיא קידנקנַאד ,דניקשיֿפ רָאיטקַא

 ."ןירעכַאמ-ףושּכ , רעד ןוֿפ לָאר יד ןליּפש ןַײז טימ טֿפַאשרַאֿפ םיא

 דניקשיֿפ םהרֿבַא וצ ווירב סנירָאװאוס .מ .א
ֹ : 

 יא =

 ;ןזַא ךיז טנעייל ,1881 טסוגױא 24 םעד טריטַאד ווירב רעד

 ."אימערוו עיִאווָאנַא רעד ןוֿפ רָאטקַאדער סלַא ,דניקשיֿפ רעה;

 ,רעלטסניק ןֿפורנָא ךיז טגעמ ריא .קנַאד ןַײמ ןקירדסיוא ךַײא ךיא זומ

 ,"ןירעכַאמ ףושּכ, רעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא ךַײא קידנעעז ,רַאֿפרעד ןוא
 "יו ןַארַאֿפ ןענַײז סרעטַאעט ערעזדנוא ןיא זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא זומ
 -סיוא רעז רַאֿפ לָאמ טנזיוט ךַײא קנַאד ךיא .רעלטסניק עכלעזַא קינ
 רעבעגסיױורַא-רָאטקַאדער .(ןבירשעגרעטנואנ .לָאר רעַײא ןוֿפ גנועטייט

 ,"ץראוואוס ,ײאימערוו עיאוָאנג ןוֿפ
 ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט שידַיי ןליּפש טרעװרַאֿפ טָאה'מ ןעוו ,2

 רע טָאה ױזַא ןוא ,ןוָאלק סלַא קריצ ַא ןיא ןטָארטעגנַײרַא ,8ֿ זיא
 ןוא תונותח ףיוא ןעגנוזעג טָאה רע ּוװװ ,סעדָא ןייק טרעדנַאװעגקירוצ
 ןליּפש טביולרעד רעדיװ טָאה'מ זיב ,ןַײז וצ סנרֿפמ ךיז ידּכ ןתירב

 | .ןלוּפ ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט שידִיי
 ןֿפרעגסױרַא .ֿפ זיא ,עשרַאװ ןיא טַײצ עסיוועג ַא קידנליּפשּפָא

 טָאה טרָאד ןוֿפ ןוא ,גרעבמעל ןיא ןלעּפמיג וצ ,1888 ןיא ,ןרָאװעג
 .עקירעמַא ןיא טכַארבעג 1891 טסוגיױא 12 םעד רעלדַא םיא

 "עגנָא יד טימ ,רעקימָאק סלַא ,טליּפשעג ,פ טָאה עקירעמַא ןיא
 .ןרָאטקעריד עטסקיטכיוו יד רעטנוא ןוא רעליּפשיוש עשידִיי עטסנעעז

 עקינייו ענעדיײשרַאֿפ יד ןגעוו קידנדייר ,ןעגנורענירעד עריא ןיא
 ןיוש זיא דניקשיֿפ, :יקסװעשַאמָאט יסעב טנכײצרַאֿפ ,רעקימָאק
 קידעשטיּפ ַא טימ ,ןסקַאוועג ןיילק .רעקימָאק רעכעלנייוועג ַא ןעוועג
 סָאוװ ,עלעשטנעמ ןריּפַאּפ ַא יו ןצנוק ןכַאמ טנָאקעג טָאה ןוא לכלוק
 .ןכַאל רעדניק יד ןוא ,ךעלקירטש ףיוא טיצ ןעמ
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 ןופ ןָאקיסצעל

 טָאה ,רעקימָאק-רעטַאעט רעשידִיי רעסיורג רעד ,ָאקסעלוגָאמ

 יקסנישמור ףסוי קילדעװ ,,ֿפ ןגעוו גנוניימ ענעביוהעג רעמ ַא טאהעג

 | ;טלייצרעד

 -סערג רעד ןעוועג זיא רע .ץיוו ןשירַאנ ןדעי ַוֿפ ןכַאל טגעלֿפרעג

 ךפיה רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,דניקשיֿפ סהרֿבַא ןוֿפ רעגנעהנָא רעט

 זיולב רעבָא ,רעקימָאק רעטסערג רעד ןעוועג זיא דניקשיֿפ .םיא ןוֿפ

 רע טגעלֿפ עניב רעד ףיא .בולק-ןרָאיטקַא ןיא ןוא זױה-עֿפַאק ןיא

 .טרעקרַאֿפ ןעוועג זיא ָאקסעלוגָאמ תעב ,ןח ןשטניוועג םעד ןרילרַאֿפ

 -עטַאט ,עלעקשיֿפ ,רעה, :םיא וצ ןדנעוו טֿפָא ךיז ָאקסעלוגָאמ טגעלֿפ

 ךיז טגעלפ רע ןוא ,ײטרָאו טוג ַא סעּפע גָאז ,סעּפע ןױש גָאז ,על

 טגעלֿפ דניקשיֿפ ןוא ,ןציו סדניקשיֿפ ןוֿפ רעטכעלעג רַאֿפ ןשטַאק

 םוצ ןציוו ענַײמ ןֿפױקרַאֿפ ױזַא ךיא ןָאק יאולה ,לגילעז ,יוא, :ןגָאז

 ןרעֿפטנע ַאקסעלוגָאמ טגעלֿפ ,ײריד ייז ףױקרַאֿפ ךיא וו םוקילבוּפ

 ײ,ײדניקשיֿפ ןייק ןַײז טינ ךָאד ןָאק ךיא רעבָא;

 ןוא 'רעטַאעט טסנוק ןשידִיי, ןיא טליּפשעג .ֿפ טָאה 1926 ןיא
 -1941 ןָאזעס ןיא .ןטָארטעגֿפױא ןטלעז רעייז רָאנ טלָאמעד טניז זיא

 ןשידִיי , ןיא ןלָאר-ןדָאזיּפע ןיא טקילײטַאב רעדיוו ךיז רע טָאד 0

 ,"רעטַאעט טסנוק

 טול ,"רעמורק רעד עקשיֿפ , םליֿפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ֿפ

 -רעטַאעט עשידִיי ערערעמ טסַאֿפרַאֿפ טָאה רע ,םירֿפס רכמ עלעדנעמ

 ןַא ,"רדח ןיא , לדיל ערעלוּפָאּפ רעייז סָאד זיא ייז ןוֿפ סנייא .ךעלדיל

 ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ ,"לדנעבנקָאז סָאד , זיא סרעדנַא

 ,טקורדעג ןענַײז רעדיל עדייב ."םכח המלש , עסעיּפ סנידרָאג

 עקטסירָאכ ַא -- רעטכָאט ןַײז ןוא רעקיזומ ַא ןעוועג זיא ןוז סֿפ

 -יסור רעטמירַאב ַא -- לעומעס ,רעדורב ןַײז ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא

 ,טסיטעלּפוק רעש

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג 1940 ַײמ 9 םעד זיא .ֿפ

 ןַא ןוֿפ טקיטעטשַאב טרעװ רעדורב ןַײז ןגעו עטכישעג יד

 ךוב ןַײז ןיא טבַײרש רעכלעוו ,יקסנישמור ףסוי ןוֿפ ,היאר-דע

 8 :תונורכז
 טענַאשז לעזַאומדַאמ ןעוועג ןענַײז םַארגָארּפ ןוֿפ סרַאטס יד..,

 'עלפוק-רַאטס םעד עגונ זיא סָאװ .. .דניקשיֿפ טסיטעלּפוק רעד ןוא

 -רַאֿפ גנַאל טינ םעד ןוֿפ רעדורב ַא עקַאט רע זיא דניקשיֿפ טסיט

 דניקשיֿפ םהרֿבַא .דניקשיֿפ םהרֿבַא רָאיטקַא ןעידִיי םענעברָאטש

 ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד טינ ךיוא ןוא ןרעה טלָאוװעג טינ לָאמנייק טָאה

 טדמזעעג ךיז טָאה דניקשיֿפ טסיטעלּפוק רעד לַײװ ,רעדורב ןַײז ןוֿפ

 -סָאוַארּפ -טכע ןיא רעדניק ענַײז עיוצרעד ןוא ןַאמרעגנוי סלַא ךָאנ

 .ןביולג סענווַאל

 טגעלֿפ רע זַא .ךַאֿפ ןַײז יא טסיטרַא ןַא ןעועג זיא דניקשיֿפ

 ןוא ,ןרינימָאד ןצנַאג ןיא יז רע טגעלֿפ ,עניב רעד ףױא ןײגֿפױרַא

 ןליּפע רעטסעקרָא רעד טגעלֿפ םיא ַײב .טנווָא ןצנַאג םעד ךיוא לָאמַא

 ,(הֿפרש ַא) ײרַאשזַאּפ, טעלּפוק ַא ןעגניז טגעלֿפ רע .עלָאר עסיורג ַא

 רעטסעקרָא ןיא זיא ,עניב רעד ףיוא ןעמוקעגסיױרַא זיא רע רעדייא זיא

 רע ןא ,רעיײיֿפ סָאד רָאֿפ טלעטש סָאװ ,עינָאֿפמיס עצנַאג ַא ןעוועג

 ,ץַארטַאמ ןטנערברַאֿפ ַא ןֿפרַאוו ןעמענ ןסילוק יד רעטניה ןוֿפ טגעלֿפ

 רע טָאה ךַאז עדעי רעבָא ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,ןטעסרָאק ,ןקָאז ,סנש'ק

 טגעלֿפ ןיילַא רע זיב ,קיזמ רעד ןוֿפ קורדסיוא ןוא טקַאט םוצ ןֿפרָאוװעג

 -ײז ךעלנייועג .ײרַאשזַאּפ; (ןעגניז) ןעיירש ןעמענ ןוא ןעמוקסיורַא

 ןטעלּפוק עסיורג ענַײז ןשיווצ ןוא ,עשידִיי ןעוועג ןּפיט ענייז עלַא ןענ

 -טיוא טגעלֿפ ןוא ,ײכַאמ תבש, טעלּפוק ַא ןעגניז ךױא רע טגעלֿפ

 ךיוא ןוא .ײױכַאמ תבש; ףיוא ןבָאה ץלַא ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ןענערער

 -ּפָאּפ רעד ןעוועג זיא רע .ןטלעוו ןרעק רעטסעץקרָא רעד טגעלֿפ ַאד
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 -רַאֿפ טגעלֿפ רע .ןטַײצ ענעי ןיא דנַאלסור ןיא טסיטעלּפוק רעטסרעל

 ןטסעבמַא רעד זיא דניקשיֿפ זַא ,ןגָאז טגעלֿפ ןעמ ןוא ,דלָאג ןעניד
 טלָאמעד םיא בָאה ךיא ןעוו .דנַאלסור ץנַאג ןיא רָאיטקַא רעטלָאצַאב
 -נַארַא וצ גנַאלרַאֿפ ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ,לָאמ ןטששרע םוצ טרעהעג

 ."ןרעמונ ענַײז ןוֿפ עקינייא רעטסעקרָא ןרַאֿפ ןרישז

 :גייווצרעבליז ןמלז טבַײרש ,ערעירַאק-עניב ס'.ֿפ קידנרימוס

 ןענַײז ןטירטֿפױא עטצעל ענַײז זיב טירטֿפױא ןטשרע םענעי ןוֿפ;

 יד טליפשעג טָאה דניקשיֿפ עכלעוו ךרוד רָאי 50 רעביא רעבירַא
 .רַאטרעּפױר ןקיטלָאמעד ןצנַאג ןיא ןלָאר עשימָאק עטסקיטכיוו

 טָאה ןח ןלעניגירָא ןַא רעבָא ,ןרָאװעג טינ רע זיא ָאקסעלוגָאמ ןייק
 -עג טָאה רע ןעוו ןעוועג זיא טַײצ ַא ןוא ,ןלָאר ענַײז ןיא טַאהעג רע
 טַאהעג ןוא קרָאירינ ןיא טמירַאב ןעוועג ןוא ןרעלדַא טימ טליּפש
 רע יװ ױזַא טקנוּפ רעבָא ,רַאיטקַא רעסױרג ַא יו רערערַאֿפ ענַײז

 ןוא ןציו ןלייצרעד ןײגמורדַא טימ ערעירַאק ןַײז ןביוהעגנָא טָאה
 ןציוו יד ןענייז לָאמלייט ,טקידנערַאֿפ דניקשיֿפ טָאה ױזַא ,ךעלהשעמ
 יד טימ טָאה דניקשיֿפ רעבָא ,רשּכ ץנַאג טינ ןוא עלַאווירט ןעוועג

 ןיא דניקשיֿפ םהרֿבַא
 טנגוי ןַײז

 "רערָאנש לטנַאיא סלַא דניקשיֿפ םהרֿכַא
 ,ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ ' ןטַײצ סחישמ , ןיא

 ךלַאב לרעטכעלעג-..יכ ..יכ ..יכ ןטימ ןוא ךעלעגייא עדנשטשילב
 רעמָאט ןוא ,ןרעדנַא ןֿפױא ץיוו ןייא טלייצרעד ןוא ןשַאוועג ןייר יז

 ףיוא ,?ָאמ ןטסטרעדנוה םוצ ,רע טָאה ,ֿפלָאהעג טינ ץיוו רעד טָאה
 ,עלעכיט טור ַא ןוֿפ עלעזיימ ַא טכַאמעג ,דניק ַא יו ,ןֿפוא ןוויַאנ ַא
 ץא שיֿפ ַא ןלָאמעגסױא ןוא ריּפַאּפ לקיטש ַא טּפַאכעגסױרַא רעדָא
 ,ידניק-שיֿפ, ןעמָאנ ןיַיז זיא סָאד זַא ,ןזיוועג ןוא ,דניק ַא ןטנוא ןוֿפ
 ןזיווַאב טלָאװ רע יו ,טעקיכיכעג ןוא ןלָאװקעגנָא רעדיוו ַײברעד ןוא
 ןטלֿפיוװ םוצ סייוו טָאג ,טגעלֿפ דניקשיֿפ רעדָא .וטֿפױא ןטסערג םעד
 ךיז רעטניה ליטש רעד ןיא טגעלֿפ רע ;ץנוק ערעדנַא ןַא ןכַאמ ,לָאמ
 ּפַאכ ַא ךיז טנַאה ןייא טימ דלַאב ןוא ,טנעה עדייב טימ שטַאּפ ַא ןבעג
 דלַאב ןוא ,שטַאּפ םעד ןעמוקַאב טלָאװ רע יו ץַאב רעז ַײב ןָאטעג
 רעד ַײב ךיז טלַאה רע זַא ,ןביילג טכַאמעג ךַײא טָאה רע יו ךָאנרעד
 ריא זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג טָאה ריא רעדָא ,קיטייו ןוֿפ קַאב
 ןוא ...יכ ...יכ ...יכ ןַײז טימ ןכַאלעצ ךיז רע טגעלֿפ ,םיא סע טביילג
 יו ךײרֿפ ןימ ַאזַא טימ ןדניצנַא ךיז ןגעלֿפ ךעלעגייא עקיציּפש ענַײז
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 סעּפע ןֿפַאשעג רעדָא ץנוק ַא רַאֿפ סָאװ סייוו טָאג ןָאטעגּפָא טלָאװ רע
 | .קרעוו -טסנוק סיורג ַא

 "עג ץלַא ךָאנ רע טָאה ,רע75 ַא ןעוועג ןיוש זיא דניקשיֿפ ןשוו
 -עג םיא טָאה'מ זַא ןוא ,וינעווע דנַאקעס ןוֿפ ןסַאג יד רעביא טנַאּפש
 טיֿפָאזָאליֿפ ןרָאװעג לָאמ ןייא טימ רע זיא ,טליֿפ רע ױזַא יו טגערֿפ
 סָאו .עלָאר עטוג ַא יװ ,עסעיפ ַא יװ זיא ןבעל סָאד טגָאזעג ןוא
 ןעמ .ןֿפרעד ןילַא ןעמ טָאה האנה רעמ ץלַא ,טליפש'מ רעגנעל
 ,"עסעיּפ רעטסערגג רעד ןיא "ןליּפשנייא רעמ סָאװ ךיז ףרַאד
 רע ןוא ."ןיילַא טָאג ןֿפ טסַאֿפרַאֿפ זיא ןוא ,"ןבעל  טסייה סַײװ
 טסייה סָאװ ,עסעיּפ רעד ןיא טליפשעגנייא טוג ןעוועג עקַאט זיא
 ןליפש וצ ןזיווַאב ךָאנ רע טָאה טױט ןַײז רַאֿפ טנַאנ ץנַאג ."ןבעל;
 ןוא "דיי ַא ןַײז וצ רעוװש, סמכילע םולש ןיא ןצרַאווש סירָאמ ַײב
 ןוא ,"רעטכעט סדימש סנייבשריה ןיא ײקינמירֿפס רכומ םעדי
 -ריטַאנ תמאב ןַײז ןוֿפ ןקנוֿפ .םלוע םַײב גנורעטסייגַאב ןֿפורעגסױרַא
 -טכע םעד ןעגנערבוצסױרַא זוּכב ןעוועג זיא סָאװ ,טנעלַאט ןכעל
 ןיא ןעז ןעמ ןָאק ,פיט ןשימָאק ןושידִיי-תמא םעד ןוא רַאמוה ןשידִיי
 עלעדנעמ ןוֿפ "רעמורק רעד עקשיֿפ; םליֿפ ןיא לָאר רעניילק רעד
 רעד ןעוו טלָאמעד וליֿפֵא ,תורודל ןבילבעג זיא סָאװ ,םירֿפס רכומ
 ןַא ,רעדמערֿפ ַא ןצנַאגניא ןַײז ןױש טעװ דניקשיֿפ םהרֿבַא ןעמָאנ
 | .ײרעטנַאקַאבזוא

 | ;טבַײרש םיובנעשריק ֿבקעי

 ,ןטעב םיא ריא טֿפרַאד ,ןדניקשיֿפ ַײב ןעמענסיוא ריא טליװ
 -עצ םינּפ רעדנור ןַײז .ןעמָאנ ןַײז טבַײרש רע יו ץזַײװ לָאז רע זַא
 קידֿבוט-םוי טײרּפש ,ןעּפ יד טמענ רע .האנה טימ ןַאד ךיז טלַארטש
 טיג ריא .שיֿפ ַא סױא סַאזגנַאל טלָאמ ןוא ריּפַאּפ עלעגייב ַא סא
 ןעמָאנ רעד ןבירשעגנַײרַא קיצנוק זיא שיֿפ ןוֿפ ךיוב סעד ןיא ,קוק ַא
 | ףיוא | ןוא ,טרעטסײגַאב ןוא טקיצטנַא ןַײז ריא טֿפרַאד ,ײדניקשיֿפ

 דניקשיֿפ... .קילג ןוא דיײרֿפ ןוֿפ גנולַארטשסיױא ןַא זיא םינּפ סדניקשעיֿפ
 .ןלָאר ענַײז ןגעוו ןלייצרעד ךַײא ןוא טכענ ןוא געט ,ןהעש ןציז ןָאק
 ץלַא יו רעמ רעבָא ,ןרָאיטקַא ןוא רעבַײרש ןגעוו ,ןסעיּפ יד ןגעװ

 ןידרָאג ֿבקעי ןגעוו ,ןדַאֿפדלָאג םהדרֿבַא ןגעוו ןדייר וצ ביל רע טָאה
 טָאה רע ביל יװ ךַײא טליײצרעד רע .טָאירטַאּפ ענייז ןגעוו ןוא

 (טידִיי טכע זיא לָאר עקיזָאד יד לַײװ ,ײךַאמצָאהָ; ןוֿפ לָאר יד טַאהעג
 ןבָאװ טיא וצ זַא ,טגָאז רע .יטבעלעגסיוא ךיז ךיא בָאה ריא ןיא; ןוא
 ןעמוק סָאװ ,ןדִיי ,ארמג ַא ַײב ןציז סָאװ ,ןדִיי טרילעּפַא קידנעטש

 קחח ןכַאמ ןוא סיוא ךיז ןכַאל ןוא ןציוו ןגָאז סָאװ ,ןדִיי ,לוש ַא ןוֿפ-
 רעמיא ךיא בָאה טליּפשעג, :טגָאז רע סָאװ טָא .ײםעלַא ןוא ץלַאןֿפ
 עכעלרע עוויַאנ ,םינזח ,םידמלמ -- ןדִי עטושפ ןוֿפ ןלָאר יד
 -טלצניקעג-טינ רעייז טימ ןכַאל וצ םלוע םעד ןכַאמ עכלעוו ,ןשטנעמ

 טינ ,רעקימָאק-רעטקַארַאכ ַא ,סע טֿפור ןעמ יו ,ןעוועג ןיב ךיא .טייק
 רָאנ ,ןעגנערבסיורַא טֿפרַאדַאב ךיא בָאה ,קסעלרוב ןייק ,תונצל ןייק
 םעד ביל טָאה ןעמ זַא ,ללכ ַא זיא סע ןוא ,תומימת ,טייקכעלריטַאנ
 "ֿפיוא ליֿפ פיט ןקיזָאד םעד טקנעש רעױשוצ רעד .ןדִיי ןימ ןקיזָאד

 ןיא ןעמָאנ ַא טכַאמעג ךיז ןבָאה רעליפשיוש ךס ַא ןוא טײקמַאזקרעמ-

 ."ןלָאר עקיזָאד יד
 יד ןועיווצ רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג דניקשיֿפ זיא לָאמַא-לָאמַא..

 "םילש עניב רעד ףױא טליּפשעג טָאה רע .ןרָאיטקַא ערעלוּפָאּפ
 ענַײז ןשיווצ ןציוו ןגָאז רע טגעלֿפ רעזײה-עֿפַאק יד ןיא ןוא סלזמ
 ,ןגעלָאק ענַײז ןשיווצ ןציוו ןליּפש|ּפָא| רָאג רשֿפא רעדָא ,ןגעלָאק
 טגעלֿפ םלוע רעד .טכַאמעג טבילַאב ןוא טמירַאב םיא ןבָאה עכלטוו
 זיא רעבָא טציא ,ןציוו ענַײז ןלייצרעדכַאנ ןוא רעדיל ענַײז ןעגויזכַאנ
 -לּכ ףוס טרעוו רָאיטקַא רעטלַא ןַא ןוא ,רעטלע רעד ףיוא דניקשיֿפ
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 טינ םיא טָאה ןוא ,טינ םיא ןעק טנגוי יד -- רוגיֿפ עשיגַארט ַא ףוס

 רעדעווטנע זיא רוד רעטלַא רעד ןוא ,ןלָאר ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ןעזעג
 סָאװ ,רעלטסניק ןריריּפסניא וצ חוּכ ןייק טינ טָאה רעדָא ןדנּוװשרַאֿפ
 "טסניק עשידִיי ןוֿפ לרוג רעקירעיורט רעד זיא סָאד .רעמ טינ ןֿפַאש
 ןענגונגַאב ךיז זומ דניקשיֿפ ןוא ,טרֿפב רעקימַאק ןוֿפ ןוא ללכב רעל
 ענַײז ןיא ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ןטנעמסידָאלּפַא ןוא דוֿבּכ ןטימ
 יו רעמ טינ דניקשיֿפ זיא רעליּפשיוש עקיטציא יד רַאֿפ .ןרָאי עגנוי

 .ײטֿפנוקוצ רענעגייא רעייז ןוֿפ לגיפש ַא

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז ןמלז

 טָאד .לַאיָאר עֿפַאק ןוֿפ ךעלשיט יד םורַא ןײגמורַא טגעלֿפ ןקז ַא;
 ןענַײז ךעלעגייא יד .טשטיינקעצ טוג ןעוועג ןיוש זיא םינּפ עכעלטיור
 ַא טימ לסיב ַא רע טָאה טדערעג ןוא ,עקידעכעטש ,עקניניילק ןעוועג
 .יכ ַא ,לרעטכעלעג ַא טימ טקידנערַאֿפ לייטנטסרעמ ןוא שטיווק

 ןזיוועג ןוא ןציוו טלייצרעד ןוא רע זיא ןעגנַאגעגמורָא לַײװ ,...יכ ...יכ
 רעקוקוצ ןוא רערעהוצ יד זַא ,רע טָאה טלָאװעג .ךעלקיטש עקיצנוק
 ןױש טָאה ריא לַײװ ,טכַאלעג טינ טָאה ריא בא רָאנ ,ןכַאל ןלָאז
 טרעהעג רעדָא ןעזעג ץנוק עקיבלעז יד רעדָא ץיוו ןקיבלעז םעד
 ןיילא ,םינּפ ַא ,טָאה רע .טכַאלעג ןיילַא רע טָאה ,לָאמ רעקילדנעצ

 ,טנוק יד ןזייו רעדָא ץיוו םעד ןלייצרעד ןוֿפ האנה קרַאטש טַאהעג
 .ןעמונעגֿפױא סע טָאה ריא ױזַא יו טרַאעג טינ םיא טָאה'ס ןוא

 ןעייג סע יו ,עקזילַאוו רעניילק ַא טימ טֿפָא ןקז רעד זיא ןעגנַאגעג

 רעבָא ,ענשַאקסָאר ןייק ןעוועג טינ זיא עקזילַאוו יד .סרעלדעּפ םורַא

 "ייֵלְק יד .טריזַאר .ןעוועג קידנעטש ךיוא ,ןקז רעד ,רע זיא ױזַא .ץיר
 ןקירעהעג ןטימ ,ענייר ןעוועג דימת ןענייז ,עַײנ קירעביא ןייק טינ ,רעד

 עקליּפש ַא טֿפָא ןוא טַאװַארק ַא טימ דמעה קיטכיצ ןייר ַא ,שטיינק

 - .ןקז םעד ןוֿפ טקעמשעג טושפ טָאה'ס .טַאװַארק ןיא

 טווּורפעג ןוא ןײגמורַא רע טגעלֿפ לַאיָאר עֿפַאק ןיא רָאנ טשינ ןוא
 ַא ,טַאװַארק ַא ,למעק ַא ;עלעקיטרַא ןַא סעפע טימ ץיוו ַא ןֿפױקרַאֿפ
 ,גייצליּפשש-רעדניק ַא לי ֿפַא לָאמַא ,עקצַאצ ַא יֹוזַא רעדָא ןעּפנעטנוַאֿפ
 רעטניה ךיז ןעײרדמורַא ןֿפערט טנַאקעג םיא ןעװ טָאה ןטנווָא יד ןיא
 טגעלֿפ רע .וינעווע דנָאקעס ףיוא סרעטַאעט עשידִיי יד ןוֿפ ןסילוק יד

 .לַאיָאר עֿפַאק ןיא טנווַא ןזיב ירפ רעד ןיא :רוט ַאזַא ןכַאמ גָאט ןדעי

 .דנָאקעס רעביא ןטנווַא יד ןיא ןוא ,ןיירַאֿפןרָאיטקַא ןיא רעדָא

 רעטשרע רעד ףיא רעטַאעט לַאנַאשענ ןוֿפ ןבױהעגנָא -- וינעווע

 ,טירטס רעטיױוצ רעד ףיױא וינעווע דנַאקעס ןיא רעבירַא ,טירטס

 קעווַא ןוא טירטס רעטרעֿפ רעד ףיוא רעטַאעט קילבָאּפ ןיא טרָאד ןוֿפ
 ןקידנערַאֿפ ןוא ,טירטס רעטֿפלעװצ רעד ףיוא רעטַאעט סקלָאֿפ םוצ
 .לָאיַאר עֿפַאק ןקידרעביאנגעק ןיא טעברַא-גָאט םעד

 רעמ ךָאנ ןוא ןטסירָאכ יד ןוא ,טנַײרֿפ ערעייז ןוא ןרָאיטקַא יד ןוא
 ןעטָאכ ,ןציוו ענַײז ןרעה ווא ןֿפױק םיא ַײב ןרעג ןגעלֿפ ,סעקטסירָאני

 זַא ,טסּוװעג טָאהימ לַײװ ,קינייוװנסױא ןוֿפ טנעקעג ןיוש ייז טָאה ןעמ
 ןרָאיטקַא עשידִיי עטשרע ןוא עטסטלע יד ןוֿפ םענייא ךיז רַאֿפ טָאה'מ
 ,דניקשיֿפ םהרֿבַא

 יד ףיוא םינוק ענַײז ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ דסַא
 .עניב רעד ףױא ןליפש ןעזעג טינ לָאמנייק םיא ןבָאה ,סעטכָאמש
 רעטַאעט עשידִיי סָאד ןעוו ,לָאמַא ,לָאמַא זַא ,טסּוװועג ןבָאה ייז רעבָא
 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ךָאנ טירט עטשרע ענַײז טלעטשעג רָאנ טָאה
 זַא וא ,עטשרע עמַאס יד ןוֿפ רענייא ןעוועג דניקשיֿפ םהרֿבַא זיא
 .טרָא קידוֿבּכב ץנַאג ַא ןעמונרַאֿפ לָאמַא רע טָאה עקירעמַא ןיא

 "סױרַא ךיז ןבָאה עכלעוו יד ןוֿפ ןעוועג טינ עקַאט זיא דניקשיֿפ
 ןצַאז ,ןדלעֿפ וצ זיב) ללכב לַײװ ,לּפַאטש ןטשרע עמַאס ןֿפױא ןסירעג
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 ןופ ןָאקי ספק על

 ן'א ןעלדיֿפ עטשרע ןייק ןעוועג טינ סרעקימָאק ןענַײז (ןקינלוקס ןוא
 דניקשיֿפ םהרֿבַא יו רענייא ַאזַא טָאה ױזַא יו ָאט .רעטַאעט ןעידִיי
 ?ןעקנעדעג סיא לָאז ןרָאיטקַא זַא ,ןורכז ןיא ןצירקנייא ךיז טנָאקעג

 טָאה רע .ײןעידימָאק , רעד ,ץל רעד ןעוועג זיא דניקשיֿפ םהרֿבַא
 וע טָאה םירתסמב ןײלַא רעבָא ןכַאל ערעדנַא טכַאמעג גנַאל-ןרַאי
 ןכַאמ סָאד ,ךיז ןעלציוו סָאד זַא ,ןַײז ןָאק סע .טכַאלעג טשינרָאג ןיוש
 עקַאט ןעוועג זיא ,ךיז ןעוועצַאיַאּפרַאֿפ ןוא ךעלקיטש ענעדײשרַאֿפ יד
 ןצ ,ןליפשרַאֿפ וצ ךיז ,ערעּפָא סָאלַאװָאקנַאעל ןיא ץַאיַאּפ רעד יו
 טָאה רע ןוא ,ץרַאה ןַײז ןוֿפ קיטייוו םעד דלַאװג טימ ןקיטשרעד
 רימ רַאֿפ רע טָאה לָאמ ןייא .קיטייו ןסיורג ַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז
 ,טינ סיױו'כ .רימ רַאֿפ ןענַאטשעג זיא בויא ןוא ,ץרַאה ןַײז טנֿפעעג
 ףױא טריזַאב ןעוועג זיא ,טלייצרעד רימ טָאה רע סָאװ ,ץלַא יצ
 "ףוס .טעברַאעגוצ לסיב ַא םיא ַײב טָאה עיזַאטנַאֿפ יד רעדָא ןטקַאֿפ
 טינ יז רע טזַײװַאב ןוא ,עיזַאטנַאֿפ ךָאד טָאה רָאיטקַא ןַא -- ףוס-לּכ

 ןיא טימרעד לָאמַא ךיז רע טצונַאב ,עניב רעד ףיוא ןענעדָאלוצסיוא
 ןַײמ ןוא ןציטָאנ ןייק טכַאמעג טינ ךיא בָאה וצרעד .ןבעל ןכעלקריוו
 -עלײרֿפ ,רעקידעכַאל רעד טָא .ןרַאנּפָא לָאמַא ךיוא ךימ ןָאק ןורכז
 רע טָאה ױזַא -- טַאהעג טָאה דניקשיֿפ רעקידלציוו דימּת ,רעכ

 -רךעקימָאק עשיסור עטסערג יד ןוֿפ םענייא ,רעדורב ַא -- טלייצרעד

 עקיטנַײה יד יװ ,רָאיטקַא-לױושדָאו ַא ךעלטנגייא ,ןטסיטעלּפוק

 .לסעשזד רָאג רעדָא ּפוַאה באב רעדָא לרױב ןָאטלימ סרעקימַאק

 ןרָאיטקַא פיט םעד טָא ןֿפורעג טלָאמעד ייז ןעמ טָאה יןטסירַאמוה;

 ךיז טָאה רענַײז רעדורב רעד רעבָא .עניב רעשיסור רעד ףױא

 םענווַאלסָאווַארּפ טכע ןיא רעדניק ענַײז ןגיוצרעד טָאה וא טדמשעג

 .טָאה ,קינירו ןעוועג רעדורב רעטדמשעג רעד ןיא רעמָאט .ןבלג

 ןשיסוד ַא סעּפע ןיא טבילרַאֿפ ךיז בייו ןגייא סדניקשיֿפ םהרֿבַא

 -ענטימ םיא ןוֿפ קעווַא זיא ,ןַאמ ריא טזַאלעגרעביא טָאה ,ןטמַאַאב

 ףַאמ ריא ןוֿפ רָאנ טינ קעווַא זיא יז רעבָא ,רעדניק עכעלטע קידנעמ

 .קלָאֿפ ריא ןוֿפ ךיוא רָאנ

 -נעטזעלוֿפ ןרָאֿפ ןריווַאק טינ ליוו וא ךיא ךיירטשרעטנוא רעדיוו

 טנעקעג ןבָאה רעקרָאידרינ .עטכישעג רעטצעל רעד ןופ תמא ןקיד

 עגנוי יד ןיא טָאה עכלעוו ,רעטכָאט ַא טימ ןוא ױרֿפ ַא טימ דניקשיֿפ

 הנותח ךָאנרעד טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רָאכ ןיא ןעגנוזעג ןרָאי

 ײןרָאי ענעי ןיא ךָאנ זיא רעכלעוו ,רָאיטקַא ןשידִיי ַא טימ טָאהעג

 -רַאּפ ַא ןריֿפנָא יװ "טעברַא עקיצומש; ַאזַא וצ רעטַאעמ ןופ קעווַא

 ןעמ טָאה יײז ןוֿפ ןוא ,ץַאלּפ | ןליבָאמָאטיױא רַאֿפ לעטשּפָא| גניק

 ."טרעהעג טינ תושעמ עלא יד טָא לָאמניײיק
 : יצ .ש

 ,212-213 .זז ,דנַאב רעטשרע ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט שידיא .שעג , --- ןירָאג .ב

 .143 126 ,דנַאב רעטייווצ

 ,5 'ג ,.י .ג , לַאנרושז-רעטַאעט , ,גנובַײרשַאב-סנעבעל ןַײז -- רעלדַא .ּפ ֿבקעי

2, 
 6 .ו ,1916 ,קרָאי וינ ,/עטכישעג סנעבעל ןַײמ , --- יקסװעשאמָאהט יסעב

 , "גָאט, ,ןעבעל ןרָאיטקַא ןוֿפ ןעטנעמָאמ עטנאסערעטניא -- ןײטשּפע רעטלַא

 ,1918 .טּפעס 1
 עטנַאסערעטניא ןַארַאֿפ ןענַײז רעליּפשיוש עשידיא יד ןשיװצ -- ליסנעּפ דעל

 ,1920 .צעד 17 ,.י .ג ," וראֿפ , ,ןעּפיט
 -רעמוז ענַײז ןשיװצ רעמוז זיולב רַאטס א זיא סָאװ רָאיטקַא ןַא -- ליסנעּפ דעל

 ,1922 טסוגיוא 8 ,טראד ,סרעדראב
 ,1930 ,קרָאי וינ ,"דנײרֿפנעזײװ ינומ ןוא רעלסעק דוד , -- שטיװָארעשא .מ

 ,65:66 .זז
 יוז ,1937 ,קרָאײוװינ ,,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ םָאבלַא; -- גייװצרעבליז ןמַײז

6 80, 

 ענַײז ףיוא ךיז טלעציו דניקשיֿפ רעקימָאק רעטמירַאב רעד -- םיובנעשריק .י

 ,1939 טסוגיוא 11 ,.י .נ ,"שז זָאמ , ,ןערהָאי ערעטלע
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 רעטַאע ט ןשידיי

 סָאה ,רעקימָאק רענעברָאטשרַאֿפ טשרע ,דניקשיֿפ םהוֿבַא -- םיובנעשריק .י

 .1940 ַײמ 24 ,י .ג ,"ש'זָאמ , ,ררושמ ַא סלַא ןעגנַאֿפעגנָא

 לירּפָא 30 ,.י .נ ," גָאט רעד ,, ,ןעבעל ןַײמ ןוֿפ ןעדָאזיּפע --- יקסנישמור ףסוי

3, 

 ,142144 .זז ,1944 ,קרָאי וינ ," ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןעגנאלק , --- יקסנישמור ףסוי

 רעבָא ,ןעכַאל ערעױגַא טכַאמעג טָאה דניקשיֿפ םהרֿבַא --- גייווצרעבליז ןמלז

 .1965 ַײמ 9 ,.י .ג ," וװראֿפ , ,טכַאלעג טינ רע טָאה ןײלַא

 רעוייל ,לעּפַאר

 |1921 ילוי 26 .טשעג -- 1868 .צעד 12 .בעג)

 -רַאװ ןיא 1868 רעבמעצעד 12 ןריובעג

 "עברַא-עקשדנעה ַא -- רעטָאֿפ .ןלוּפ ,עש
 ַא ןופ ןירעמיטנגיא -- רעטומ .רעט

 ןוא לוש-ץרעמָאק ַא טקידנעעג .זױה-עֿפַאק

 ,רעטלַאהכוב ַא ןעוועג טַײצ עסיוועג ַא

 ןוא ןזח ַא ַײב ןעגנוזעג דניק סלַא ךָאנ

 ןַאמרעב ףלָאדַא ןוא ןַאמרעה טימ רעטעּפש

 טקילײטַאב ךיז דרַאבצרַאװש ווַאטסוג ןוא

 ."ןטעטרַאװק-גנַאזעג , יד ןיא

 טכוזַאב רָאי 18 ןוֿפ רעטלע ןיא

 .עקירעמַא 2

 ןוא לחרירתסא רעליּפשיוש עקידרעטעּפש יד טימ ןעמַאזוצ -

 ןײטשרעֿפילש ףלָאדַא ,טרעביל ֿבקעי ,יקסנימַאק קחצי:םהרֿנַא

 רע טָאה ,א'א ןַאמרעב ןַאמרעה ,ןײטשניײֿפ ןַאמרעה ,ןַאמלעטיט .ח .מ

 יָאדלע , רעטַאעט רעװעשרַאװ ןיא טייקיטעט:עניב ןַײז ןביױהעגנָא

 ,רעטַאעט שידִיי ףיוא טָאברַאֿפ ןכָאנ .ןוא ,עּפורט סר'מש ןיא "ָאדַאר

 ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ,עינעמור רעביא ןגעלָאק ענַײז טימ טרעדנַאװעג

 יַאעט-"שטַײד-שידִיי, טליּפשעג ,דנַאלסור ןייק ךיז טרעקעגקירוצ

 ענָאדַאמירּפ רעד טימ טַאהעג הנותח ,עּפורט סיקסנימַאק ןיא רעט

 ךָאנרעד ,| 589 .ז ,"רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ ןָאקיסקעל ,} ןרָאה ַאשזור

 ןטָארטעגנַײרַא 1903 ןיא .ןָאזשיֿפ םהרֿבַא ַײב גנַאל-ןרָאי טליּפשעג

 רעװעשרַאװ ןיא עּפורט סלַאזנעזָאר ןיא רָאיטקַא ןוא רעסישזער סלַא

 ףיוא "רעוויה'ד ןעדראשז , ןיא רעטעּפש ,רעטַאעט-"ַאלעטָאגַאב ,

 ןַײז ןוֿפ טיוט ןכָאנ) טָאה רע ּוװ ,שזדָאל ןיא םעד ךָאנ ,סַאג ַאנלעימכ

 ַא טרימרַָאֿפ ןוא ,ןַארֿפַאש ַאזיל טימ טַאהעג הנותח (ױרֿפ רעטשרע

 יורֿפ עטייווצ ןַײז טברַאטש ףיורעד ץרוק ,ןיקסנימַאק טימ עּפורט

 וצ ןענכדש ךיז טמענ רע .דניק ןיילק ַא טימ רעביא םיא טזָאל ןוא

 ױזַא םיא טרעדליש ןוא ,הנותח םיא טימ טָאה עכלעוו ,סקעט ַאניז

 :.?רעטַאעט שידיא תורוד ריֿפ , ךוב ריא ןיא

 טרָאד ןױש .קסנימ ןוֿפ ךָאנ טנעקעג ךיא בָאה לעּפַאר רעזיילי

 -מיס ץנַאג ןעוועג רימ ןזיא רע ןוא רימ םורַא טיירדעג ךיז רע טָאה

 ןַאג זיא רע זַא ,טסּווװרעד ךיז ךיא בָאה עשרַאוו ןיא רעבָא ,שיטַאּפ

 זַא וא ,דירי ַא םעדױב ןֿפױא ןדיירנייא ביל טָאה רע זַא ,ײרעיצנָא

 -נָא יד .ןגױלֿפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג טשינ זיא ,טגָאז רע סָאװ ,ץלַא

 ןוא ,לייטרוארָאֿפ ַא ןֿפַאשעג רימ ןיא ןבָאה ,םיא ןגעװו שינערעהוצ

 עלַא יו רעטלעק ןוא רענעטלַאהעגקירוצ ןעמונעגפױא םיא בָאה ךיא

 ןעמוקעג ןגעווטסעדנוֿפ זיא לעּפַאר רעזייל רעבָא .םירֿבח ערעדִוַא

 -עגרעטנוא  רימ ַײב טָאה ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע .רימ וצ

 .קיטקַאט ערעדנַא ץנַאג ַא ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא ײלסיֿפ ַא טלעטש

 ןגעוו קינירו רעייז ןוא רעטַאעט ןגעוו טדערעג ךס ַא רימ טימ טָאה רעי

 .תונוּכ עתמא ענַײז ןגעוו ןוא עביל
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 ןוא ןַאמרעגנוי רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא לעּפַאר רעזייל
 בור רעד יװ שרעדנַא ץנַאג רעטַאעט ץעוו ןדייר טנַאקעג טָאה רע
 סָאז ןוא לוש סלַא רעטַאעט סָאד טכַארטַאב טָאה רע .ןרָאיטקַא

 ,תמא עקַאט זיא סע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא ,רעליש רַאֿפ םוקילבוּפ
 ןענעק טָאװ ,רעטַאעט ןיא רעליש ןַארַאֿפ לָאמ ךס ַא ןענַײז סע זַא

 ,רערעל ערעייז ןוֿפ לָאר יד ןליּפש ןֿפרַאד סָאװ ,ןרָאיטקַא יד יוװ רעמ
 ןלָאז ןדיי עטנעגילעטניא יד זַא ,טינ ךָאנ טקיטכערַאב סָאד רעֶדַא

 .רעטַאעט ןטנידִיי ןוֿפ ןכייוו

 רעזייל טימ ןריסערעטניארַאֿפ ןבױהעגנָא ךיז בָאה ךיא ןעו-

 ןַײז ןוֿפ קיטש ַא טסּוורעד ךיז ךיא ךעלעמַאּפ ךיא בָאה ,לעּפַאר

 ,רעבייוו ייווצ טַאהעג טָאה רע זַא ,טסּוװרעד ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןבעל

 ןַײמ זַא ,ןעזעגנייא טוג גונעג ךיא בָאה הנותח רעזדנוא רַאֿפ ךָאנ

 ןעזעג בָאה ךיא .רעשלַאֿפ ַא ןעוועג זיא ןלעּפַאר ןגעק לײטרוארָאֿפ

 ערעדנַא יו שרעדנַא לסיב שביה ַא זיא רע זַא ,טלעטשעגטסעֿפ ןוא

 רעלציו ַא ,שטנעמ רעכעלײרֿפ ַא ןעוועג זיא רע ,תמא .ןרָאיטקַא

 ןטימ טניורקעג םיא ןעמ טָאה רַאֿפרעד רשֿפא ןוא רָאמוה ךס ַא טימ

 טימ זיולב ןבעגעגּפָא טינ ךיז טָאה רע רעבָא ,"רעיצנָא ןעמָאנ

 ןוא ןיא טעברַא ןַײז טימ ןבעגעגּפָא ךיז טסנרע טָאה רע .ײיײרעיצנָא;

 גנוטיירגוצ רעשביה טימ טריסישזער טָאה רע ;רעטַאעט םעד רַאֿפ

 סלַא ,רע טָאה םעד רעסיוא ןוא ,ןַאלּפ ןטמיטשַאב סױרָאֿפ ַא טיול ןוא

 ןוֿפ ןסעיּפ עַײנ אקוד ןוא טנעיילעג ךס ַא ,ערעדנַא עעק סַאנסױא

 עסעיּפ ַא זַא ,טליֿפרעד רע טָאה ןוא ,ןרוטַאמַארד עשידִיי-טשינ

 ןױש רע טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ ןגױט טנַאקעג ךױא טלָאװ
 (עביה ַא טַאהעג ןיוש טָאה רע ןוא גנוצעזרעביא ריא רעביא טעברַאעג

 יו טעטירָאטױא ַאזַא וליֿפַא עכלעוו ,ןעגנוצעזרעביא ענעגייא לסיב

 ךָאנ וא .טריֿפעגֿפױא ייז ןוא טנעקרענַא טָאה ןײטשנרַא קרַאמ

 טֿפַארק-סיױטש ַא ןעמוקעגוצ ךָאנ תולעמ יד וצ םיא זיא התתח רעד

 ענָאלבַאש ןייק ןָאט טלָאװעג טינ טָאה רע .רָאטַאזינַאגרָא סלַא ךיוא

 ,ןָאטוצֿפױא ךיוא רָאנ ,ןַאט וצ זױלב טינ טכוזעג טָאה רע .טעברַא

 ,ןצעענַאּפמָאק טימ טקַארטנָאק ןוֿפ טײרֿפַאב ךיז טָאה רע רָאנ יו ןוא

 ןעמענרעביא ןגעוו ןיקסנימַאק טימ ןעלדנַאהרַאֿפ ןביױהעגנָא רע טָאה

 זיא סָאד .רַאוטרעּפער ןרעסעב ןרַאֿפ לעיצעּפס ,ײםועזילע סםעד

 טָאה יקסנימַאק ןוא גנומענרעטנוא עכעלרעֿפעג ַא ןעוועג טלָאמעד

 ךָאנ טכוזעג ןוא ןקָארשעגּפָא טינ לעּפַאר ךיז טָאה ,טגַאװעג טינ סע

 -לּפע ןוֿפ גנומיטששוצ יד ןענּוװעג רע טָאה ױזַא ןוא םיֿפּתוש ערעדנַא

 רעטנעגילעטניא רעייז ַא ןעוועג זיא גרעבלּפע .ןענַאמסייװ ןוא ןגרעב

 גנומענרעטנוא ַאזַא וצ ןטערטוצוצ טײרֿפעג טָאה םיא ןוא שטנעמ

 גרעבלּפע ,יקסנימַאק ,לעּפַאר ;ריֿפ יד ןוא ,רַאוטרעּפער ןרעסעב רַאֿפ

 קידנקָארבנַײרַא ,רעטַאעט-םּועזילע םעד ןעגנודעג ןבָאה ןַאמסייו ןוא

 ."לבור ןטרָאּפשעגּפָא ןטצעל םוצ זיב טֿפעשעג םעד ןיא

 :עכָאּפע רענעי ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ינודקומ .א .רד

 שירָאיטקַא ךעלרעדנּוװ ַא טימ רעליּפשיוש ַא ןעוועג זיא סָאד

 ַא .ריִלָאק ןטַאמ-סַאלב סענַײֿפ ַא טַאהעג טָאה םינּפ ןיז .טכיזעג

 ףרַאש ַא וא ןרעטש ןטנַאגעלע רעייז ַא ,זָאנ-רעלדָא עֿפרַאש ענַײֿפ

 רעּפרעק רעצנַאג רעד .טכיזעג סָאד ןעוועג זיולב זיא סָאד .ליומ ןיילק

 טעד טכַאמעג טָאה סע .טכיזעג םענַײֿפ םוצ טסַאפעגוצ טשינ ךיז טָאה

 ןרָאװעג טצעזעגֿפױרַא זיא רעּפרעק ןשייעבעלֿפ ַא ףיוא זַא ,קורדנייא

 ןוא רעוװע ןעוועג זיא רעפרעק רעד .ּפָאק רענייש רעדמערֿפ ַא

 רעווש ןוא ןגיובעג ,קידכעלייק-בלַאה סעפע טנעה יד ,קידנעלקניוו
 .עקיצָאלק ןוא רעווש ;עכעלמענ סָאד -- סיֿפ יד ןוא עכעלגעווַאב

216 



 טימ רעבָא ,רָאיטקַא רעשיטַאמַארד ַא רקיע רעד ןעוועג זיא רע
 טשינ לָאמ ןייק רע זיא ןגעווטסעדנוֿפ .ןטייקיעֿפ עקיטעמלטימ ץנַאג
 ."עלָאד ַא ןיא לַאנַאב ןוא בָארג ןעוועג

 ןקידנגלָאֿפ ינודקומ .רד רעביא טיג טייהנגעלעג ערעדנַא ןַא ַײב
 ;דָאזיּפע

 גנוריֿפֿפױא ןַא טעוװ עיזנעצער עֿפרַאש ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא,|
 יד ןֿפורסױרַא טזװמעג טָאה עיזנעצער יד .רעטַאעט-ײסּועזילע, ןיא
 סע ןבָאה רעליּפשיוע יד רעבָא ,רעליּפשיוש יד ןוֿפ טײקנדירֿפוצמוא
 ןוא "םּועזילע, ןיא עסעיפ עַײנ ַא טײג .ןליֿפ וצ ןבעגעג טשינ רימ
 ךימ טנגעגַאב גרעבלּפע {רָאטקעריד רעד} .רעטַאעט ןיא םוק ךיא
 םענרַאֿפ ךיא ןוא ןטעליב ענַײמ רעטתא רימ טגָארט ,ךעלֿפעה
 ,ןבײהֿפױא ךיז לָאז גנַאהרָאֿפ רעד זַא ,עלַא יו טרַאװ ןוא ץַאלּפ ןַײמ
 םלוע רעד .ףיוא טשינ ךיז טבייה גנַאהרָאֿפ רעד ןוא טַײצ יד טמוק סע
 .ןפוט ,טנעה יד טימ ןשטַאּפ ןָא טבייה ןעמ .קידלודעגמוא טרעװ

 טשינ ךיז טבייה גנַאהרָאֿפ רעד .ליומ ןטימ ןעיירש ןוא סיֿפ יד טימ
 -רַאֿפ ַא ןוש זיא סע .ףױא
 .טונימ 15 ףױא גנוקיטעפש
 -?ּפע ןיֿפעג ,סױרַא ךיא ײג
 סע סָאװ םיא גערֿפ ןוא ןגרעב
 רע טלמַאטש ,ןעשעג זיא
 רָאלק טשינ טרעֿפטנע ,סעּפע
 :ןימ רע טגָאז ףוס םוצ ןוא
 ,טסייה סָאד ,רעליּפשיוש יד,
 ,ןליּפע טשינ ןליוו ,לעּפַאר
 .ועטַאעט ןיא טנעז ריא לַײװ
 טרַאּפעעגנַײא ךיז ןבָאה יז
 -רָאג ייז טימ ןָאק ןעמ ןוא
 ."ןכַאמ טשינ

 סעּפע רדסּכ טכוז .ר

 םעד ףיוא טריֿפ רע .סעַײנ

 וצ ,1902 רעבמעטּפעס 0

 .ז 1905 ןיא ןוא ,יַאנעלדַאמ הפ ע גרעבלעצ ײ" ו
 ,"עדמערפ יד; סניביל

 :ינודקומ .רד טבַײרש עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו

 .טכעלש טינרָאג יןַאמ-סערפסקע; םעד ךרוד טריֿפ לעּפַאר יה

 טינ ריא טלָאװ ווָאנַארד זַא ,טינ היאר ןייק ירמגל רעבָא זיא סע

 ."פליפזעעג רעסעב

 | "עּפורט עשירַארעטיל יד ,} סַאקסנימַאק טימ סױרַא טרָאֿפ .ר

 ןשיוװצ ךוסכס ַא ךָאנ ןוא ,םישדח ייווצ ןליּפש יז ּווװ ,גרוברעטעּפ ןייק

 סָאד גרעבלּפע .ה טימ ןעמַאזוצ ,רע טגניד ,יקסנימַאק ןוא גרעבלּפע

 ןעגנערב ייז ּוװ ,רָאי 5 ףיוא עשרַאװ ןיא "םּועזילע , רעטַאעט סָאד

 ןָאדנָאל ןוֿפ ןַאמרעש ףעזָאי רעקימָאק םעד ןליױּפ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 טימ רָאי בלַאה ַא ףיוא ןטערט עכלעוו ,גנָאי ַארַאלק ןיטערבוס יד ןוא

 סירָאמ ךָאנרעד ,*ןַאמ סבַײװ ןַײמ , ןיא גלָאֿפרעד ןכעלנייוועגרעסיוא

 םעס ,ןַאמנייֿפ הניד ,רַאוטרעּפער ןשיטַאמַארד ַא ןיא שטיװָאקשָאמ

 -ַאקירעמַא יד  ןיא רָאי בלַאה ַא גנָאי ַארַאלק רעדיוװ ןוא גניליש

 ןענָאזשיֿפ וצ ןרילָארטסַאג ױרֿפ ןַײז טימ רע טרָאֿפ ךָאנרעד ,"ןירענ

 ,עּפורט ַא טריזינַאגרָא רע ּוװ ,עשרַאװ ןיא קירוצ טמוק ,סעדָא ןיא

 סױרַא טערט יױרֿפ ןַײז וו ,טעטש עשיסור רעביא םורַא טרָאֿפ עכלעוו
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 ןופ ןָאקיסלעל

 םעד ןיא ךיוא יװ ,ןלָאר-ַאקסװַאלסָארעג ןוא-גנָאי ַארַאלק יד ןיא

 רעביא טצעז .ר ןכלעוו ,"וטסניווװ ּוװ ַאמלַא , סרַאֿפ ןשִיעּפָארײא
 ,ריא רַאֿפ

 ןָא טריֿפ רע ּוװ ,סעדָא ןייק עילימַאֿפ רעד טימ קעװַא -- 2
 | .סעּפורט עשידִיי 2 טימ רָאי עקינייא

 :תונורכז עריא ןיא ַאניז יױרֿפ ןַײז טלייצרעד םעד ןגעוו

 סָאבעלַאב ןטימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאוװ ,טקַארטנָאק םעד ץֹוח ַא;
 ןַא ןופ שארב ןליּפש טפרַאדַאב בָאה ךיא ּוװ ,"יווָאנ; רעטַאעט ןֿפ
 -לָאב ; רעטַאעט םעד ןעגנודעג ךיוא לעּפַאר טָאה ,עּפו ,ט ןטע .עצָא
 ןיא ךָאנ ךיו טָאו לעּפַאו .סַאג ענשטינשועו ירַאטס ףיֹוא יַאווָא ַאג
 ךס ַא טַאװעג טָאה ױע .סױרג ףיוא ןעמונרַאֿפ לָאמ עלַא עשאװ

 ןַײז ןזױוַאב ןיוש טָאה סָאז .טסײג-סגנומענרעטנוא ןוא גנװש
 א ,רָאי ףניפ עצנַאג ףױא עשרַאו ןיא "םּועזילע; םעד ןעווענ

 עקיגוצ-סױרג ףױא ןטסָאמ וַאֿפ ךיֹוא סעדָא ןיא ךיז רע טָאה טציא
 | .ןעגנומענ ועטנוא

 זיא רע .רעטַאעט ןטסנרע םוצ טבערטשעג לעּפַאו טָאה ,בגא
 -עג לָאמ ןייא טשינ טַאה רע א שטנעמ -עטנעגי;עטניא ןַא ןעוועג
 ןבעג ףרַאד סָאו ,טפעשעג ַא זױלב טשינ זיא רעטַאעט וַא ,טגָאז
 -לעוו ןופ ענובייוט ַא ןַײז ףרַאד רעטַאעט רָאנ ,ןרָאיטשַא וַאט ווטנ 9
 םעד ןדענייפוַאֹפ וצ ןכוז ןוא םלוע טעד ןדליב ץלָאז ןוָאיטעַא וענ
 טָאה ,ועטַאעט ףיוא קוק ַאוַא קידנבָאה .םוקילבוּפ ןויל ןופ ץַאמשעג
 -נא רעסיוױג ןַײז טימ טקידירּפַאב ןצנַאגניא ט;ישעג טינ ךיו רע
 טכַאמעג עבייועד רע טָאה ,ןטע ועצָא רַאט ײיווָאנג ןיא גנוומענ עט
 רעטַאעט ןטימ ךיױא ןֹויפֹוצנֶא קיטַײצכַײלג טטעמוַאפ ןטיוג ַא
 .רַאוטרעּפעו ןטטנוע ןוַאפ ײווָא וַאגלָאב,

 -טערג רעד סלַא ןרָאוועג טסּוװַאב לענש ןָאד | זיא ןעמָאנ ס,עטַא
 טעוװַאיעג ךיו ןבָאה ןרָאיטקָא ןוא ,רענענ ועטנוא--ועטַאעט ?ועט
 טרישוַאגנַא ןעמע;ַא טָאהװ לעצַאו א ,טַײז ע;ַא וצ ןןו?שמעג|

 טימ ןוָאועג טגרָאזַאב ןענַײז סרעטַאעט עדייב ןוא עשיַאג ףוא
 -עטשוָאצ יד וצ טייוגעג ייז ןיא ךיז טָאה ןעמ ןוא סעפווט עשיווג
 סלעּפַאו רעטנוא סרעטַאעט עדייב זַא ,"וװַא ,םענוַאפ טימ ןעגנול

 יד ןגעק ןעמעש וצ טַאועג טשינרָאג טימ ךיז ןבָאו עיצקעויד
 ."סעדָא ןיא ס'עטַאעט עשיסוי עקידנטי-טַאב

 -לוֿפ ַא סױרַא טֿפור שינערעקרעביא עשיטסיװעשלָאב יד רעבָא
 טלייצרעד םעד ןגעוו ןוא ,טיבעג-רעטַאעט ןפיוא עיכרַאנַא עקידנעטש
 | :ךֹוב ריא ןיא לעּפַאר עניז

 טשינ טָאה רעטַאעט ליבַאטס ןליפש ןוֿפ ןעוו רָאי ןטסיוו טעד ןיא;
 ךיז ןבָאה ,טלָאוועג ךָאד ןעמ טָאה ןבעל ןוא ,דייר ןייק ןַײז טנָאקעג
 זיא ןעמ בעל וצ ידּכ עקַאט ןבעל סָאד טלעטשעגנייא ןרָאיטשַא
 ךס ַא טסָאקעג טָאה טיורב לקיטש ַא ןוא ,טיוב לקיטש ַא ןכוז סיו יא

 ,ןרָאיטקַא ןבָאה יֹווַא ןוא ,ןענידרַאפ וצ ּווװ ןכוז טוומעג ןעונ טָאֹוו ,טלעג
 ןעמ .עיצַאלֹוקעּפש וצ ןעמונעג ךיז ,רעטַאעט ןקיפש ֹוצ טאטשוָא
 -רַאט ןבעגעג טָאה ץלַא ןוא טוָאלעג ךיז טָאו סע סָאוו טשיוקעג טָאװ
 סעיצַאלוקעּפש ענעפיייוט יד וצ ךיז ןבָאה ןָאיטקַא עכנַאמ ןוא ,טסניד
 ךס ַא טכַאמעג ןבָאה יז ןוא רעטַאעט םוצ יו טגיוטעגסױא רעסעב
 ערעַײט ןוא טלעג גונעג טַאהעג ןבָאה רימ שטָאכ ,לעּפַאר ןוא ,טלעג

 ,"סיוא ךיוא ךָאד ךיז טּפעש םענורב ַא זַא ,טַאהעג א'וומ טָאה ,ןכַאז
 ךיא ךיז טָאה רע ןוא ןענידרַאֿפ וצ סעפע טכוועג ךיוא טָאה רע ןוא
 -ןַײּפוש ערעזנַא ןוא לעמ ךעלקעז ,עטוילַאו ןעלדנַאהנַײא ןעמונעג
 -עגסיוא רעד זַא ,ןזיועגסױרַא דלַאב ךיז טָאה סע רעבָא ,ןשלקיטרַא
 ןטלַאהסױא טנָאקעג טָאה סָאװ ,רעמענרעטנוא-רעטַאעט רעטנכייצ

 ַײרד ןוא ייווצ ןריֿפ טנָאקעג טָאה סָאװ ןוא ןטקַארטנָאק עקירָאי-גנַאל
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ,ןכַאמ א ץלַאנָאסרעּפ זיר ןרישזַאגנַא וא לָאמַא טימ סרעטַאעט

 ןענידרַאֿפ ךָאנ לָאז ןיילַא רע ןוא ,הסנרּפ םיא ַײב ןבָאה ןלָאז עלַא זַא

 רַאֿפ זיא ,רָאטקעריד-רעטַאעט רעסיורג רעבלעז רעד ,טלעג ךס ַא

 ןועי טימ ןוא ,דניק ןיילק ַא יו ןעוועג ןטֿפעשעג-עיצַאלוקעּפש יד

 טגילרעד ןוא ץלַאֿפעגנַײרַא רע זיא ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ףױק

 .טלעג עטריטסעווניא עצנַאג סָאד ןרָאלרַאֿפ רָאג רעדָא טלעג

 ןעוו זַא ,טקריוועג ױזַא ןלעּפַאר ףיוא טָאה רָאי ערעטיב סָאד

 טשעינ יו ןבָאה ייז וא |סעדָא ןיא| ןַײרַא ןיוש ןענַײז ןשטַײד יד

 סַאג ןיא ןייג ןענָאק לָאז ןעמ זַא ,גװנעדרָא לסיב ַא טלעטשעגנַײא

 -ןצנַײא טַאהעג ארומ לעּפַאר טָאה ,ןַאד וליֿפַא ,גָאטַײב סנטסקינייװ

 .ײעשזַאג ףיוא עּפורט ַא ןרישזַאגנַא ןוא רעטַאעט ַא ןעמענ ףיוא ןלעטש

 ןיא טינ ןוא ליבַאטס טינ ,עּפורט-םירֿבח ַא טרימרָאֿפ רע טָאה

 .םענרַאֿפ ןסיורג
 -ליש ,סעדָא ןיא ןֿפָארטעג םיא טָאה רעכלעוו ,ווָאקרוט טנומגיז

 :ױזַא םיא טרעד

 -ַאעט ןקירָאי-גנַאל ןטימ ןריצַאּפש יד רעבירעד ךיז ןקנעדעגי

 טּפַאכרַאֿפ טָאה המחלמ יד ןכלעוו ,לעּפַאר רעזייל רָאטקעריד-רעט

 ןיב ךיא ןעוו ןטַײצ יד ןוֿפ ךָאנ טנעקעג ךיז ןבָאה רָימ ,סערָא ןיא

 םיא ַײב ןעגניד טגעלֿפ עטַאט רעד ןוא ײלטנעדוטס ןיילק ַא ןעוועג

 ארומ ךיא געלֿפ ןַאד .ןקעווצ עקיטעטליוװו רַאֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ

 ,ןטסנרע ןַײז רַאֿפ ךיז ןקָארשעג ,םיא וצ ןרעטנענרעד וצ ךיז ןבָאה

 םירֿבח ייוצ יװ טריצַאּפש רימ ןבָאה טציא .םינּפ יןשיטַאמַא יד;

 -רַאֿפ םיא ןָאק סָאװ ,טנעגילעטניא, םעד ,רימ רַאֿפ טָאה רע ןוא

 טָאה סָאװ ,ַאניז ,יורֿפ ןַײז .ץרַאה רעטיב ןַײז טניױועגסיוא ,יןייטש

 יד ,זָאלטעברַא ןיא ,גנָאי ַארַאלק *טקנעדעג, ןטַײצ עטוג יד ןיא

 טניז ,םיא ךיוא ..ןָאלרעד טשינ יז ןליוו "ךעלגנִיי ענעמוקעגֿפױא;

 -רַאֿפ יז ןעמענ טשינ רענייק ליוו ,רָאטקעריד סיוא ןרָאוועג זיא רע

 ַא טקידנעעג ךָאד רע טָאה ..םיא רַאֿפ ארומ ןבָאה ,טשינ םיא ןעניג

 -םע יד ,ייז ןוא ,רעטַאעט שיליוּפ טליּפשעג ןוא עלוש עשיטַאמַארד

 | | ...םיצראה

 רע טגעלֿפ ,עלוש עשיטַאמַארד יד ןענָאמרעד טגעלֿפ רע ןעװ

 -כַאזא ַא ןבעג םורַא ױזַא ןוא ,שיליוּפ ףיוא רימ טימ ןדייר ןבייהנָא

 ײ..טכוזַאב טשינ עלוש עשיליוּפ ןייק טָאה רע זַא ,ײ"זייווַאב ןכעל

 .ןוֿפ סולֿפניײא ןרעטנוא ,ָאד ןוא ,עשרַאװ ןייק קירוצ טרָאֿפ .ר
 ךיז ןָאק .ר .ףּתוש ַא רַאֿפ וצ רעטסיימלעצ דוד םיא טמענ ,ױרֿפ ןַײז

 רעַײנ רעד .הֿביֿבס רעװעשרַאװ רעד ןיא ןסַאּפנַײרַא טינ רעמ רעבָא

 ןיא םיגהנמ עַײנ יד ןעמוקכָאנ טינ ןָאק רע .דמערֿפ םיא זיא רוד

 וצרעד ,ןַארעטעװ-רעטַאעט ןטלַא םעד ;םיא וצ ןעגנויצַאב יד ,רעטַאעט

 ַא ךרוד טינ טייג קרַאמ טנזיוט 6 בילוצ יו עטכישעג ַא וצ טמוק

 -עגרָאֿפ םיא טָאה'מ סָאװ ,"ַאלַאקס , רעטַאעט ןוֿפ ןינב םעד ןוֿפ הינק

 -ָאּפשּפָא ענַײז זַא ,ױזַא ,ןלַאֿפ אטולַאװ יד ןָא טבייה ךָאנרעד ןוא ,טגייל

 -עגנָא ךיוא ךיז ןבָאה לַײװרעד .ןרַאדוצנַײא ןבי העגנָא ןבָאה ןעגנור

 זַא ,טעדליבעגנַײא ךיז טָאה .ר .ןרָאיטקַא יד טימ םיכוסכס ןביוה

 טָאה רע .ןטילעג קרַאטש ןוֿפרעד טָאה רע .דוֿבּכב עגוּפ םיא זיא'מ

 .ןרעטקָאד וצ ןביוהעגנָא ךיז

 40 ס',ר ןרָאװעג טרעַײֿפעג עשרַאװ ןיא זיא 1921 ץרעמ ןיא
 ןסיורג ַא טימ ,.ר זיא טייהנגעלעג רעד וצ ,ייליבוי-עניב רעקירָאי
 סנידרָאג ןיא "רענווָארבוד עלעשרעה; סלַא ןטָארטעגֿפױא ,גלָאֿפרעד
 ,"לווייט ןוא שטנעמ .,טָאג,

 ;ױרֿפ ןַײז ןוֿפ טרעדלישעג ױזַא טרעוו ףוס רעשיגַארט ןַײז

 ןוא עשרַאו ןיא טַײצ לקיטש ַא ןעוועג ןלעּפַאר טימ ןיב ךיא

 םעד ןעמענָא ןסייהעג ךימ רע טָאה ,רעסעב טליֿפעג ךיז טָאה רע ןעוו
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 ןטאטאאקטטעאטאפסעו

 ךיא בָאה לַײװװרעד ןוא ,שזדָאל ןייק ןרילָארטסַאג ןרָאֿפ וצ טָאבנַא
 טעניוולַאמ |סרעטכָאט-ףיטש רעד } ןגעוו תועידי עכעליירֿפ ןעמוקַאב
 זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ןוא עיצילַאג ןיא ןגלָאֿפרעד עשירעלטסניק
 רע ןוא ריא ןיא טבילרַאֿפ ךיז טָאה ווָאנרַאט ןוֿפ ןַאמרעגנוי רעכַײר ַא
 ןבָאה הנותח ריא טימ לי

 טשינ ךיא בָאה ךָאנ רעבָא |ןליּפש שזדָאל ןייק קעווַא זיא ַאניז1..
 טָאה ןעמ יוװ ,קילג סעניװלַאמ טימ ןעײרֿפוצנָא גונעג ךיז ןזיווַאב
 טזמעג ץלַא בָאה ךיא ןוא ,עשרַאװ ןייק ןֿפורעגסױרַא לענש ךימ

 ןלעּפַאו בָאה ךיא .קנַארק ךעלרעֿפעג ןעוועג זיא לעּפַאר .ןזָאל ןייטש
 .דנַאטשוצ ןקירעיורט רעייז ַא ןיא ןֿפָארטעג

 ַא טגָאזעג טָאה רענייא .קינייא ןעוועג טשינ ןענַײז םירױטקָאד
 םיריוטקָאד יד תעב ןוא ,רענײטשלַאג -- רערעדנַא רעד ןוא .רעסנַאק
 .רעגרע ןוא רעגרע ןרָאװעג םיא זיא ,זיא םיא סָאװ טרידוטש ןבָאה
 ליוו רע .הנותח סעניװלַאמ ןלייאוצ לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג ךיז טָאה רע
 ןגעוו בָאה ךיא .הּפוח רעד רעטנוא ןעז וצ יז תחנ םעד ןבעלרעד ךָאנ
 וצ ןעמוקעג דלַאב זיא עניוװלַאמ .ווָאנרַאט ןייק טיֿפַאוגעלעט םעד
 ,ןרעטלע ענַײז טימ טסעומשעגכרוד לַײװו ועד ךיז טָאה ןתח ריא .ןרָאֿפ
 ַא ןלעטש וצ טיירג ןעוועג זיא רע .עשרַאוו ןייק ןעמוקעג זיא רע ןוא
 -לַאמ ןעז וצ ןזיוַאב זיולב רָאנ טָאה לעּפַאר רָאנ ,ןיוש וליֿפַא הּפוח
 -טיוא טלָאוװעג ןוא ןָאטעג לכימש ַא םיא וצ טָאה רע ןתח סעניװ

 זיא טנַאה יד רָאנ ,םיא ןסירגַאב וצ ףיוא טנַאה יד םיא וצ ןקע -טש
 טָאה וע סָאװ ,טייקנדירפוצ ןוֿפ לכיימש ןטימ ןוא ,ןלַאטעגקי'ווצ
 ןַײז טכיהעגסיוא רע טָאה ,ןתח סרעטכָאט ןַײז ןעז וצ טבעל'עד
 ,"םעטָא ןטצעל

 ,עשרַאװ ןיא 1921 ילוי 26 םעד ןברָאטשעג זיא .ר

 יד ןוא טוט ןַײז ןוֿפ קורדנייא םעד ױזַא טרעדליש ױרֿפ ןַײז

 שי - : , :היול

 ןוֿפ ןוא עשרַאוװ ןיא עסירטקַא רעדָא רָאיטקַא ןייק ןעוועג טשינ
 ַא ןֿפַאו ןעמוקעג ןבָאה טשינ ןלָאז סָאװ ,ץניווָארּפ רעצנַאג עד
 -רעטַאעט רעטצזיוט ךױא .םענעברָאטשרַאֿפ ןפױא קילב ןטבעל
 סָאװ ,טעד וצ דוֿבּכ ןטצעל םעד ןלייטוצ ןעמוקעג ןענַײז "וענווַאב
 עידָיי ןטלַאהֿפיוא ןוא ןֿפַאש וצ ףיוא ןבעל ןצנַאג ןַײז ןבעגעגּפָא טָאה
 ןעגנֹוטַײצ יד ךיוא .רעצ'ועה ערעייז טײרֿפױעד טָאה סָאװ ,ועטַאעט
 ,ןעלקיט-וַא-גָאלָאוקענ עסיו וג טעמדיוועג דוֿבּכ ןטצעל ןַײז רַאט ןבָאה
 וױלב טשינ ןטסנידרַאֿפ ןוא ןעגנוטסייל עסױג ענַײז קידנצַאשּפָא
 ןכלעוו רַאֿפ ,ט'ופב רעטַאעט ן ועסעב ןיַאֿפ רָאנ ,ללּכב רעטַאעט ןַאֿפ
 ןוא טעטעיפ ןועסעב ַא ךס ַא טַאהעג לָאמ עלַא טָאה לעבַאו רעוייל
 -יזָאּפ קידנסיוו ןסעיפ ע'ועסעב ןבעגעג לעּפַאו טָאה לָאמ ןייא טשינ
 | .טלעג ןגיילרעד ייז וצ טעוו רע זַא ,וויט

 טלעּפָאר ןגעוו העידי יד ןגָארטעצ דלַאב ןבָאה ןֿפַארגעלעט יד
 עשיֿפַא וגעלעט ןעמוקנָא ןבױזועגנָא ןבָאה סנגיוָאמ-וצ ףיוא ןוא טױט
 -ילַאג ןוא ןליױפ ןוֿפ טעטש ץניווָאוּפ עלַא ןוֿפ ןקורדסיוא--ועיז ,ט
 ,ןרָאיטקַא עשידִיי ןענוֿפעג וָאנ ךיז ןבָאה סע ּוװ ;לַא יעביא ןוֿפ ,ןעיצ
 -רעיוױט ןעמוקַאב ןיוש וליפַא ךיא בָאה גָאט ןטירד ןֿפױא ןוא.
 ןבָאה ןליױפ צנַאג ןיא סרעטַאעט עשידִיי .עקירעמַא ןוֿפ ןקורדסיוא
 .טליּפשעג טשינ גָאט םעד קורדסיוא-רעיורט סלַא

 עיצַאטטעֿפינַאמ עתמא ןַא ןעוועג זיא לעּפַאר רעזייל ןוֿפ היול יד
 -עג ןטסקרַאטשמַא זיא היל רעד ַײב .ןזעוו-רעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ
 יד ןוא םלוע-רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עביל יד קורדסױא םוצ ןעמוק
 ערעייז ןעײרֿפרעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעד וצ גנורערַאֿפ-

 רעסייה ךעלניױועגרעסיוא ןַא וועג טלָאמעד זיא סע .רעצרעה

 ןעמוקעג ןשטנעמ רעטנזױט ןענַײז ןגעוטסעדנופ ןוא גָאטדזומת
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 רעשנעג ןֿפױא .ור רעטצעל ןַײז וצ םענעברָאטשרַאֿפ םעד ןטײלגַאב

 ,טשלחעג ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא זַא ,גנערדעג ַאזַא ןשוועג זיא םלוע תיב

 טענעֿפָא ןרעביא סידפסה ןטלַאהעג ןבָאה רעבַײרש ןוא ןרָאיטקַא ןוא

 לעּפַאר רעזייל ןוֿפ ןטײקיטעט עכעלדימרעדמוא יד קידנביױל ,רֿבק

 -עגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעליפשיוש סלַא ַײס רעמענרעטנוא סלַא ַײס

 .ײרַאוטרעּפער ןרעסעב ןוֿפ ןסעיּפ לָאצ רעשביה ַא ןיא טנכייצ

 ,"רענווָארבוד עלעשרעה , ןעוועג ןענַײז ןלָאר עטסקיטכיוװ ס'.ר'
 ."םילשורי ןֿברוח , סרעניײטַאל ןיא "לַיַאמזיא,, ןוא ?ַאטסָאקַא לאירוא;

 *ַאטסָאקַא לאירוא , ןיא "לאירוא, ןוֿפ לָאר יד ןליּפש ןַײז ןגעוו

 :רעדנעלסיוא .נ רעשרָאֿפ-רעטַאעט רעשיטעווָאס-שידִיי רעד טבַיײרש

 -עלטסניק יד ...שיטַאמַארדָאלעמ ןלאירוא טליפש לעּפַאר רעזייל

 רַאֿפ ךעלמיטנגייא ןענַײז סָאװ ,עזָאּפ עשעלַאֿפ ןוא טײקשילַארטַאעט עכ

 ןטסערג סעד טקעטשעגנָא ןבָאה ,ײַאטסָאקַא לאירוא  ןיא ןקלעּפַאר
 ,יַאטסָאקַא לאירוא; יא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא לייט

 ,("תידוהיג) ליּפש סיקסנימַאק .ר .א טריזינַאגרָאזעד ױזַא טָאה סָאד ןוא

 -ער עטציּפשעגרעביא טינ-טַײװ יד וליֿפַא טקרעמַאב ןבָאה סָאד זַא

 רימ ןענעייל ױזַא .עסערפ רעשידִיײי רעוועשרַאוו רעד ןופ ןטנעזנעצ

 ןוֿפ גתריֿפֿפיא רעד ןגנוו |"געוו רעד,}| עיזנעצער ַא רענייא ןיא

 ַא ףיױא ןוא יקסנימַאק 'ה יו ןרָאיטקַא לייט ַא; :?ַאטסָאקַא לאירוא;

 ןיא טליפשעג ָאי ןליֿפַא ןבָאה לעּפַאר ןוא ןאמרעב ה"ה רעטרע לייט

 רעבָא סע ןבָאה יז .קרעוו עכלעזַא ןיא ךיז טרעדָאֿפ סע יו ןָאט םעד

 טינ ,ךיז רַאֿפ רעדעי ,גנוננעכער רענעגייא ןַײז ףיוא רעדעי ןָאטעג

 עניב רעד ףיוא רָאנ יו ..םירֿבח ענַײז רַאֿפ ןצנַאגניא ךיז קידנרעמיק

 ,"לאירוא, טליּפשעג טָאה סָאוו ,לעּפַאר רָאיטקַא רעד ןזיווַאב ךיז טָאה
 ."ןדניױװשרַאֿפ ןבױהעגנָא טײקכעלריטַאנ ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא יד טָאה

 -ירב יד, ןוֿפ גנוריֿפױא רעד ףיוא קיטירק ןַײז ןיא יקצולירּפ חנ

 יי | ;טבַײרש ,"עירול רעד

 ,היֿבוט יו ןלָאר עכלעזַא רַאֿפ ךיז טסַאּפ רעכלעוו ,?עּפַאר יה;

 רעד ןיא עיצַאלודָאמ עכעלריטַאנ ןוא טנעמַארעּפמעט רָאנ טלעֿפ

 ,יעמיטש

 ףַאמשירֿפ דוד טבַײרש "ףרוטמ רעד; ןליּפש ןַײז ןגעוו

 .לעּפַאר 'ה ,טנַאיסיֿפענעב רעד טריֿפעגסיױא טָאה עלָאר-לטיט יד

 יזַא רָאנ ,עימָאנַאזיפ ַא "ףרוטמ , טעד ןבעג וצ טימַאב ךיז טָאה רע

 טשינ ןוא סױרַא ךוב אןֿפ ,ענעריפַאּפ ַא רָאנ טרָאט זיא רוגיֿפ יד יו

 "עשיסַאלק, ןימ ַא ריא ןוֿפ ןעמוקסױרַא טזומעג ןיוש טָאה ,ןבעל ןוֿפ

 ןופ ןָאט םעניא ץלַאֿפעגנַײרַא זיא רעליפשיוש רעד ןוא ,טלַאטשעג

 ,?ַאטסָאקַא לאירוא ןייא

 ןַאמ ריא ןוא) ,רּתסא ,(ַאזיל ױרֿפ ןַײז ןוֿפ) ַאניװלַאמ ;רעדניק ס',ר
 .א רעלטסניקיץנַאט רעד ,ןַאמ ריא ןוא) ַאשזדנַא ,(דלעֿפשריה ןמלז

 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןליּפש (ןַאמסירעג

 . ,ךלעֿפשריה ןמלז ןוֿפ .ע ,ש

 ,רעמונ רעטשרע ,עשרַאװ ,"לַארטש רעד , ,"עדמערֿפ יד , --- ינודקומ .א .רד
9, 

 .146 .ז ,1921 ,קָאטסילַאיב ,' רעטַאעט שידִיי, --- יקצולירּפ חנ
 .1921 ,9 'נ ,עשרַאװ ,"רעטַאעט שידוי , ןיא גָאלַארקענ {--}
 ,59 .ז ,1926 ,ץנליװ ,'עמַארד ןוא רעטַאעט , -- טרעכַײװ לאכימ
 דגַאב ,סערַײא-סָאנעוב ,רעטַאעט שידיא תורוד ריֿפ; -- רעקוצ הימחנ

 ,1944 ,ייװצ דנַאב ,סנייא
 ,181 ,124 ,88 .זז ,1940 ,עװקסָאמ " רעטַאעט רעשידִיי , -- רעדנעלסיוא .נ

 רעטֿפניֿפ ,1949 עקיסקעמ ,"ןַאמשירֿפ דוד ןוֿפ קרעװ עלַא, -- ןַאמשירֿפ דוד

 ,28 .ז ,דנַאב
 ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,"שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא , --- ינודקומ .א .רד

 : ,223 ,161 ,139 .וז ,יײװצ דנַאב
 -סָאנעוב ,"טַײצ רעשימרוטש ַא ןוֿפ תונורכז רעטַאעט , --  װָאקרוט טנומגיז

 | ,181 .ז ,1956 ,סערַײא

 טיי

 א = י.י אה יי היה יי ר עדווארד יהי דיי

 ןופ ןָאסיסטעל

 עויל ,לעּפַאר

 | ןַארּפַאש תימלוש }

 |1904 .טּפעס 9 ,טשעג -- 1886 .רבעֿפ 5 .בעג)

 -- ןרעטלע .ענִיַארקֹוא ,סעדָא ןיא 1886 רַאורבעֿפ 5 ןריובעג
 -סגנוריגער רעשידִיי סרעצנעּפס ןיא טנרעלעג .םירחוס-רוטקַאֿפונַאמ
 ,םידומל עשידִיי -- טַאװירּפ ןוא ,עיזַאנמיג

 ,טנעקַאב םיא טימ ךיז ,עּפורט עשידִיי סלעּפַאר קידנכוזַאב

 ףיוא םיא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגֿפױרַא ןוא םיא טימ טַאהעג הנותח
 ,ןלָאר-ענָאדַאמירּפ טליּפשעג רָאי 2 טָאה יז ּוװ ,עניב רעשידִיי רעד

 טבַײרש ריא ןגעוו ןוא ,ױרֿפ עטייווצ סלעּפַאר ןעוועג זיא .ר
 שידיא תורוד ריֿפ, ךוב ריא ןיא ,ַאניז ,ױרֿפ עטירד סלעּפַאר
 :?רעטָאעט

 ךיא ןיא טָאה רע .ןַארֿפַאש ַאזיל ןעוועג זיא ױרֿפ עטייױוצ ןייז
 טָאה יז .עסירעטקַא ןַא רַאֿפ טכַאמעג יז טָאה רע ןוא ןטייקיעֿפ ןעזעג
 רעבָא ,רעטַאעט ןשידִיי םַײב ןדייל ןוא ןזײרֿפ ענַײז ןלייט ןביוהעגנָא
 ןיזע ַא ריובעג םיא טָאה יז ןטלַאהעגסיוא גנַאל טשינ טָאה יז ךיוא
 -רעביא ןוא ,ןקנערק ןביױהעגנָא טעּפמיק רעד ךָאנ דלַאב ןוא ,עלעדיימ
 ךיוא יז זיא ,ןעוועג טלַא רֶאי א םיױק זיא סָאװ דניק ריא םיא קידנזָאל
 ."טלעוו רערעסעב רעד ןיא קעווא

 ,שזדָאל ןיא ןברָאטשעג 1904 רעבמעטּפעס 9 םעד זיא .ר

 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא טליּפש ,ַאניװלַאמ ,רעטכָאט ס'.ר
 | .רעג .סרמ ןוֿפ .ע .מ
 ,1944 ,סערַײא סָאנעוב ,'רעטַאעט שידיא תורוד ריֿפ -- רעקוצ היִמחִנ

 יי ,221-222 .וז

 רעדנַאסקעלַא ,נרעבסַאילע

 ן|1924 ילוי .טשעג -- 1878 ילוי 22 .בעג}

 -- רעטָאֿפ .דנַאלסור-סייוו ,קסנימ ןיא 1878 ילוי 22 ןריובעג

 ןעכנימ ןייק ןעמוקעג טנעדוטס רעגנוי רעייז ַא סלַא .ריקנַאב ַא

 ןבילברַאֿפ טרָאד ןוא טַאהעג הנותח רעטעּפש טָאה רע ּוװ ,דנַאלשטַײד

 .ןעניווו

 -רעביא רעזדנוא ןיא| טבַײרש ,רעֿפַארגָאיב ןַײז ,רעגניניוו .ש

 :|גנוצעז

 ,םעד ןוֿפ טֿפלעה ַא טעמּכ ןעקנַאדרַאֿפ וצ ןשטַײד יד ןבָאה םיא,

 ענייֿפ ענַײז ךרוד רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןוֿפ טנעקַאב ייז זיא סָאװ

 -זוק ,ווָאכעשט ,לָאגָאג ,העינעגרוט ,יָאטסלָאט ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא

 -ווַאקטעערעמ ,בוגָאלָאס ,ווָאסימער ,ןיקשוּפ ,ןישטּפָאר ,ווָאנַאזָאר ,ןימ

 ןעטַײד יד וצ טלטימרַאֿפ טָאה רע .ץרפ ןוא יקסנילָאװ ךיוא ,יקס

 םעד ,סַאנרַאּפ ןשיסור םעד ןבעגעג טָאה רע .רעקיריל עשיסור יד

 עכַײרלַאצ ןיא ןוא ,גוטכיד רעד ןוֿפ לַאװסױא ןטסקידנעטשלוֿפ

 עטצעל יד ןוֿפ ןלעווָאנ עכעלכײלגרַאֿפמוא יד טריֿפעגנַײרַא ןזיירק

 רָאלק ַא ןשמוקַאב שטַײד רעד ןָאק לָאמ ןטשרע םוצ .טרעדנוהרָאי ייווצ

 .וטַארעטיל רעשיסור רעד ןוֿפ רצוא ןקיטסַײ;ג םעד ןוֿפ דליב

 עטֿפַאהרעטסומ ַא טסַאֿפרַאֿפ (1921 ןעכנימ) רע טָאה םעד רעסױא

 ןַײז .עטכישעג-רוטַארעטיל עשיסור עכעלזָאלרַאֿפ עקיצנייא יד ןוא

 טסנוק-יוב רעשיסור רעד וֿפ עטכישעג ַא זיא קרעוו לעניגירָא טייווצ

 = ערעדנַא ענַײז ןיא ץוח ַא ,ןיועגסױרַא ךיז טָאה רע ּױװ ,(1922)

 ."רעקירָאטסיה -טסנוק רעטנטייטַאב ןוא רעטלושעג ַא סלַא ,ןטייקיעֿפ
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 רעטַאעט ןשידיד

 עדנצנעלג עכַײרלָאצ ענַיײז רעסיוא טָאה .ע זַא ,ןָא טיג רעגניניוו

 יד ןוא רַאצ רעד; סיקסווָאקשערעמ יוװ ,שיסור ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא
 -ידִיי-חרזמ, ,(1914) *ווירב סיקסוװעיָאטסָאד, ,(1908) *עיצולָאװער
 -עגנָא ךיוא ,(1917) *רעטַאעט שידִיי-חרזמ, (1917) *ןלעוװָאנ עש

 עשיסור, ,(1907) "טראוונגעק רעד ןוֿפ קיריל עשיסור יד, ןבירש
 עשיליױוּפ ןוֿפ סעדנעגעל,א ,(1910) *ןסור עסיורג יד; ,(1915) ?טסנוק
 -יקסוװעיָאטסָאד, ןוא (1916) "רעלייצרעד עשיסור עַײנ, (1910) *ןדִיי
 ,(1922) "רעוויערב

 ןיא סױרַא ,גַאלרַאֿפ רעלימ גרָאעג ןיא ,ןעכנימ ןיא זיא 1919 ןיא

 -ָאטנַא עשיטַאמַארד ענייא ,רעטַאעהט סעשידַיי, דנעב ייווצ ,שטַײד

 טימ ןוא טצעזרעביא ,טלייוװעגסיוא ,"רעטכיד עשידַייטסָא עיגָאל

 .גרעבסַאילע רעדנַאסקעלַא ןוֿפ תומדקה

 עלעדיֿפ ןיא סָאװ, ןַײרַא טמענ (.זז 2326) דנַאב רעטשרע רעד
 "סעווש יד, ,"טכַאנ-תורבק ַא; ,"ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא, ,"טקעטש

 ןוֿפ *?טײרּפשעצ ןוא טייזעצ, ,ץרּפ .ל .י ןוֿפ *הרובק ךָאנ; ,"?רעט

 ,ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ *תרֿפא עלערימ,, ,םכילע-םולש

 "יבצ עילימַאֿפ יד; :ןַײרַא טמענ (.זז 316) דנַאב רעטייווצ רעד
 םולש ןוֿפ "רעקידניז רעד, ןוא *םָארטש ןטימ, ,יקסניּפ דוד ןוֿפ

 .רעטייוו .א ןוֿפ *רעַײֿפ ןיא, ןוא ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *ףכ תעיקּת; ,שֵא

 יד ןיא .שיגַארט ןבעל ןַײז טקידנערַאֿפ .ע טָאה ,רעגניניוו טיול

 יד ןעמוקעג זיא'ס רעכלעוו ךָאנ עיצקַאער רעשירעייב רעד ןוֿפ געט

 טּפשמרַאֿפ ,ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ,דנַאלשטַײד ןיא עיצולָאװער

 יד .עילימַאֿפ ןַײז טימ ןרעוו וצ טקישעגסױרַא ןוא עמרוט וצ ןרָאװעג

 םיא ףיוא טָאה גנוריגער רעשירעייב רעד ןוֿפ הרזג-שורג עקיזָאד

 ןוֿפ רעצעזרעביא סלַא לַײװ ,טקריוועג קרַאטש ךעלנייוועגרעסיוא

 -עג גנוריגער-טעיווָאס רעד ַײב רע זיא קרעוװ סיקסווָאקשערעמ
 -טימ-טלעג ןייק קידנבָאה טינ .עטסיל רעצרַאװש רעד ףיוא ןענַאטש

 ַײב טלקמ םוקמ ַא ןענוֿפעג ןוא ןילרעב ןייק ןעמוקעג רע זיא ,ןעל

 1924 ילוי ףוס ןוא ןכָארבעגנעמַאזוצ רע זיא ךָאד רעבָא ,טניײרֿפ ַא

 .ןילרעב ןיא ןברָאטשעג רע זיא

 5. שש וממ1מסףסע--- (190886 14019606 142110021/ 3100180016/
 (.6142060 (1927, קק. 148-149), 0

 בקעי ,קַאילּפערק
 1945 .טּפעס 21 .טשעג --- 1885 .בעג}

 ןלױּפ-שיסור ,קָאטסילַאיב ַײב ,ַאװָאדולבַאז ןיא 1885 ןריובעג

 רערענָאיצולַאװער בילוצ טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא טריטסערַא ןעוועג
 ןֿפױלטנַא טזומעג ,סרָאֿפגניזלעה ןיא רעטילימ ןיא טנידעג ,טייקיטעט
 סלַא טעברַא רע ּוװ ,ןּפרעװטנַא ןיא טצעזַאב ךיז ,דנַאלסיױא ןייק

 -רוטלוק שידִיי ןיא וויטקַא ןעוועג קיטַײצכַײלג ןוא רעֿפיײלשטנעמיד

 .,1911 ןיא ןביוהעגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג

 ןעגנולייצרעד טכעלטנֿפערַאֿפ רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 5
 רעד טרעוװ ןוא סעכַאגסױא עשידָאירעּפ עשידִיי ענעדײשרַאֿפ ןיא
 -עגּפָא ךיוא טָאה .ק ."טֿפנוקוצ יד , לַאנרושז-שדוח ןוֿפ רַאטערקעס
 עמרַאזַאק ןוֿפ , ןַאמָאר םעד ןוא ךעלכיב ערענעלק עקינייא טקורד
 ,(1927 ,קרָאי וינ) "המחלמ ןוא

 -רעדניק יד ןוא ןעגנולייצרעד-רעדניק ךס ַא ןבירשעג טָאה .ק
 -ַאּפעס ,1923 לירּפַא ,"דנַאל רעדניק,) "לעגניא ענירג סָאד , עסעיּפ
 רעדניק גניר רעטעברַא .זז 24 .1928 ,קרָאי-ינ :עבַאגסױא-טַאר
 ןיא טימערּפ עטשרע יד ןענוװעג טָאה סָאװ .(11 רעמונ ,קעטָאילביב
 -גניר רעטעברַא עשידִיי יד רַאֿפ עסעיּפ"רעדניק ַא ףיוא סרוקנָאק
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 רעטעברַא ןוֿפ טנעמַאטרַאּפעד סגנודליב ןוֿפ ןבעגעגסױרַא) ןלוש

 - ,ןלוש

 ;:טבַיײרש סארג ילּתֿפנ

 ץא ָאד ןבעל-רעדניק םעד ןוֿפ ליּפש ַא ,לגנַיי ענירג סָאד;

 ,רעטקַאנייא-רעדניק רעשירעלטסניק רעקיצנייא רעד זיא סע .דנַאל

 -ירעמַא ןשיווצ ןַײרַא טלַאֿפ לגנִיי ןירג ַא .זדנוא ַײב ןַארַאֿפ זיא סָאװ

 רע טפור רעדניק לייט ייב .לוקס-קילבָאּפ ַא ןיא רעדניק רענַאק

 "ןָאפ/ ערעדנַא ַײב .גנוטלַאה רעליטש ןַײז טימ תונמחר סױרַא

 וצ ךיז ןפעשט ,(סַאפש) "ןָאֿפפ םיא ןוֿפ ןכַאמ יז .|ןסַאּפש}

 ןענעקַאב וצ געוו רעייז זיולב רעבָא זיא סָאד .ןגָאלש םיא ןליוו ,םיא

 ןעניפעג יז וצ ייז טיצ ןוא ייז טצייר טייקדמערֿפ ןַײז .םיא טימ ךיז

 בלַאה ,ךיז טדערעצ עמ .םותי רעקידכעלייק ַא זיא רע זַא ,םיוא

 רעדניק בור סָאד זַא ,סיוא טניֿפעג רענירג רעד .שילגנע בלַאה ,שידִיי

 םייה רעד ןיא .שידִיי טוג ןעײטשרַאֿפ יי .רעדניק עשידִיי ןעניײז

 עמ .ןרעטלע יד טימ ,ןעבָאב ַא טימ ,ןעדייז ַא טימ ,שידִיי .ייז ןדייר

 ןַײז ןזייו לי רעדעי .ײסַאלק, ןיא ךיז טליּפש עמ ,םירֿבח טרעוו

 יז טלייצרעד רענירג רעד .ייז -- רע ,ןגַארֿפ םיא טלעטש עמ .ןסיוו

 טרעוו עמ .טנַאּפשעג ןרעה רעדניק יד .איֿבנה והילא ןוֿפ השעמ ַא

 ךס ַא .רענירג ַאזַא טינרָאג זיא רע זַא ,ןייא ןעעז ייז .רעדירב עטוג

 י יי יו רעמ רע ןעק ןכאז

 ןשידִיי םעד ןוֿפ דליב ַא סױרַא ליפשש םעד ןיא טגנערב קַאילּפערק

 עצנַאג סָאד .טָאטש רענַאקירעמַא רעסיורג ַא ןיא ןבעל-רעדניק

 ."רָאמוה טימ לוֿפ ןוא קידוועריר זיא ליפש

 .ןברָאטשעג .ק זיא 1945 רעבמעטּפעס 21 םעד

 ,7887790 .זז ,דנאב רעטירד ,1929 .טנליװ ,",טיל .דִיי ,סקעל , -- ןעזייר ןמלז

 ,1921 ילוי 4 ,.י .נ ,/ גָאט , ,רעדניק ערעזדנוא רַאֿפ ךאלכיב --- סארג ילּתֿפנ

 ןעיליל ,סקַאל

 | ןייטשרוב }

 -שמַא ,קרָאי-װינ ןיא 1922 ןריובעג
 ןוֿפ רעדניק סלַא ןעמוקעג ןרעטלע .עקיר

 -ידִיי ַא -- רעטָאֿפ .עקירעמַא ןייק סעדָא
 ,רעטַאעט שידִיי ןוֿפ רעבָאהביל ןוא טסיש

 1929 ןיא ןבעגעגנַײרַא ,דניק סלַא ,ריא טָאה

 טָאה יז ּוװ ,"רעטַאעט טסנוק ןשידִיי , ןיא
 שודיק; סשַא ןיא "דניק סָאד; טליּפשעג

 ןליּפש טרָאד ןיוש טבַײלב יז ןוא ,"םשה
 -ײטַאב ,ןענָאזעס עכעלטע ןלָאר-רעדניק
 סדניקלע לדנעמ ןיא ךיוא ךיז קידנגיל

 ."לדיירד ןוא םוב , עטערעּפָא-רעדניק רעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא

 ןיא קיטַײצכַײלג יז טנרעל ,ןלוש-םכילע-םולש יד קידנכוזַאב |

 (םירג) ןיקסַאר לואש ַײב "רעטַאעט-טסנוק , ןוֿפ עידוטסמַארד רעד
 ךָאנרעד ןוא סקלָאֿפ טקידנערַאֿפ ןוא ,(עיצקיד) לטסעמ ֿבקעי ןוא

 רַאֿפ גנוי וצ ןוא ןלָארירעדניק רַאֿפ סיורג וצ קידנרעוו .לוקסייה
 עשידִיי-שילגנע ףיוא ןטערטֿפױא ןָא יז טבייה ,ןלָאר ענעסקַאוװרעד
 ךיוא טבַײרש ןוא קיזומ ןוא ץנַאט טרידוטש .,ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר
 .סעשטעקס עטצעזרעביא ןוא ענעגייא ָאידַאר רעד רַאֿפ

 -עווע דנָאקעס , ןיא טרישזַאגנַא .ל טרעוו רָאי 14 ןוֿפ רעטלע ןיא
 רָאכ ןיא סױרַא טערט יז ּוװ ,(סקַאס לקיימ -- .נעמ) רעטַאעט-"וינ
 יקצערבול ינעֿפ עסירעטקַא ענערָאװעג-קנַארק יד קידנטערטרַאֿפ ןוא
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 טאמאשאוו יי

 -לוֿפ ַא ,טכַאנרעביא ,יז טרעוו ,"קישטשנירעטַאק סנַאמײרֿפ ןיא

 .ןיטערבוס-ענָאדַאמירּפ עקידנעטש

 טימ ןרָאֿפ וצ ןייטשרוב עקחסּפ ןוֿפ טרישזַאגנַא יז טרעוו 1938 ןיא

 םיא טימ טָאה יז ווו ,ייווגורוא ןוא עניטנעגרַא ןיא ןרילָארטסַאג םיא

 -וינ ןיא ןָאזעס ַא ןַאמ ריא טימ יז טליּפש ,ןעמוקעגקירוצ .הנותח

 ןרָאֿפ ךָאנרעד .סרעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה , ןוא "ןָאטנילק , רעקרָאי

 המחלמ-טלעוו עטייווצ יד תצב ןוא ,ןלױּפ רעביא ןרילָארטסאג ייז

 -עמַא ןיא ןעמוקיצקירוצ טרָאד ןוֿפ ךָאנ ייז טגנילעג ,סיוא טכעדב
 -ַארב ,עניטנעגדַא ןיא ןרילָארטסַאג רעדיוװ ייז ןרָאֿפ 1940 ןיא .עקיר
 ,עקירעמַא ןיא 1941 ןיא קירוצ ןעמוק ןוא ייווגורוא ,עלישט ,ליז

 ןָאזעס םיצ ןרעו ןוא רעטַאעט-"ןָאטיײרב , ןיא ףיוא ןטע-ט ייז ּוװ

 -טסַאג 1947 ןיא .רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה , ןיא םיֿפתיש 194471946

 ןוא ןָאדנָאל ןיא 1949 ןיא ןוא עניטנעגרַא ןיא רעדיוו יז ןרילָאר

 רעקרָאי-ינ סָאד רעביא ייז ןעמענ 1950-51 ןָאזעס ןיא .זירַאּפ

 ןרעוו 1951 ןיא .ןיטסרעג ַאטרעב טימ ןעמַאזוצ רעטַאעט-"ןַאטנילק,

 ןיא .ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-"קרַאּפ סַאלגָאד , ןוֿפ ןרָאטקעריד יד ייז

 ייווגורוא ,ליזַארב ,סערַײא-סָאנעוב ןיא רעדיוו ייז ןרילָארטסַאג 2

 ןליּפש ךָאנרעד ,עניטנעגרַא רעביא רוט ַא ןכַאמ ןוא ,עלישט ןוא

 ןיא ,שידִיי ןיא ףיוא ייז ןטערט 1954 לירּפַא ןיא ןוא זירַאּפ ןיא יז

 ןיא ךוזַאב ןצרוק ַא ךָאנ .ןענָאזעס ייווצ ןליּפש ייז ּוװ ,לארׂשי תנידמ

 -םורד) גרובסינַאהַאי ןיא ןליּפש וצ ןטעברַאֿפ ייז ןרעוװו ,עקירעמַא

 .ןיא ךיוא ןוא ןליּפש ייז ּווװ ,ליזַארב ןייק קירוצ ךיז ןרעק ,(עקידֿפַא

 -לַארטנעצ ןוא םורד יד רעביא יינרוט ַא ךרוד ןריֿפ ןוא עניטנעגרַא

 רעייז .טימ קירוצ רעדיוװ ייז ןעמוק ךָאנרעד .רעדנעל רענַאקירעמַא

 ןבַײלברַאֿפ ןוא (1945 ןיא ןריובעג ,עלעסיז ןוא עלעטָאמ) גניליווצ

 -ָאידַאר שידִיי-שילגנע ןַא ןֿפַאש יז ּוװ ,ןָאטגנישַאװ ןיא רָאי ייווצ

 שידַיי ןליּפש רעדיוו ייז ןרָאֿפ 1958 ןיא .ל ןוֿפ ןבירשעג ,םַאדגָארּפ

 יד טבייה 1958 ףוס ןוא עיגלעב ןוא זירַאּפ ,ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט

 ןרָאֿפּפָא ןַײז וצ זיב ןצרַאװש סירָאמ טימ ןליּפש ןָא החּפשמ עצנאג

 -וצֿפױא טייהנגעלעג יד .ל טָאה ָאד .לארׂשי תנידמ ןייק 1960 ןיא
 ןוֿפ "דיי ַא ןַײז וצ רעווש , ןיא "הרׂש , סלַא ,שילגנע ןיא ,ןטע-ט

 ,שידִיי ןיא ןוא ,רעגניז .י .י ןוֿפ "בלַאק עשָאי , ןיא ,םכילע'ם לש
 יה ןוֿפ ?סעטַאמש , ,"רעקיכלימ רעד היֿבוט , סמכילע:-םולש ןיא

 ."ּפָאק ןיא ךָאל ַא, עידעמַאק רעטצעזרעביא רעד ןיא ןוא קיווייל

 ,עניטנעג-ַא ןיא ןליּפש החּפשמ עצנַאג יד רעדיוװ טרָאֿפ 1961 רעמוז

 זיב רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד יד רעביא יינרוט ַא לָאמ ַא ךָאנ ןכַאמ

 -ץרּפמיא) לארׂשי ןיא ןליּפש וצ רעדיוו ןטעברַאֿפ ןרעוו ,אלעוזענעוו

 ןרָאֿפ ,ןענָאזעס ירד רדסּכ ןליּפש ייז ּוװ ,(ןילָאװ לארׂשי -- ָאירָאס

 ,סעלעשודנַא סָאל ןיא ףיוא ןטערט ייז ּוװ ,עינרָאֿפילַאק ןייק 4

 ,ל ןוא ,עניב יד טזָאלרַאֿפ ןוא הנותח רעטכָאט ס'.ל טָאה 1965 ןיא

 יז ּוװ ,לארׂשי תנידמ ןייק קירוצ ךיז ןרעק ןוז ןוא ןַאמ ריא טימ

 -הליגמ , סרעגנַאמ קיציא ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד רעד ןיא ףיוא ןטעדט

 ."רעדיל

 ןוֿפ גנַאג םעד ןיא עטכישעג תמאב טכַאמ גנוריֿפֿפױא עקיזָאד יד

 ,םישדח 9 טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד ,לארׂשי ןיא רעטַאעט ןשידִיי

 ןקיטרָאד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא דרָאקער רעטסערג רעד זיא סָאװ

 "רעד טרעוװו רעטַאעט שידִיי ןוֿפ שזיטסערּפ רעד .רעטַאעט ןשידִיי

 ןיֿפ רָאנ טינ ןײטשַאב רעכוזַאב יד .הגרדמ רעטסכעה רעד וצ ןביוה

 שידִיי ןוֿפ רענגעק ןוֿפ רָאנ ,רעײג-רעטַאעט עשידִיי עקידנעטש יד
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 ןופ ןָאסיסלעל

 יד ;עסערּפ יד .ןטסיערבעה ענעריווושעג ,לארׂשי ןיא םיקיתו ןוא
 סױרַא זיא ןכַארּפש ערעדנַא יד ןיא ןוא עשידִיי יד יו עשיערכעה
 .ןעגנַאזעג-ביול עטסערג יד טימ

 ,שידִיי ןיא ןטערטֿפױא ןוא ןדייר ןָא ןבייה ןרָאיטקַא-תירֿבע יד
 שממ ךיז טגָארטעצ גנוקריוו יד ןוא גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ םור רעד

 ןיא ,ךָאנרעד ךיז טקילײטַאב .ל .טלעוו רעשידִיי רעצנַאג רעד רעביא
 גנוריֿפֿפיױא יד טײנַאב ןוא ןושיק םירֿפא ןוֿפ "הבותכ יד , ןיא ,שידִיי

 | ."הליגמ יד , ןוֿפ

 ןַאמ ריא טימ ףיוא .ל ןטערט "געט 6 יד ןוֿפ המחלמ, רעד ןיא
 -נעגניז ,דנַאל ןרעביא ןטַאדלָאס-לארׂשי יד רַאֿפ (רעדנוזַאב ןוז רעייז)
 טימ ןטָארטעגֿפױא 1968ב ײהנָא ןיא זיא ,ל .טנָארֿפ ןֿפױא טעמּכ קיד
 ןוא עניטנעגרַא ןיא "הליגמ,; רעד טימ עפורט-לאדׂשי רעצנַאג דעד

 ,קרַאי-וינ ןיא עסעיּפ רעבלעז רעד טימ רעטעּפש

 ָאידַאר-לארׂשי רעד ףיוא ,שיערבעה ףיוא ,סױרַא ךיוא טערט .ל
 -סױרַא ,החּפשמ ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןײלַא ,טָאה ןוא "לארׂשי לוק ,
 רעדיל ענעגנוזעג ערעייז ןוֿפ סדרָאקער לָאצ ערעסערג ַא ןבעגעג

 .ןסעיּפ עטליּפשעג ןוא

 .5 .ש

 ילוק רעשידִיי, ,לארשי ןיא טלוק רעגנַאמ קיציא רעד -- יקסנַאהַאק לדנעמ

 ,1968 ,8 '1 ,י .נ ,רוט

 | ?ן ,סערָאק

 זַא ,תונורכז ענַײז ןיא רעביא טיג רעלסעק דוד רעליּפשיוש רעד

 טָאה ןדַאֿפדלָאג זַא ןוא ,וועינעשעק ןוֿפ רֿבח ַא רענַײז ןעוועג זיא .ק
 -ַאקַאמ יד, עסעיּפ ןַײז טריֿפעגפױא (יקסדורג ןוֿפ ריא) סעדָא ןיא
 ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג טָאה ןָאסרעיימ קרַאמ רעכלעוו ןיא *רעיעב

 -- רעלסעק ןוא *יבּכמה הדוהיא -- דלַאגנייש אבא ,?סוכויטנַא;

 | | צ"ףָאזַאי;
 רעגוירק |?רעלָאמ| רעלטסניק רעד טלייצרעד ,ןַאמשוד .ל טיול

 -דלָאג ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד טניוװעגַײב טָאה רעכלעוו ,קסנימ ןוֿפ

 ןשיווצ טָאה ןדַאֿפדלָאג זַא ,1890 ביײהנָא ןיא זירַאּפ ןיא עּפודט סנדָאֿפ
 ,*יבּכמה הדוהי; עסעיּפ ַא טריֿפעגֿפױא ךיוא ןסעיּפ ענַײז ערעדנַא

 רעד ןיא ןַײרַא טינ עסעיּפ עקיזָאד יד טמענ ןדַאֿפדלָאג יוװ ױזַא
 זיא סָאד זַא ,ןעמעננָא ןעמ ףרַאד ,ןסעיּפ ענעגייא ענַײז ןוֿפ המישר
 רעטנוא ןרָאװעג טליּפשעג רעִירֿפ זיא עכלעוו ,עסעיּפ עבלעז יד

 ,"רעַיבַאקַאמ יד; ןעמָאנ םעד

 : ,319 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,.י .ג ,,רעטאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל
 14 ,י .נ ,'גָאט רעד, ,רָאאטקַא םענירג ַא ןוֿפ תורצ יד --- רעלסעק דיוװייד

 : ,1917 רַאונַאי
 .1917 רַאונַאי 21 ,טרָאד ,שטיוועקייש ,רענרעל ,ןעדַאֿפדלָאג -- רעלסעק דיווייד

 רתסא ,ןַאנַאק-ַאװָאלערַאנ

 {1927 .טשעג --- 1901 .נַאי 6 .בעג}

 .ענִיַארקוא ,סעדָא ןיא 1901 רַאונַאי 6 ןריובעג |

 "ערבוס -- 1920 טניז ןוא ,ןלָאר-רעדניק טליּפשעג 1909 טניז

 ,ןלָאר עשיטַאמַארד עגנוי ןוא סניט

 רעטלַאװרַאֿפ-רעטַאעט ןוא רָאיטקַא ןוֿפ ױרֿפ יד ןעוועג זיא .ג

 - ,וװָאמַארבַא

 ,1927 ןיא ןברָאטשעג זיא .ג
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 .רעט ַאע ט ןשידיי

 האל ,ץעענַאּפמַאק

 | בילטָאג }

 ,ועיק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא .ק
 סלַא ןיוש .םירחוס -- ןרעטלע .ענִיַארקוא
 "ַאיַאקצָארט, ניא יז זיא לדיימ קירָאי 4

 םהרֿבַא ןוֿפ עּפורט רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא
 -ירּפ ַא ןרָאװעג ךיג רָאג זיא יז ווו ,ןָאזשיֿפ
 - .ענָאדַאמ

 -קַא ןטימ טַאהעג הנותח גנוי טָאה .ק
 -מָאק ַאבַא רָאטקעריד-רעטַאעט ןוא רָאיט

 ריא ןדנוברַאֿפ טימרעד טָאה ןוא ץעענַאּפ
 -סיױרַא יז זיא הליחתכל .םענייז טימ לרוג

 -עג טָאה ןַאמ ריא סָאװ ,סעּפורט יד ןיא ענָאדַאמירּפ סלַא ןטָארטעג
 -ַאמַארד וצ רעבירַא יז זיא ךָאנרעד .םיֿפתוש טימ רעדָא ןיילַא טריֿפ
 ,ןלָאר-רעטומ ןוא רעטקַארַאכ וצ רעטעּפש ןוא ןלָאר עשיט

 ,טײקנַארק-סיטעבַאיד רעד ןוֿפ ןטילעג ןרָאי ךס ַא טָאה .ק
 יז .טקרַאטשרַאֿפ סרעדנוזַאב ריא ַײב ןרָאי עטצעל יד ךיז טָאה סָאװ
 דימּת רעבָא זיא ץרַאה ריא ,טליּפשעג קינייוו סנטצעל רעבירעד טָאה
 רעד זיב .ךעלקינייא ןוא רעדניק עריא טימ ,עניב רעד ַײב ןעוועג
 ןגרָאז וצ טרעהעגֿפױא טינ יז טָאה ןבעל ריא ןוֿפ טונימ עטצעל
 ןעוועג ריא ןענַײז עכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידִיי יד ןגעוו ןטכַארט ןוא
 .רעדניק ענעגייא עריא יו טנָאנ ױזַא

 ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ טבעלעג .ק טָאה טַײצ רעטצעל רעד ןיא

 עלַא יוװ .זירַאּפ ןוֿפ רעטעמָאליק 180 ,ןעב לטעטש ןשיזױצנַארֿפ ןיא

 םייהַא קידנעמוק .טסַאֿפעג רוּפכ םוי ןטצעל םעד ךיוא יז טָאה רָאי
 "רעד טכעלש ךיז דלַאב ןוא טּפַאכעגרעביא סעּפע יז טָאה ,תינעּת ןכָאנ
 זיא סָאד .ןברָאטשעג יז זיא ,רעטקָאד ַא ןעמוקעג זיא סע זיב .טליֿפ
 ,(1935 רעבָאטקָא 7) .רוּפכ םוי יאצומ ןעוועג

 יז ּוװ ,זירַאּפ ןייק ןרָאװעג טכַארבעג זיא רעּפרעק רעטיוט רעד
 ,עינָאב םלוע-תיב ןֿפױא ור עקיבייא ריא ןענוֿפעג טָאה

 ;וזַא יז טריזירעטקַארַאכ דירֿפ רַאזַאל רעליּפשיוש רעד
 ךס ַא זיא טייקכעלנעזרעּפ סצעענַאּפמָאק האל ןוֿפ קנעדנַא רעד...

 ַא ןשוועג זיא סע .שרעדנַא ןצעמע רעדָא טײקיניו ןַײמ ןוֿפ רעכעה

 -ָארּפ רעזדנוא ןוֿפ ךס ַא ןוֿפ ןזעוו רעכעה ַא ,רערעדנַא ןַא רָאג שטנעמ
 -רָאֿפ רעדָא רעקירָאטסיה רעקיטֿפנוקוצ רעד... רַאֿפרעד ןוא עיסעֿפ
 לַאירעטַאמ ןרָאברעדנּווװ ַא ןבָאה טעוװ רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעש
 ןוֿפ רעבָא ,עניב רעשידִיי רעד ףיױא ןעױרֿפ רעדָא ױרֿפ רעד ןגעוו
 -ערעטניא ןוא ןקיטרַאנגייא ןַא רָאג ןבָאה רע טעװ ץעענַאּפמָאק האל
 -ָאיּפ עטשרע רָאג יד ןוֿפ ענייא שיטקַאֿפ זיא יז .לַאירעטַאמ ןטנַאס
 קירוצ רָאי 45 טימ ןירענָאיּפ ַא ןַײז ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ סנירענ
 ךס ַא ףױא טיירג ןַײז ןסייהעג טָאה |1955 ןיא ןביושעג|
 .רענייטש ןוא רענרעד ןוֿפ געוװ ַא ףיוא ןדייל ןוא טײקיליױװרעוװוּפָא
 ןַאד זיא רעגריבניילק ןששידִיי ןכעלטינשכרוד םעד ןוֿפ ָאוינ רעד

 ןטָאברַאֿפ יװ טעמּכ ןעוועג זיא רעטַאעט .רעניילק ַא רָאג ןעוועג
 ױרֿפ רעד רַאֿפ טפיוהרעביא ,םימעט עלַארָאמ ןוא עזעיגילער בילוצ

 לָאבמיס רער סלַא טנכערַאֿפ ןעוועג ןדַיי ַײב זיא עכלעוו ,עסירעטקַא

 תועינמ-טּפיוה יד ןעוועג טעמּכ ןענַײז סָאד ןוא ,טײקטײשרַאֿפ ןוֿפ
 ןבַײרש םוצ ןטייקירעווש :רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעֿפַאשַאב יד רַאֿפ
 -עג סנטסיימ |רעבירעד} ןענַײז עכלעוו ,ןלָאר-טשױרֿפ ןֿפַאש ןוא
 םענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ ןרָאיטקַא ליֿפ רעייז .רענעמ ןוֿפ ןרָאװעג טליּפש

 ,ָאקסעלוגָאמ ,רענדַארג :לָאר-עױרֿפ טימ ןעגנַאֿפעגנָא ןבָאה רוד
 ןסעיּפ עטשרע יד .ערעדנַא ךס ַא ןוא דניקשיֿפ ,ןַאמרעקוצ רעזייל
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 ןוֿפ סיוכרוד ןרָאװעג טליּפשעג ןענַײז ןעיירעליּפש-םירוּפ רעדָא
 -רעדנּוװ ַא ןבָאה טֿפרַאדעג ןעױרֿפ עשידִיי ןבָאה רַאֿפרעד ןוא ,רענעמ
 רעשידִיי רעד ףיוא ןייג וצ ידּכ ,גנַארד ןקידלַאווג ַא ,שזַארוק ןרַאב
 | ,עניב

 ,ץעענַאּפמָאק האל ןוֿפ טסנידרַאֿפ רעסיורג רעד זיא םעד ןיא ןוא
 ןבעל ַא ןעוועג זיא סע... .רעריא חבש רעסיורג רעד זיא םעד ןיא ןוא
 ,טקיטכענעג ּוװ טרָאד .לטעטש וצ לטעטש ןוֿפ שינעלגָאװמורַא ןוֿפ
 ןעיינ -- טעברַא עטגנערטשעגנָא וצרעד .םייה ַא ןָא ,טגָאטעג טינ
 ןטייקידנעווטיונ יד ןטיירגוצ ,רעדיילק ערעדנַא יד רַאֿפ ןוא ךיז רַאֿפ
 -ןטעליב יד ןַײז עקַאט ןוא ,ןרָאֿפַאטוב ,טיזיווקער ,עסעיּפ רעד רַאֿפ
 .ןרילָארטנָאק ריט רעד ַײב ןייטש לָאמנײא טינ ןוא ןירעֿפױקרַאֿפ
 ,ױרֿפ ַא ןַײז ,גנויצרעד-רעדניק טימ ךיז ןעמענרַאֿפ םעלַא םעד ַײב
 ַײס ןוא ענעגייא וצ ַײס ,ןעוועג לָאמעלַא יז זיא עמַאמ ַא ןוא .עמַאמ ַא
 -ַאב ַא טַאהעג יז טָאה וצרעד .ןרָאיטקַא עגנוי טלָאמעד ,זדנוא וצ
 ףױא ןעױרֿפ ןשיוצ ןעניֿפעג ןטלעז ןָאק ןעמ סָאװ ,ןח ןטמיטש
 טָאה ןעמ רעכלעוו רַאֿפ טייקנזָאלעגוצ עקרַאטש ַא ,עניב רעד
 .עביל יא ץרא-ךרד יא טַאהעג

 ןטששרע םוצ ןעזעג יז בָאה ךיא ןעוו ןעוועג ךיא ןיב לגניי ןיילק ַא
 -ייא ןיא ןיסעצנירפ רעשידִיי ַא ןוֿפ עלָאר ַא טליפשעג טָאה יז .לָאמ
 ןוא ןח ַא רַאֿפ סָאװ טיִמ .סעמַארד עשילַאקיזמ סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ רענ
 ַא טימ ןוא !טלַאטשעג ריא ןוֿפ ןגָארטעג טָאה סע .לעטש ערַאֿפ סָאװ
 -קַאֿפ .עפורט ריא ןוֿפ ךילגטימ ַא ןרָאוװעג ךיא ןיב רעטעפש רָאי רָאּפ

 רעגעלעג ןטשרע םעד ןוא טַײצלָאמ ןטשרע םעד ךיא בָאה שיט
 ענעגייא עריא טימ יִז טָאה רטעפש ןוא זױה ריא ןיא ןעמוקַאב
 / !  .טיינעג סויטסָאק ַא רימ רַאֿפ וליֿפַא טנעה

 שממ ןעוועג זיא ,שזַארֹוק ןבעג ,רָאיטקַא ןגנוי ַא ןֿפלעהסױרַא ריא
 ןוא ןסילוק יד רעטניה טֿפָא רעייז ןייטש טגעלֿפ יז .ןרעדנּוװַאב וצ
 ןעמ בא ןרילֿפוס ,עזַארֿפ ַא טימ ןֿפלעהסױרַא ,טומ ןגָארטנַײרַא
 עקַאט ַײברעד ןוא רעטרעוו עקיטומ רָאפ ַא ןגָאז יטֿפרַאדַאב טָאה
 .טביולרעד טָאה שינעטנעק ריא לֿפיװ ףיוא ןענרעל

 ןלעוו רוד ןקיטציא ןוֿפ החפשמ-רעטַאעט רעד ןֿפ ליֿפ רעיז
 -עירַאק-רעטַאעט ריא ןוֿפ ןדָאזיּפע ןלייצרעד וצ ןבָאה ןוא ןלייצרעד
 וצ עביל ריא ,הרצ ַא ןוֿפ טַײצ ןיא ןעגנולדנַאה עקיטומ עריא ןוֿפ ,ער
 ןעוועג ןענַײז רימ :דָאזיּפע ןייא זיא טָא .רעטַאעט םוצ ןוא רעליּפשיוש
 ךס ַא יוװ ןיהַא ןעמוקעג .עינרעבוג רעקסבעטיוו ןיא טָאטש ַא ץאי

 -עביולרעד רעטמיטשַאב ַא ןָא ןטַײצ ענעי ןיא סעפורט עדנרעדנַאוו
 -סױרַא גנַאל הרזג ןַײז ןיוש טָאה רָאטַאנרעבוג רעַײנ רעד לַײװ ,שינ
 יו ,רעטסיימצילָאּפ רעד .רעטַאעט שידִיי ןביולרעד וצ טינ ןבעגעג
 ןוֿפ ןבירטעג טָאה ,דנַאלסור ןשירַאצ ןטלַא םעד ןיא עטמַאַאב ךס ַא
 ןוֿפ ןוא ץעענַאּפמָאק אבא ןוֿפ ןטעב סָאד ןֿפלָאהעג טינ טָאה'ס .ךיז
 וצ טרעגנוה ,טציז עפורט יד .טָאטש ןוֿפ רעײטשרָאֿפ עשידִיי עקינייא
 ,גערעדנַא ץעגרע לזמ ןכוז ןרָאֿפ טריבורפ ץעענַאּפמָאק ָאבַא .ךעלסיב
 רַאֿפ טכַאק ,זדנוא טסיירט ,רעדניק ךעלציפ ַײרד טימ ,האל ,יז ןוא
 רימ ןעוו ,גָאט ַא לָאמנייא ןוא .סָאװ טימ ָאד זיא'ס בוא סעּפע זדנוא
 ןוא האל ןַײרַא טמוק ,לרדח םעניילק ריא ןיא ןסעזעג עלַא ןענַײז
 ןסיורג ןקידעציילּפ טיירב ַא ,ףעש-ייצילָאּפ םעד לברַא ןרַאֿפ טּפעלש
 :רעטרעוו יד טימ םיא טפעלש ,דרָאב רעטױר רעסיורג ַא טימ ,ױג
 ןשטנעמ יד ףיױא קוק ,קירעגנוה ןעוועג זיא סע ןעוו טזיב וד בוא,

 .סיוא ןעעז ייז יו ,טסעז ,ןרָאיטקַא עשידִיי ,ןרָאיטקַא ,טסעז .ָאד |
 ,רעטַאעט ןליּפש ןליוו ,ןעטנעמ עגנוי עלערוטלוק עלַא ןענַײז ייז
 "?ןזָאלוצ סע וטסעוו .רעדניק עשיטַאבעלַאב

 טקיש טָא טָא :טניימעג ,ןרָאװעג טרעטיצרַאֿפ עלַא ןענַײז רימ
 ןוֿפ ךס ַא רַאֿפ טניימעג טלָאװ סָאד ןוא ,טָאטש ןוֿפ סױרַא זדנוא רע
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 -סַאּפ יד ןענַײז ךס ַא ַײב לו ,סעמרוט רעביא ,ּפַאטע ןטימ זדנוא

 טַײב יװ רימ ןעעז גנילצולפ .גנונעדרָא ןיא ןעוועג טינ ןטרָאפ

 םורב ַא טיג רע ןוא ,ןרערט טימ ןגױא יד ןָא ךיז ןליֿפ ןטמַאַאב

 ןַא ,ךימ טנַאקעג טסָאה וד ביוא .ױרֿפ עקיטומ ַא טזיב וד, -- :סױרַא

 .רעטַאעט ןליפש זדנוא ַײב ןטסעװ ,ןענייוו ןכַאמ ,טימעסיטנַא ןטלַא

 "ףליפזע טעוו ריא .רָאטַאנרעבוג םעד דרעירד ןיא בָאה ךיא
 'נ ,זירַאּפ ," רעטַאעט , ,ץעענַאּפמָאק האל --- דירֿפ רַאזַאל

 ,ר בַאקיישזד ,ףיש

 1949 רַאונַאי 10 .טשעג -- 1880 .בעג}

 ,עטיל ןיא לטעטש ַא ןיא 1880 ןריובעג ר
 ןעמוקעג רָאי 9 ןוֿפ דניק ַא יװ ,רע זיא
 ,רעטָאֿפ .עקירעמַא ןיא עילימַאֿפ ןַײז טימ

 ןעוועג טַײצ עסיוועג ַא זיא ,ףסוי-םהרֿבַא
 | ,קרָאי-וינ ןיא בר

 ,שזדעלָאק יטיס .ש טקידנע 1901 ןיא

 ןיא לוקס-ָאל יטיסרעווינוי יד --- 1902 ןיא

 רערעל טַײצ עסיוועג ַא זיא .ש .קרָאידוינ

 טמענרַאֿפ 1905 טניז .סלוקס קילבָאּפ ןיא

 ,טַאקָאװדַא סלַא ךיז רע

 -קעווַא עביל ןַײז טָאה ןוא טַאהעג הנותח טינ לָאמנייק טָאה .ש

 עטסערג ןַײז ,ןטלַאטשנַא:הקדצ עשידִיי ענעדײשרַאֿפ וצ ןבעגעג
 .רעטַאעט עשידַיי סָאד ןעוועג רעבָא זיא עביל

 -נעטס, רעד ןוֿפ םוירָאטקעריד ןוֿפ ןַאמרעשט ןעוועג זיא ,ש

 רעד ןיא רעוט רעוויטקַא ןַא ,"ןָאשיערָאּפרָאק סרָאטקעֿפ טרַאד

 ןוֿפ רערושזערט ,עירָאטינַאס רעוונעד ,עיצַארעדעֿפ-הקדצ רעשידִיי
 -ינַאגרָא-ןטַאקָאװדַא ענעדײשרַאֿפ ןיא דילגטימ ,לַאטיּפסָאה-ןונבל
 ןוא *?סיָאב-טירטס דנערג;, ,"סיטיּפ וװָא סטיינ; ןיא דילגטימ ,סעיצַאז

 ןשיגָאלָאעט ןשידַיי ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .ןָאסײמ ַא

 עלַארעביל ענעדײשרַאֿפ טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא .ש .רַאנימעס

 טעטימָאק-יטנואק ןוֿפ ןַאמרעשט ןעוועג רע זיא ױזַא .ןעגנוגעווַאב

 -קעלע ןַא ,(1912) ײטרַאּפ רעויסערגָארּפ סטלעווזור רָאדָאעט ןוֿפ

 ,(1944) טלעווזור טנעדיזערּפ רַאֿפ טעקיט ןשיטַארקָאמעד ןֿפױא רָאט

 ,טרוָאק לּפיסינומ ןוֿפ רעטכיר סלַא ?ןֿפָאלעג , .ש זיא 1917 ןיא
 -ןטַאקָאװדַא רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעועג .ש זיא 1921 טניז

 ,ףַארב ןוא ןַאמֿפרָאד ,ףיש עמריֿפ

 זיא ןוא קרָאי-וינ ןיא 1949 רַאונַאי 10 םעד ןברָאטשעג זיא .ש

 ,ובנ רה ןֿפױא ור רעקיבייא ןַײז וצ ןעמוקעג

 ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא 2 ךרעב ןבירשרַאֿפ .ש טָאה האוצ ןַײז ןיא

 ןרעוװ ןבעגעגּפָא לָאז ,ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײז םורַא טמענ סָאװ ,רַאלָאד
 ןלַאעדיא יד ןעלקיװטנַא וצ, ידּכ סעיצוטיטסניא-סגנויצרעד וצ

 .*עיטַארקָאמעד רענַאקירעמַא ןוֿפ
 טױרטרַאֿפנָא טָאה רע עכלעוו ,ןָאזרעּפ ַײרד ןבילקעגסיוא טָאה .ש

 וצ ,רעיוהנעזייא .ד טייווד לַארענעג :עבַאגֿפױא רעקיזָאד רעד טימו

 ירעה .רד ,טעטיזרעווינוא ַאיבמָאלָאק ןוֿפ טנעדיזערּפ טַײצ רענעי !
 ןוא קרָאי-וינ טָאטש רעד ןוֿפ שזדעלָאק ןוֿפ טנעדיזערּפ ,טייר לבָאנ

 -ילבָאּפ שיאושזד רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ ,לַאטניװעל יא סיאול רעטכיר
 ךשמ ןיא זיא טלעג עצנַאג סָאד .עקירעמַא ןיא יטעײסָאס ןָאשיעק
 .ש ןוֿפ ןליוו ןטיול ןרָאװעג טלייטעצ רָאי עכעלטע ןוֿפ

 -עג טָאה רע עכלעוו ,ןָאשיערָאּפרָאק לשנַאניֿפ טרַאדנַאטס יד
 ןבעג וצ ףיש .ר בקעי ןוֿפ קנעדנָא ןיא טמיטשַאב טָאה ,טעדנירג
 ,טלַאטשנַא סגנויצרעד ַא רַאֿפ ּפישרַאלָאקס ַא רָאי סעדעי

2329 

 ןופ ןָאקיסלעל
 א טוט יש טי ןטוסאמעטאו| יע =, ==

 ;טגָאזעג טרעוו ?סטרעוורָאֿפ; ןיא גָאלָארקענ ןיא

 טָאה ערעירַאק רעכַײרנברַאֿפ רעגנַאל ןַײז ןוֿפ ףױלרַאֿפ ץא;

 -ַאגרָא ענעדײשרַאֿפ ןֿפלעה ןַײז טימ רָאנ טינ טנכייצעגסיוא ךיז רע

 -עגרעסיוא ןַײז טימ ךיוא רָאנ ,ןעטנעמ ענלצנייא ןוא סעיצַאוינ

 -ינ טימ תוכיש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןגעוו טֿפַאשטנעק רעכעלנייוו

 עריא ,סעדייבעג ןוא ןסַאג עריא ,טָאטש רעד ןוֿפ עטכישעג יד ,קרָאי

 סע רָאנ רעוו .ןעגנוריּפורג עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא קיטילָאּפ ,ןטֿפעשעג

 ,קרָאירינ ןגעוו עגַארֿפ רעברַאה ַא ףיוא רעפטנע ןַא טלָאװעג טָאה

 ןוֿפ טַאנעצעמ ַא ןעוועג ךיוא זיא ףיש .םיא וצ טעדנעוועג ךיז טָאה

 ."רעטַאעט ןשידִיי

 ;טבַײרש ךַײרנערהע םייח

 -ךעטַאעט עשידִיי יד טָאה ףיש .ר בָאקיישזד ןוֿפ טיט םעד יא;

 ,טנַײרֿפ עטסעב ןוא עטסטנָאנ עריא ןוֿפ םענייא ןרָאלרַאֿפ טלעוו

 ןוא ןעמערַאוו ַא ןרָאװעגנָא טָאה טײקכעלטֿפַאטלעזעג עשידִיי יד ןוא

 סָאװ ,יד ןוֿפ רעדעי טָאה ,טױט ןַײז ןיא .רעציטש ןקיצרַאהטיירב ַא

 -ַאב טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעפ ַא ןרָאלרַאֿפ ,טנעקעג םיא ןבָאה

 ןבעל עקימורַא סָאד טבוטמוירַאֿפ ןוא טרעכַײר

 שטנעמ ַא ,טסיסנַאניֿפ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ףיש .ר בָאקיישזד

 -יג עכעלגעווַאבמוא| טייטסע-לעיר תוכלה ןיא ןסיוו ןסױרג טימ

 םיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ... .רעיָאל רעקיגנַאר-טשרע ןַא ,ןרעט

 סלַא ןרעוו טנכערַאֿפ עיגעלױוירּפ יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,טנעקעג

 טלַאטשעג יד ןבעל לָאמ עלַא טעוװ ייז רַאֿפ ,טנַײרֿפ עטנָאנ ענַיז

 -טימ םעד ,קוֿפרָאמוה םעד ,ןקיניזֿפרַאש םעד ,שטנעמ םעד ןֿפ

 ןקידנעײטשרַאֿפ םעד |ךעלכַאזטּפױה} סלוכ לעו ןוא ,דנלֿפ

 תיב ןוֿפ בריטּפיױה םעד ,ףיש ברה ןוֿפ וז רעד ןעוועג זיא רע

 יד ןוֿפ ןעמוקעג זיא רע .טירטס קלָאֿפרָאנ ףױא לודגה שרדמה

 ןקידנעטש} וימי לֹּכ זיא ןוא ,ןבעל-סקלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןשינעֿפיט

 ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוא ןלעיסנַאניֿפ ןכעלניױועגרעסיוא ןַײז ץָארט

 ַא ןבילברַאֿפ ,ץנעגילעטניא ןוא גנודליב ןַײז ץָארט ,גלָאֿפרעד

 ןעגתטַײצ עשידִיי יד טנעיילעג גָאט ןדעי טָאה רע .שטנעמ-סקלַאֿפ

 עשידִיי טימ טֿפַאשטנַײרֿפ ןוא טֿפַאשטנַאקַאב טפינקרַאֿפ טָאה רע

 -רַאֿפ טנָאנ ןבַײלברַאֿפ וצ ידּכ ץלַא ,רעלטסניק עשידִיי ,רעבַײרש

 םעד טימ ,טמַאטשעג טָאה רע רעכלעוו ןוֿפ סָאג רעד טימ טפינק

 .טכַארברַאֿפ ןרָאי-רעדניק יד טָאה רע ןכלעוו ןיא בעל

 ףיש .ר בָאקיישזד ןיא קירוצ קיצנַאוװצ ןוא ףניֿפ רָאי ַא טימ זיב

 -נָאק ןוֿפ ןרָאי יד .סַאג רעשידִַי רעד ןוֿפ טדמערֿפרַאֿפ ןעוועג

 -ייוורעד.. םיא ןבָאה ןסנַאניֿפ וא |ץעזעג|} ָאל ףיוא ךיז ןרירטנעצ

 .ןעמוקעגקירוצ רע ןיא גנילצולּפ רעבָא ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ טרעט

 ַא ןֿפױקּפָא םַײב ןטלַאהעג טָאה רע :ױזַא יוו טלייצרעד רימ טָאה רע.

 סָאד ןקוקנָא ןרָאֿפעגוצ זיא ןוא וינעווע דנָאקעס ףיא ןינב ןסױרג

 ןסיורג ןַײז ןיא קירוצ ןײגנַײרַא םַײב ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו .זיױה

 עסיורג ַא ןעזרעד רעטַאעט ַא רעביא גנילצולּפ רע טָאה ,ליבָאמָאטיױא

 ,ָאקיּפ ילַאמ, תויתוא עשידִיי ףיױא ןטנוא ןוא דליש עשיוטקעלע

 -עג טֿפושיּכרַאֿפ יו ױזַא זיא רע ."יקסנישמור ףסוי ,ךילַאק ֿבקעי

 -עגרַאֿפ ןוֿפ ,ןעגנורענירעד ןוֿפ סָארטש רעטלַא ,רעטלַא ןַא .ןרָאװ

 ךורעג םעד ,םינוגינ סנעטַאט םעד ןוֿפ ,סענעצס ןוא רעדליב ענעס

 ךיז טָאה עילַאווכ ַא יו ...|זייּפש} ןכָאק ןקידתבש סעמַאמ רעד ןוֿפ

 (עיָאֿפ) יבַאל רעד ןיא ןַײרַא ןיב ךיא, ..ָאטעג סָאג ַא םיא רעביא

 טימ ."גנולעטשרָאֿפ רעד וצ ןטעליב ייוצ טֿפױקעג .. רעטַאעט ןֿפ

 ןרָאװעג זיא רע.. ךורברעביא ןַא ןעמוקעג זיא גנולעטשרָאֿפ רענעי

 טָאה רע .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעכוזַאב רעקיסעמלגער ןוא רעטֿפָא ןַא

 זיא וא החּפשמ-רעטַאעט רעשידִיי רעצנַאג רעד טימ טנעקַאב ךיז
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 רע ט ַאע ט ןטידיי
 טאטעס עי = אטא קיט עטעי

 םעד טױבעג טָאה רע ..רעציטשרעטנוא רעמערַאו ריא ןרָאװעג

 ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ןעוועג גנַאל-ןרָאי. ?רעטַאעט יעווקרַאּפ;

 ַא ,ךס ַא .רעטַאעט-"קילבָאּפי םעד ןוֿפ ,רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה;
 ןעוו ןבייהנָא טנָאקעג טינ ןָאזעס םעַײנ ַא ןטלָאװ סרעשזדעדנעמ ךס

 עזָאלסטעברַא יד ןיא ,גנַאל-ךרָאי ."תואולה, ענַײז טימ ףיש טינ
 לָאז ."תואולה, טימ ןרָאיטקַא ןטלַאהעגסיוא רע טָאה ,םישדח-רעמוז
 עטסרעמ יד זַא ..ןרעוװ טגָאזעג רעליפשיש יד ןוֿפ חבש םוצ ָאד
 ךעלשטנעמ ױזַא ןעוועג זיא רע ..טלָאצעגקירוצ תואולה יד ןבָאה
 טשיוטנַא רע זיא יאדוא .ןָאטעג ייוו ןשטנעמ םיא ןבָאה יאדוא .םרַאוװ
 ןשטנעמ ףױא לביארַאֿפ טַאהעג טָאה רע ..ןשעטנעמ ןיא ןרָאוװעג
 ןדייר ןעמונעג רָאנ ןעמ טָאה.. ןגָארטעג טינ רע טָאה סעּכ ןייק רעבָא

 *..ןדנּווװזערַאֿפ סעּכ ןַײז זיא ױזַא ,םיא וצ

 ;טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 ןענַײז ייז ןטַאנעצעמ ךס ַא טַאהעג טָאה רעטַאעט עשידִיי סָאד,
 עצנַאג רעייז ןבָאה סָאװ ,ןששטנעמ-סקלָאֿפ ןוֿפ ןענַאטשַאב בור יּפ לע
 .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןיא ןענוֿפעג הרתי המשנ
 וצ ןעמוקעג ייז קידנעטש ןענַײז ןוא ,ןרָאיטקַא יד טרערַאֿפ ןבָאה ייז

 ,ןרָאיטקַא עשידִיי טזייּפשעג טוושּפ ייז ןבָאה טֿפָא ץנַאג .טיונ ןיא ףליה
 | -עטשרָאֿפ יד טימ ןײגוצנָא תואצוה ףיוא ןבעגעג ,טדיילקעגסיוא יז

 עלעירעטַאמ ןבעגעג ןוא תובוח ילעב ןוֿפ טזיילעגסיוא ייז ,ןעגנול

 ,לָאמלײט טָאה ץנעגעלעטניא עשידִיי יד .ןרָאֿפ וצ רעטַײװ ןעלטימ
 עכעלטנַײרֿפ ,עמיטניא ןַא ןזיועגסױרַא ,ןטלעז רעייז רָאנ עקַאט
 עזעירעלטסניק יד וצ ,רעטַאעט ןרעסעב םוצ גנוִיצַאב עשירעֿפלעה ןוא
 -ַאמַארד יד ךָאנ "רעטַאעט טסנוק ןשידִיי, םוצ בור יפ לע ,סעּפורט
 רעבָא .ץרַאווש סירָאמ רעריֿפנָא ןוא רעדנירג ןַײז ןוֿפ סליּפַא עשיט

 -סיֿפ יד וצ ןעמוקעג טינ ןעמַאזוצ עלַא ןענַײז ןטַאנעצעמ עקיזָאד יד
 רעקיצנייא רעד ןעוועג ששיטקַאֿפ זיא רע .ףיש .ר בַאקיישזד ןוֿפ טירט
 טָא .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טַאנעצעמ-רעטַאעט רעשידִיי רעסיורג

 ױזַא ןענַאטשעג לעוטקעלעטניא ןוא קיטסייג זיא סָאװ ,שטנעמ רעד

 זיא ,טלעוורעטַאעט עשידִיי עכעלטינשכרוד יד יװ רעכעה לֿפ
 סָאד םגה ,ריא ןוֿפ טֿפושיּכרַאֿפ ןוא טבילרַאפ ריא ןיא שממ ןעוועג
 טינ םיא ןענַײז ערעּפָא יד ןוא רעטַאעט עשילגנע-רענַאקירעמַא
 ןזעידִיי ןיא ,רעטַאעט ןשידִיי םעד ןיא טָאה רע .דמערֿפ ןעוועג
 רעדָא רעשזדענעמ ,ָאירַאסערּפמיא ןיא רעקיניױו טינ ןוא רָאיטקַא

 טײקמערַאוװ ןַײז ןסָאגעגנַײרַא ,עּפפרט רעשידִיי ַא ןוֿפ רָאטקעריד
 זעירוחב ןַײז ןיא ןסָאנעג טינ טָאה רע סָאװ ,טייקמיטניא עצנַאג ןוא
 -עט ןשידִיי ַא ןטלַאהנָא רעדָא ןעױב וצ ןעמֹוקעג זיא'ס ןעוו .ןבעל

 -ַאלוקלַאק-סענזיב ןייק ןעוועג טינ םיא ַײב לָאמנייק זיא ןינב-רעטַא
 זַא ,טסווועג טָאה רע .טינ רעדָא ךעלטֿפעשעג טנױל סע יצ ,עיצ
 רענעי ןיא רעטַאעט עשידִיי סָאד טעוװ ,ןָאט טינ סע טעװ רע בױא

 טעוו ,ןינב ןייק ןַײז טינ טעוװ סע זַא ןוא ,ן'נב ןייק ןבָאה טינ טנגעג
 טינ טעו ןעמ זַא ןוא ,ןליפש טינ רעטַאעט שידִיי ןייק טרָאד ןעמ
 טבױרַאב רעכוזַאב-רעטַאעט רעשידִיי רעד רָאנ טינ טעװ ,קיּפש
 ןלעוו ןרָאיטקַא עשידִיי רָאנ ,רעטַאעט שידִיי ןעז ןענָאק ןוֿפ ןרעוו
 -רעטַאעט רעשידִיי ַא ןעמוק םיא וצ טגעלֿפ סע ןעוו .זָאלטיורב ןבַײלב
 ןייגנָא רעטַײװ רעדָא ןענעֿפע ןענָאק וצ ףליה ןַײז ןטעב רָאטקעריד
 ַא טימ טקידנערַאֿפ קידנעטש ךיז סע טָאה ,ןָאזעס-רעטַאעט ןטימ
 -ויא לָאמ עלַא טינ ןענַײז סָאװ ,רעטנזיוט ערעווש ײד ןיא "האולה,
 בױא ןוא .ןרָאװעג טלָאצעגקירוצ ,ןָאזעס ןטכעלש ַא תעב ,ןצנַאג
 ךיוא זיא ,האולה ַא ןטעב רָאיטקַא רעשידי ַא ןעמוקעג םתס זיא סע
 טָאה לָאמנייק ןוא ,ןֿפָא םיא רַאֿפ ןעוועג קידנעטש ךוב-קעשט סֿפיש
 ןעמ זַא ,טרָאװ סָאד זולב ,ןעגנורעכיזרַאֿפ ןייק ןטעבעג טינ רע
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 יאהו טומאה

 טכיזניה רעד ןיא לָאמנײא יו רעמ ןזיא רע ןוא ,ןבעגקירוצ טעוװו

 וצ טייקמערַאװ ןַיז ןעז טֿפרַאדעג ךיוא טָאה ןעמ .ןרָאװעג טשיוטנַא

 יד ןצ ,סרַאטס יד וצ רָאנ טינ ,רעטַאעט ןיא ןטַאדלָאס עטושּפ יד

 -קַא עטסנעלק עמַאס יד וצ וליֿפַא רָאנ ,ןרָאיטקַא עקיסַאלק-טשרע

 טימ תונתמ יד ,ןטעקנַאב יד ,רָאכ םעד וצ רעקינייױו טינ ןוא ,ןרָאיט

 -םוי עסיוועג ַײב ןקנַאשַאב יז ןוֿפ םענייא ןדעי טָאה רע עכלעוו

 .םיֿבוט

 ןעידִיי םַײב ןעוועג זיא ,*עודיה בידנה; פיט ןוֿפ ,טָאנעצעמ אזַא

 .ףיש .ר בָאקיישזד -- רענייא רָאנ רעטַאעט

 יד ןוֿפ ןוז םעד ןגױצרעד ךיא רע טָאה טסַײג םעד ןיא ןוא

 ,טרעבליז ַאזיל ןוא בקעי רעליפשיױש עשידיי ענעברַאטשרַאֿפ

 ,עמריֿפ ןַײז ןיא ,םיא ַײב ןבױהעגנָא טָאה רעכלעוו ,טרעבליז רַאדַאעט

 -רעד זַײװקיצניײא םיא ךרוד זיא ןוא ,רעטלעטשעגנָא רעניילק ַא יו

 םעד גָאט וצ טנַײה טמענרַאֿפ רע זיב ןטמַא ערעכעה וצ ןרָאוועג ןביוה

 -רָאק לעשנעניֿפ טרַאדנַאטס, עמריֿפ רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ ןוֿפ טמַא

 ."סעמריֿפ עטרידיסבוס 9 טימ ,"ןָאשיערָאּפ

 .ןַאמקיט ֿבקעי ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,.י .1 , ורָאֿפ , .ןעברָאטשעג ,ּפָארטנַאליֿפ ןוא רעוט ללכ ,ףיש .ר בָאקיישזד

 .1949 רַאונַאא 1
 ןשידיא ןוֿפ טנַײרֿפ א ןעװעג זיא ףיש .ר בָאקיישזד --- ךיירנרערהע םייח

 .1911 רַאונַאי 14 ,.י .ג ," .װרָאֿפ , ,רעטַאעט

 טרעבלַא זמיעשזד ,רעלימ

 ,ןָאדנָאל ןיא 1903 רַאונַאי 10 ןריובעג

 עשידַאנַאק-שירייא ַײב ,עדַאנַאק ,עירַאטנָא
 -- רעטָאֿפ .ןביולג ןכעלטסירק ןוֿפ ןרעטלע

 ןיא טריסערעטניא קרַאטש ,רעדַײנש ַא
 -ַאמ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןוא רוטַארעטיל
 ןוא ןירעלָאמ ַא -- רעטומ .רעקיטַאמעט

 .ןירעליּפשיָאנַאיּפ
 ןוא עשינכעט רענָאדנָאל ןיא טרידוטש

 "וטס סנעלג .ר דרַאװדע ןיא ,לוש-טסנוק

 -ַאב טָאה רע ּוװ ,לוקס יַאה ןיא ןוא ָאיד

 .ךיוא יו ןגָאמ ןיא ריוושעג ַא ןוא ךורבנעמַאזוצ ןזעוורענ ַא ןעמוק
 ,םידומל ענַײז ןלעטשוצּפָא ןעגנוווצעג םיא טָאה סָאװ ,זָאלוקרעבוט

 סָאװ וצ ָאט ,ןבעל ןבַײלב לעװ ךיא זַא ,טביילגעג טינ טָאה ןעמ,
 רע טָאה ,"?גנודליבסיוא ןַײמ טימ ןעמענרַאֿפ טלָאזעג ךיז ןעמ טָאה
 -רָאּפ ַא ןרעוו וצ טסילשַאב .מ .םיא טימ סעומש ַא ןיא טקרעמַאב
 טלָאמ רע ּווװ ,סעּפורט-ליװעדָאװ ןיא ןַיײרַא טערט ןוא רעלָאמ-ןטערט

 עכלעזַא ןיא קידנעבעל ,סעּפורט עדנרעדנַאװ רַאֿפ סעיצַארָאקעד
 ןיא קרַאּפ ַא ןיא רע טקיטכענ קרָאי-וינ ןיא זַא ,ןעגנוגנידַאב ערעווש
 ,שזדעליוו שטיוונירג

 ןַײרַא טערט רע ּוװ ,טיָארטעד ןיא ןעמוקעג .מ זיא 1922 ןיא
 ןוא רָאטַארָאקעד סלַא (ןַאמטיל םהרֿבַא .ריד) רעטַאעט ןשידִיי ןיא

 ."גיל סטנעדוטס טרַא; ןיא טרידוטש

 -ליז ןמלז רעביא טיג רעטַאעט ןשידִיי ןיא טעברַא ןַײז ןגעוו
 | ;גייווצרעב

 -ַאטרעסיד-רעטקָאד יד| ךוב םעד ןיא ןײלַא טליצרעד רע;
 עשידִיי עטלייצעג יװ רעמ קידנעײטשרַאֿפ טשינ ,ױזַא יװ |ןעיצ
 ןעידִַי ןטימ ןקידנעטשרַאֿפ ךיז קידנענַאק טשינ ןוא רעטרעוװו
 ןיײק טנעקעג טשינ טַײז ןַײז ןוֿפ טָאה רעכלעוו ,רָאטקעריד-עניב

 עבלַאה ןוא םיזמר ךָאנ סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג רע טָאה ,שילגנע
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 סָאד .ןרָאיטקַא עשידִיי יד ןוֿפ ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעדייב ןוֿפ רעטרעוו
 לָאצ ַא ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפיױא יד סרעדנוזַאב ץנַאג ,ןסעיפ יד ,רעטַאעט
 לעיצעּפס רעבָא ,עפורט רעקיטרָא רעד ךרוד ןסעיפ עשירַארעטיל

 ,ץרַאוװע סירָאמ יו רעליּפשיווש עכלעזַא ןוֿפ ןליפשטסַאג יד ךרוד
 -תלעטשרָאֿפ יד ,סנַאמרעג יד ,גרובנעדלָאג לעומעס ,ימע-ןב ֿבקעי
 ,"רעטַאעט טסנוק ןשידִיי, ןוֿפ וא "עפורט רענליוא רעד ןוֿפ ןעג
 ַײמ ןקוק ןעמונעג טָאה רע זַא ,גנוקריוו ַאזַא טַאהעג םיא ףיוא ןבָאה
 ."רעטַאעט ןשידִיי ןֿפױא עביל טימ ַײס ןוא ץרא-ךרד טימ

 רעד ןיא .רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג .מ זיא ןרָאי
 1952 ןיא ,רעלָאמ סלַא טרידוטש רעטַײװ רע טָאה טַײצ רעקיבלעז

 ןוא ןעגישימ ןוֿפ טעטיזרעווינוא רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא .מ זיא
 טָאה רע ּוװ ,טעטיזרעווינוא ןיעוו ןיא רעבירַא רעטעּפש רָאי ַא
 -טעב; ןַײז ןעמוקַאב טרָאד רע טָאה 1958 ןיא ."ןדייר* טרידוטש
 ענַײז ןטנוװָא יד ןיא טצעזעגטרָאֿפ רעטַײװ ןוא ירגיד-*טרַא ווָא רָאלש

 ,ירגיד-"רעטסַאמ, םעד ןעמוקַאב 1900 ןיא טָאה רע זיב םידומל

 .עיֿפָאזָאליֿפ רָאטקָאד 1965 ןיא ןוא

 .טנעמטרַאּפעד יעלּפסיד סנאסדָאה ןיא טעברַאעג .מ טָאה רָאי 2
 -וטש ךיוא .מ טָאה ,"טסנוק-דייר, יד ןרידוטש ןַײז טימ קיטַײצכַײלג
 טיבעג םעד ףיוא טָאה ןוא טסנוק עוויטַארָאקעד-רעטַאעט יד טריד
 ןוא סעּפורט-רעבָאהביל ןוא עלענָאיסעֿפָארּפ ךס ַא רַאֿפ טעברַאעג

 .ןעגנולעטשסיוא ךיוא טַאהעג

 סָאד, עיצַאטרעסיד ןַײז ףיוא טעברַאעג .מ טָאה רָאי ַײרד
 -יֿפָא םיא טָאה סָאװ ,(1937 זיב 1920) רעטַאעט עשידַיי רעטיָארטעד
 .?עיֿפָאזָאליֿפ .רד , לטיט םעד 1965 רעבמעצעד 14 םעד ןבעגעג לעיצ

 רעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא 1967 ןיא זיא (.זז 196) ךוב סָאד
 .טיִארטעד ןיא *סערּפ יטיסריואווינוי טיעטס ןיעוו,

 טיעטס ןיעװ ןיא רָאטקורטסניאידייר רעזַײװלײט ַא זיא .מ

 ,טעטיזרעווינוא

 :ךוב ןגעוו טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 -עט עשידִיי |ןרעטיַָארטעד}| עקיטרָאד סָאד יו םעדכָאנ ןיוש;

 ןבילבעג קיטסייג ץלַא רע זיא ,ןריטסיזקע וצ טרעהעגֿפױא טָאה רעטַא
 ףיױא ןטעברַא וצ ןסָאלשַאב טָאה רע ןעוו ןוא ,ןדנוברַאֿפ טימרעד
 סלַא ןטכַארטרַאֿפ וצ ךעלריטַאנ םיא רַאֿפ ןעוועג זיא ,טַארָאטקָאד ןַײז

 טָאה רעטַאעט עשידִיי סָאד סָאװ סָאד עיצַאטרעסיד ןַײז רַאֿפ עמעט
 גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד רַאֿפ רעמ ךָאנ ןוא םיא רַאֿפ טניימעג

 ,רעדייל ,סָאװ סָאד ןָאטעג קעווצ םעד רַאֿפ טָאה רע .טיָארטעד ןיא
 עכלעוו ,טנַאיצַאטרעסיד עשידִיי עקינייא ןָאטעג טשינ ןבָאה סע
 -רעטַאעט עשידִיי ערעייז ןגעוו טריטקַאטנָאק רימ טימ ךיז ןבָאה

 ,ןענרעל ןעמונעג ךיז טַאה רעלימ רעשידִייטשינ רעד .סעמעט
 ךיז עיצַאטרעסיד ןַײז רַאֿפ לָאז רע ידּכ שידִיי ןביירש ןוא ןענעייל

 ןשעידִיי ןגעו תורוקמ עטריציֿפילַאװק יד טימ ןענעקַאב ןענָאק
 ןעז עקַאט ןעמ ןָאק סָאד .שידִיי ןיא בור יפ לע ןענַײז סָאװ ,רעטַאעט

 שידִיי ַא ךעלרעסיוא וליֿפַא טָאה סָאוװו ,ךוב ןַײז ןוֿפ טלַאהניא סעד ןוֿפ

 ,ךוב םנוֿפ עליה רעד ףױא תויתוא עשידִיי עטעבתכעג -- ןעזסיוא
 ןעידִיי ןיא וליֿפַא |ןטלעז| קידהנימב דח זיא סָאװ ,גנונעכייצ ַא

 ,ןזעוו-קורד

 . סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ךוב סרעלימ ןוֿפ טײטַאב טּפיוה רעד.

 -רעטַאעט רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןוֿפ םיקרּפ ישאר טיג רע םגה

 ַא ,טָאטש רעטמיטשַאב ַא ףיוא ךיז רע טרירטנעצנָאק ,עטכישעג

 זיא סע .טיָארטעד -- טָאטש-ץניווָארּפ טרָאֿפ רעבָא ,עשידִיי עסיורג

 ךיז טקיטיינ עקירעמַא ןיא עטכישעג עשידִיי יד זַא ,קֿפס ןייק ַאטשינ

 ,םיבושי ערענעלק ןוא ערעסערג עריא ןוֿפ עיֿפַארגעירָאטסיה ַא ןיא
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 ןופ ןַאסיסלעל

 ןרעוו ןבעגעג זומ ןוא ףרַאד עיֿפַאדגעירָאטסיה רעקיזָאד רעד ןיא ןוא
 רעכלעוו ןיא רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ץַאלּפ דס ַא

 רימ .טרֲא קידנטײטַאב ַא רָאג טמענרַאֿפ רעטַאעט עשידִיי סָאד

 ענעֿפרַאװעצ רעסיױא רעבָא.. .ךס ַא רָאג טעטש עכלעזַא ןבָאה
 רימ ןבָאה ,סעבַאגסױא עשידָאירעּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעלקיטרַא
 א עטשרע יד זיא טעברַא סרעלימ .טיבעג םעד ףױא טשינרָאג

 םורַא עקַאט טמענ יז .טיבעג םעד ףױא עקיצנייא יד ליוורעד
 טיַארטעד ןיא רעטַאעט עשידִיי סָאד זיא רעירֿפ לַײװ ,רָאי 17 זױלב
 ןענַײז סע םגה ןוא ,עיצוטיטסניא עליבַאטס ןייק ןעוועג טשינ
 עשידִיי עשידַארָאּפס ךס ַא רעייז ןעמוקעגרָאֿפ דָאירעּפ םעד רַאֿפ
 . גתנעג קידנבָאה טשינ ,רבחמ רעד עכלעוו ,ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט
 -ךיוו ,ןענעכײצרַאֿפ וצ ךָאד ךיז טימַאב ,ןלַאירעטַאמ רעדָא ןטקַאֿפ
 (טידִיי ליבַאטס ַא ןעוו רָאי 17 יד וצ רקיע רעד ךוב ןַײז רע טעמ
 קנַאד ַא ןעשעג זיא סָאד .טריטסיזקע ָאי טָאה טיָארטעד ןיא רעטַאעט
 -עוו ןַאמטיל סהרֿבַא רָאטקעריד ןוא לַארטַאעט ןכעלדימרענוא םעד

 ןוא ןעלקיטרַא קידנריטיצ ,ץַאלּפ ךס ַא רעײז ּפָא טיג רעלימ ןעמ

 ןיא ןעגנרעַײֿפ ַײב ןוא עסערּפ רעד ןיא ןענַאמטיל ןגעוו ןֿפורּפָא
 | .דוֿבּכ ןַײז

 יד עכלעוו ןיא ןענָאזעס יד טױל טלייטעגנייא זיא ךוב סרעלימ

 ןעמענ יד ױנעג טגנערב רע .עמוקעגרָאֿפ ןענַײז ןעגנולעטשרָאֿפ

 ןעגנוריֿפֿפױא עקיזָאד יד ןוֿפ לָאצ יד ,ןסעיפ עטליפשעג יד ווֿפ

 ןוֿפ ןעמענ יד ,ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ עדעי לָאמ לֿפיװ ןוא

 ןֿפורּפָא לייט ןוא ןרעלָארטסַאג יד ,עפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד

 םעד .. טרעדליש רע .עגנולעטשרָאֿפ יד ןגעו עסערפ רעד ןוֿפ

 ,הדירי ןַײז ןוא טיָארטעד ןיא ןזעוו-רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ גײטשֿפױא

 ןעמונעג ללכב.. תוביס עכעלטע ןוֿפ טַאטלוזעד ַא יו טעז רע סָאװ

 עטשרָאֿפעגכרוד טוג וא עכעלרע ,עטסנרע ןַא ךוב סרעלימ זיא

 ןוא םיתועט ייר ץנַאג ַא דעלסירדרַאֿפ ןענַײז רעבירעד עקַאט .טעברַא

 גיווצרעבליז| ךוב סעד ןיא ןַײרַא טרָאֿפ ןענייז סָאװ ,ןרעלעֿפ

 עטקרעמעגנָא עלַא יד טימ.. |ןריגערָאק ייז טווּורּפ ןוא ןָא ייז טזייוו

 קרַאטש טרעוו זיא ךוב סרעלימ זַא ,קֿפס םוש ןייק ָאטשינ זיא רעלעֿפ

 ןוא ןרעמ רעכיב עכלעזַא ךיז ןלָאז יאולה ןוא ,ןרעוו וצ טסירגַאב

 ."ןרעמ

 .רעזדנוא ןיא || ךוב ןגעוו טבַײרש רעדעֿפ קרַאמ לַארטַאעט רעד

 :| גנוצעזרעביא

 ןגעוו רוטַארעטיל ןיא ןלַאוק-טּפיױה יד סָאװ טַײצ רעד ןיא,

 יד סנטצעל ןבָאה ,שידִיי ןיא רָאנ ןַארַאֿפ ןענַײז רעטַאעט ןשידִיי

 -עג ץירפש ַא דלעֿפ סָאד ןשרָאֿפ וצ עטרעלעג עגנוי ןוֿפ ןעגנוימַאב

 עזעיציבמַא עמַאס יד .רענעייל ןשילגנע ןרַאֿפ קרעוו עַײנ טימ ןָאט

 דוד ןיא ןרָאװעג טריקילבוּפ קירוצ רָאי עכעלטע טימ זיא גנושרַאֿפ

 עקיטכיוו ערעדנַא ."עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידִיי סָאד, סנַאסֿפיל

 -עג טכַאמעג ןענַײז ,עכעלטע זיולב ןענָאמרעד וצ ,ןעגנורעייטשייב

 .רעגייז ןיוורַאמ ןוא סידנַאל .ס ףסוי ,ןיצּפיל לָאס ךרוד ןרָאװ

 זיא "רעטַאעט עשידִיי רעטיָארטעד  סָאד ,ךוב עקיטציא סָאד

 ,טסירק ַא ,רבחמ רעד .רוטַארעטיל רעַײנ רעד וצ בָאגוצ רעקיטכיו ַא

 זיא רע ןעוו רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ערעֿפס רעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא

 ףיוא רעטַאעט-ילקריוס, ןטלַא םעד ןוֿפ רָאטַארָאקעד רעד ןרָאװעג

 קרַאטש ןעמונעג ךיז רע טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ .טירטס סגניטסיעה

 ןַא וצרעד טעמדיועג ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ןריסערעטניא

 עשידִיי סָאד קידנצַאשּפָא; :טבַײרש רע יו ,גנושרָאֿפ עשימעדַאקַא

 ."טסירק ַא ןוֿפ ןגױא יד ךרוד ןעזעג טרעוו סע יו רעטַאעט
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 רע ט ַאע ט ןשידיי
 אמט

 -עג יד שיֹטקַאֿפ זיא "רעטַאעט עשידִיי רעטיָארטעד, סָאד
 ז (קרָאירינ ץוחמ) סעּפורט-ץניווָארּפ עווָאברַאקס יד ןוֿפ עטכיש

 ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ גנולקיװטנַא יד סױרַא טגנערב טעברַא
 ןוֿפ גנורעגייטש ַא זיב ןרָאי רעקיצנַאוצ בייהנָא יד ןוֿפ טיַָארטעד

 .ךָאנרעד הדירי עֿפרַאש ַא ןוא רעקיסַײרד יד ןיא טעטױװיטקַא ןַײז
 .ןרילבַאטע וצ ןוװרּפ עטלָאהרעדיװ יד טימ ּףָא ךיז טיג רבחמ רעד

 יד ךרוד רקיע רעד ,רעטַאעט קיטרָא טנענַאמרעּפ ַא טיָארטעד ןיא

 רעשזדענעמ םענעבעגעגרעביא ןוא ןשיגרענע םעד ןוֿפ ןעגנוימַאב
 .ןַאמטיל םהרֿבַא

 רעייז רעזיוו ןענַײז סרעטַאעט-רַאוטרעּפער ןעוו ,גָאט וצ טנַײה
 ץנעטסיזקע רעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טנַאסערעטניא זיא ,לעוטקַא

 ליפזעייב םוצ .ןָאזעס ַא ןיא טעטױװיטקַא עווָאברַאקס עשידִיי ַאזַא ןוֿפ
 -עגֿפױא ןענַײז ,1926-27 ,ןָאזעס ןייא ןיא זַא ,טנכײצרַאֿפ רעלימ .רמ

 ןענַײז רעטעּפש ןָאזעס ַא ןסעיפ ענעדײשרַאֿפ 55 ןרָאװעג חריֿפ
 ןענעק לי ןוא טרידוטש סָאװ ,רעד .ןסעיפ 60 ןרָאװעג טליפשעג
 -טרָאֿפ רעקיטכיזרָאֿפ רעקיזָאד רעד ןיא טעוו ,רעטַאעט עשידִיי סָאד
 וצ טָאה סע םגה .עיצַאמרָאֿפניא עקיטכיוו ךס ַא ןעניֿפעג טעברַא
 -רידוטש רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער יד ןעייג ,טיָארטעד טימ ןָאט

 ."טָאטש ןייא ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד יד רעבירַא טעברַא

 -נוא| ךוב ןגעוו גנוניימ עוויטַאגענ ַא טָאה ןירג .שזד ףעזָאשזד

 :|גנוצעזרעביא רעזד

 ןעוועג רעכיז זיא טיָארטעד ןיא גנוגעווַאב-רעטַאעט עשידִיי יד,

 ןַיז .ריא ןגעו ןובשחו-ןיד סרעלימ םיעשזד יו קידנענַאּפע רעמ

 -קערש ןוא טריטנעמוקַאד טוג ,עיצַאטרעסיד-רָאטקָאד עטקורדעגּפָא

 ,ירגיד יד ןגירק וצ קיטיינ זייװלייט ןשוועג רשֿפא זיא ,ענדונ ךעל

 .ךוב ַא רַאֿפ דנגונעג טינ רעבָא זיא סע-

 -נַאווצ יד ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רָאטַארָאקעד ַא ,רעלימ .רמ

 -נָא וליֿפַא ,עטנַאסערעטניא ןַא ןבַײרש טנַאקעג טָאה ,ןרָאי רעקיצ

 -שידִיי יד ןוֿפ סעּפורט עקיטרָא יד, ןגעװ עטכישעג עקידנעיצ

 טָאה רע .*1937 זיב 1920 ןוֿפ טיָארטעד ןיא סרעטַאעט עקידנדייר

 תומיסשר ףוס ַאךָא רע טגנערב םעד טָאטשנָא ןָאטעג טינ רעבָא סע

 ,עווַארב לייט ךרוד ןסירעגרעביא ,סרַאטס ןוא ןעגנוריֿפֿפױא ןוֿפ

 -ווצַאשּפָא עשיגָאלָאיצַאס ןוֿפ ןעגנוִימַאב עכַײרגלָאֿפרעד-טינ רעבָא

 ,תוֿפסוה ַײרד יד ןוֿפ ."טסנוק ןוֿפ םרָאֿפ רעדנברַאטשּפָא ןַא, ןגעוו ןעג

 זױלב זיא ,קרעוו ןרעגָאמ םעד ןוֿפ לטירד ַא טעמּכ ןעמענרַאֿפ סָאװ

 (ןרָאיטקַא ?ײט ןוֿפ ןציקס עשיֿפַארגָאיב ןוֿפ עירעס ַא) עטייווצ יד

 טרעטשעצ טעמּכ רעבַא טרעוװ סָאװ ,טרעוװ ןלעיצנעטָאּפ ַא ןֿב

 .טנכייצעג ןענַײז ןציקס יד עכלעוו טימ עיצַארג ןוֿפ לגנַאמ ןכרוד

 םוזש ןייק ןבָאה טינ ןָאק "רעטַאעט עשידִיי רעטיָארטעד , סָאד

 ,1920 ןוֿפ םיבשות ,ןדַײ רעטיָארטעד רַאֿפ רשֿפא רעסיוא טײטַאב

 -ברוד ןענָאק ןלעוו ןוא םידיסח-רעטַאעט רַאֿפ ךיז ןטכַארטַאב עכלעוו

 -סָאנ ןעמוקַאבוצסױרַא קידנֿפָאה ,עזָארּפ ענעקורט סרעלימ ןכירק

 -עגסױרַא טָאה טעטיזרעווינוא ןיעוו זַא ,קיטנעק .תונורכז עשיגלַאט

 ".קעווצ םעד רַאֿפ רַאנ ךוב סָאד ןבעג

 "ירושזד דלרָאװ; ןיא עיזנעצער יד זיא רענעטלַאהעגנַײא לסיב ַא

 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא }

 -עג עעידִיײ-רענַאקירעמַא ןוֿפ לטיּפַאק עטנַאסערעטניא סָאד;

 ןכלעוו ןוֿפ ,רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ןענעקַאב וצ ךוב ַא ךיוא זיא עטכיש

 -עששטנוועג ןעוועג טלָאוװ יאדוא .ןבילברַאֿפ טינ רעמ ךס ןייק זיא סע

 -רעטַאעט רעמ ןבעגעגרעביא טלָאװ ךוב ןוֿפ רעבַײרש רעד ןעוו רענ

 -רעטַאעט יד ןוֿפ ןטרָאּפַאר עקידתורטורּפב ןבעגרעביא יו עטכישעג

 ."טיָארטעד ןיא ןענָאזעס
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 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא | טגָאזעג טרעוו *סיָאשט/, ןיא

 סָאד, ןקידנעמענמורַא רעמ םוצ הֿפסוה עכעלצונ ַא זיא סָאד;

 רַאונַאי ,"סיָאשט};) ןָאסֿפיל ןוֿפ *עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידִיי

 עקירעהעג טימ ,ןבירשעגנָא טוג ,ךעלטֿפַאשנסיוװ ןענַײז עדייב .(6

 זיא ןָאסֿפיל .עגנוקרעמנָא עטרעטיירבעגסיױא טימ ןוא תומישר

 -ךעביא ,רעטַאעט ןשידיי רעקרָאידרינ ןטימ טריסערעטניא רקיעב

 רָאטַארָאקעד רענעזעוועג ַא ,רעלימ .םרעטַאעט-טסנוק יד טימ טפיוה

 -תוכירַאב טוג ַא טיג ,טבַײרש רע רעכלעוו ץעוו עפװורט רעד ןיא

 .ןסעיפ עשידִי יד ןופ עמַאג רעלוֿפ רעד ףױא טכיזרעביא עקיד

 ָארטעד סָאד לַײװ ,טצענערגַאב טינ ןֿפוא םושב זיא קרעוו סרעלימ

 עזעידִיי ערעדנַא טימ טקַאטנַאק ןיא ןענַאטשעג זיא רעטַאעט רעט

 .סעּפורט-טסעג ןוא ןטסיטרַא טסעג ןוֿפ ןכוזַאב יד ךרוד סרעטַאעט

 -ימיא ןַא ןוֿפ לייט רעדנּפַאכרַאֿפ ַא וועג זיא רעטַאעט עשידִיי סָאד

 רעד ףױא רעד ןוֿפ טנעמעלע ןַא ךױא יו טֿפַאשלעזעג רעשיטנַארג

 יד ןוֿפ סנייא .סרעטַאעט-טסנוק ןוֿפ גנוגעווַאב רעטײרּפערַאֿפ-טלעוו

 עיצקעלָאק רעטיירב רעדעי ןיא ןעניֿפעג ךיז ףרַאד רעכיב עקיזָאד

 | ."סעמַארד זופ

 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא | טבַײרש *רֿפס תירק;

 ןטייקיטעט רָאי 14 יד רעלימ .רד טנכײצרַאֿפ ךוב ןקיזָאד ןיא

 טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,טיָארטעד ןיא עפורט סנַאמטיל ןֿפ

 בושי ןשידִיי רעטיארטעּד ןוֿפ ןבעל-רוטלוק סָאד רע טרעדליש

 רעד טימ ןָא טבייה רע .ןרָאי רעקיסַײרד ןוא רעקיצנַאװצ יד ןיא

 ןיא עינעמור ןיא בײהנָא עמַאס ןיא רעטַאעט ןשידִיי וֿפ גנודנירג
 ןבָאה ןעגנולעטשרָאֿפ יד סָאװ גנורעדנע רעד זיב ךרוד טייג ,6
 סָאװ ,שידַי ךַארּפש-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ הדירי רעד זיב ןעמונעגנָא

 ַא רעטַאעט ןשידִיי ןלענַאיסעֿפָארּפ םעד וצ (?לנףוט ַא טכַאמעג טָאה
 ןבעגעגוצ ןענַײז ךוב סוצ .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד יו רעִירֿפ לסיב

 ."המישר ַא ןוא ןעגנוקרעמַאב ,תוֿפסוה 3

 : .צ .ש ןוא ..מ
 |--| 5וסזץ 0{ 066זסוופ ע190ו9ח 006816ז, ןסטס115060 ש

 ץשפש,/ {/8065 וחחמסז18ח! 06ש6!סקװװסח{פ ֹוח /66150 ססזה-

 זחטחוזע, 'דהס 066ז011 6650 ּסשפ', 06/ז0//, 5606
.1967 ,22 

 |--| דת 06וז0/6 +100/50 1700631/6,
 ססחסז655',, א. +. אסצ. - 060. 9674

 /0960ח ס. (0ז66װ --- 1 חס (ססט8ז1סז|ץ .ןסטזחה| 01{ 506660/"',
 פטזוחס 168

 זּמזא 606ז --- 06שט6/!סטזחסח! 01{ ס6זזסוז ץוססזפח 00
 ססוזחטּמחץ , 1650 8000418ח0, .1טח6 1968.

 ""סחסוסס' , 1ט/ץ-ט9ט51 1968-

 ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןגעװ ךוב שילגנע סרעלימ -- גייווצרעבליז ןמלז

 ,1968 ,6 'ג ,.י .נ ,,רוטלוק עשידִיי , ,טיָארטעד

 ,1968 ילוי ,םילשורי ,"רֿפס תירק,

 י"יששסז!0 16שו5ח

 ןות}נ-ןלאירזןע .קנערפ
 |1924 רַאורבעֿפ 1 .טשעג -- 1863 .בעג)}

 -רַאֿפ ַא ןיא ,ןלױּפ .בוג רעצלעק ,ווַאלסיזדָאװ ןיא 1863 ןריובעג

 עשידיי-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .עילימַאֿפ רעשידיסח רעכעלגעמ

 ,הלכשה וצ ןעמונעג ךיז טנגוי רעִירֿפ רעד ןיא רע טָאה ,גנויצרעד

 ,דלעֿפנעזָאר .ש טיול ,עשרַאװ ןייק ןרָאֿפעגּפָא ןוא ןכַארּפש טנרעלעג

 "ער רעשילױּפ-לַאנָאיצַאנ ַא וצ טרעהעג ןָא טנגוי רעד ןוֿפ .ֿפ טָאה

 -ָאיצולָאװער עשילױּפ טצעזרעביא ןוא עיצַאזינַאגרָא רערענָאיצולָאװ
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 רעד וצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה רעטעּפש ,רוטַארעטיל ערענ
 -רושז ןַײז ןביױהעגנָא רָאי 20 וצ ןוא טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעשידִלי
 שידִיי ןיא .עסערּפ רעשיערבעה רעד ןיא טייקיטעט עשיטסילַאנ
 ןוא ,?קעטָאילביב עשידוי, סצרּפ ןופ דנַאב ןטייווצ ןיא טריטויבעד
 עקינייא ןבעגעגסױרַא .ןכַארּפש עדייב ןיא ןבירשעג טלָאמעד טניז
 עשידִיי עקיטכערּפ ןיא רעטנורעד ,שידִיי ןוא שיערבעה ןוא רעכיב
 "רימ; ןוא סורּפ וװַאלסעלַאב ןוֿפ *הערּפ, ןַאמָאר םעד ןעגנוצעזרעביא
 .ַאקשעשזרָא ַאזילע ןוֿפ *ַאלַאט

 שידִיי ןיא ןעמַארד עקינייא די-בתכ ןיא טזָאלעגרעביא טָאה 5

 רעד טימ ,"לרעמעט, עמַארד עשירָאטסיה עטקידנערַאֿפ-טינ ַא ןוא

 -רע רעד עכלעוו ןוֿפ ,ןדלעה:-טּפיוה יד סלַא החּפשמ-רעווָאקטיבז

 "טנַײה; ןוֿפ טֿפירשלמַאז ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זיא טקַא רעטש

 ,(94798 .זז ,1924)

 -עגֿפױא טינ / לָאמנייק טָאה ,8ֿ םגה זַא ,טקרעמַאב ןעזייר ןמלז

 ןוא שידִיי ןגעק ןטערטסױרַא רע טגעלֿפ ,שידִיי ןבַײרש וצ טרעה

 י ,ןטסישידִיי

 .עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג .ֿפ זיא 1924 רַאורבעֿפ 1 םעד

 ןלױּפ ןיא ןרָאטַאלימיסַא עשידי יד ןרעדליש ןכָאנ ,לעגיט .ז

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ

 -עיצַאלימיסַא עקיזָאד יד ןוֿפ דניק ַא ןעוועג זיא קנערֿפ :נ .ע..,

 רע טָאה ,ןרעטלע עשיטַאנַאֿפ עמורפ ַײב.. ןריובעג.. רעטיײרּפטרַאֿפ

 ןוֿפ ןעמוקַאב ,ךעלדנעטשרַאֿפ שיליוּפ ףיוא ,גנודליב עטשרע ןַײז

 .ןרָאטַאלימיסַא עטנָאמרעד יד

 ,רעלעטשטֿפירש רעשיערבעה רענעעזעגנָא ןַא ןיוש קידנעייז .
 רעד ןיא ןוא רעשיטסינויצ רעד ןיא רעריֿפ טימ ןעמַאזוצ קידנטעברַא

 טנָאקעג טינ לָאמניײק ךיז רע טָאה ,גוגעווַאב רעשידִיי-לַאנָאיצַאנ
 -ַאב טָאה רע סָאװ ,גנויצרע רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב
 ןוא טנעקעג טָאה ןוא שידִיי ןבירשעג טָאה רע שטָאכ.. .ןעמוק
 טַאהעג טנַײֿפ שידִיי רע טָאה ,ךַארּפש עשידִיי יד טרעכַײרַאב רַאגָאז

 : .האנזעה תילכתב

 יּפָא רָאלק רשֿפא טעװ טקַאֿפ רעטנַאסערעטניא רענדָאמ ַא-
 יח לָאמטֿפָא טגעלֿפ קנערֿפ .נ .ע .עטכַארבעגנבױא סָאד ןעלגיּפש
 ןגעק ןטערטסױרַא ןבַײרש ןיא ַײס ןוא ןכערפשעג עטַאוירּפ ןיא
 רָאנ ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא ןעגנוֿפַאש עסיוועג ןגעק ןוא שידִיי
 זַא ,ֿפָארטעג ךיז טָאה .שידִיי ןיא ןבירשעג זיא'ס לַײװ ,רַאֿפרעד
 ןיא לקיטרַא ןֿפרַאש ַא טימ ןטָאוטעגסױרַא לָאמניײא זיא רע ןעוו
 ַא "הריֿפצה, ןוֿפ עיצקַאדער ןיא ףױרַא זיא ,שידִיי ןגעק "הריֿפצה,
 ןקעטש ַא טימ ןטוועג דֿבכמ םיא טָאה ןוא רעטכיד רעשידִיי רעגנוי
 טָאה רעגעלש רעבלעז רעד ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ּפָאק ןרעביא
 ַא ןיא שידִיי ןיא סורּפ ווַאלסלָאב ןוֿפ "הערּפ, ןזעלעגרעביא רעטעּפש
 טזומעג רע טָאה ,קנערֿפ ובלעז םעד ןוֿפ גנוצעזרעביא רערַאברעדנּוװ
 ,לֿפיײווצ ןָא ,זיאיס לַײװ ,טירש ןטלייאעגרעביא ןַײז ףיוא ןבָאה הטרח
 קרעוו-רעטסומ ַא זיא סָאװ ,"הערפ, ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ךרוד זַא
 -ַײרַאב רעייז ךַארּפש עששידִיי יד זיא ,רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןיא
 -עגוצ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ זיא זױלב טינ .ןרָאװעג טרעכ
 ,ןזיוועג ךיוא טָאה גנוצעזרעביא יד רָאנ ,קרעװ סױרג ַײנ ַא ןעמוק
 . ."שידיי ןטֿפַאהרעטסומ ַא ןבַײרש טנָאקעג טָאה קנערֿפ .נ .ע זַא

 ,237*228 .וז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ץנליו ,".טיל .דִיי .סקעל, -- ןעזייר יז
 ,135-144 .זז ,1928 ,קרָאי-וינ ,"ןטלַאטשעג ,--- לגיט .ז
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 ןופ ןָאסיססעל

 זלרַאשט .ָאריּפַאש
 {1909 ינוי 30 .טשעג -- 1865 .בעג}

 -ַאג ,עציװָאנַאכעשט ןיא 1865 ןריובעג
 ןייק ןרעטלע יד טימ טרירגימע .עיציל

 קידנצעזַאב ,רעטָאֿפ רעד ּוו ,עקירעמַא

 -עירעטָאל טימ טלדנַאה ,ןָאטסָאב ןיא ךיז

 .ןעלטעצ

 טמוקַאב ,ןרָאיטקַא טימ ךיז טנעקַאב

 -ַאב ןוא עניב רעד וצ קשח ַא ייז ךרוד רע
 ענעדײשרַאֿפ טימ ןָאטסָאב ןיא ךיז טקיליײט

 .ןרָאיטקַא
 רע טנעקַאב ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג

 בילוצ רעבָא ,ןבָאה הנותח ריא טימ ליוװ ןוא ,ןַאמֿפוַאק ַאננַא טימ ךיז
 טרעוו ,הנותח ןייק וצ רעטומ יד טינ טזָאלרעד ,רעטַאעט ןליּפש ןַײז

 לקיטש ַא .ײרעלָאמ-ןבוטש סיוא ךיז טנרעל ןוא הכאלמ-לעב ַא רע

 "ןבעל ַא ןכַאמ,; וצ ידּכ ןוא ,הכאלמ יד ףיוא רע טיג רעטעּפש טַײצ
 טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טליּפש ןוא (ןטנַאריטרַאװק) *סרעדרָאב; ןָא רע טלַאה

 .סמועסייל רָאביײל עקיטלָאמעד יד ןוֿפ ןלַאז ןיא

 -ַאקיש ןיא ןַאמקילג סָאילע וצ טרישזַאגנַא רע טרעוו 1900 ןיא

 ױרֿפ ןַײז ןַײרַא ךיֹוא טיצ ןוא ןענָאזעס ַײרד טליּפש רע ּוװ ,עג

 -עגרָאֿפ עגַאקיש ןיא זיא 1903 ןיא .עיסעֿפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא

 רעטרעדנוה ּוװ ,רעטַאעט שילגנע ןַא ןיא הֿפרש עסיורג ַא ןעמוק

 םעד בילוצ ןענַײז ,ןעמוקעגמוא ןענַײז רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ

 טינ ןוא ,ברַאה רעייז ןרָאװעג גנורעכיזרַאֿפ-רעַײֿפ ןגעוו ןצעזעג יד

 סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא ןוא ןצעזעג עַײנ יד ןעמוקכָאנ קידנענָאק

 ןַאמקילג טָאה ,ןָאיי ַא ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד

 -נַאװ ןביוהעגנָא ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא ,רעטַאעט ןַײז טכַאמעגוצ

 ןוא ,רָאמיטלַאב ןיא ןַאמגרַאל יב טַײצ עצרוק ַא טליּפש .ש .ןרעד

 עקיטלָאמעד יד ןליּפש טרָאד ןעמוק רעלדַא ַארעס ןוא .ּפ ֿבקעי ןעוו
 רעייז רַאֿפ םיא ייז ןרישזַאגנַא ,"רעצרעה ענעכָארבעג, עיצַאסנעס

 ןוא ןָאזעס ףוס ןזיב טליּפש רע ּוװ ,ןָאטסָאב ןיא רעטַאעט-*ּפוָאה,

 סרעטַאעט-"רָאזדניװ ןוא *דנערג; ןיא ייז טימ רע טליּפש רעטעּפש

 .רעלסעק דוד טימ ךיוא יו ,קרָאיײוינ ןיא

 םענעלָאװשעג ַא טימ רָאי ַא טגיל ,קנַארק .ש טרעוו 1908 ןיא

 ור רעקיבייא ןַײז וצ טמוק ןוא 1909 ינוי 20 םעד טברַאטש ,זדלַאה

 | ,םלוע-תיב ןָאטגנישַאװ ןֿפױא

 -- אולּפמַא .עמיטשךןַאטירַאב עקיטכערּפ ַא ןסעזַאב טָאה .ש

 "עג ןעמונעגנַײרַא רע זיא םעד קנַאד ַא ןוא ,רעקימָאק-רעטקַארַאכ
 ןעוועג זיא .ש .עינוי-ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא דילגטימ סלַא ןרָאװ

 סנידרָאג ןיא "ןנחלא ֿבקעי ר; ןוֿפ לָאר יד ןליּפש וצ רעטשרע רעד
 המלש/ ןוא (רעטַאעט-"דנערג, ןיא 1907 רעבָאטקָא) ?םייה ַא ןָא;

 ןיא 1907 רעבמעצעד 31) *עיצילַאג תולג; סנידרָאג ןיא ,?ךִיּפקמ

 .(רעטַאעט-"דנערג;,
 רעייז .עסירעטקַא עשידִיי ַא ןעוועג זיא ,ַאננַא ,יורֿפ ס'.ש =

 -דלָאג ֿבקעי רָאיטקַא םוצ טַארײהרַאֿפ ןעוועג זיא ,ידייס .;רעטכָאט

 רעד ףיוא טליּפשעג טָאה ,טָאלרַאש ,רעטכָאט רעייז ןוא . ,ןייטש

 .עגיב רעשידִניי

 .גָאלַארקעג

 ,ןײטשדלָאג ידייס רעטכָאט ןַײז ןוֿפ .ע .ש
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 רע ט ַאע ט ןשירדיי
 = יי טעיי

 דוד ,לעסַאק

 {19235 ַײמ 11 ,טשעג -- 1881 .נַאי 18 .בעג}

 ,רעטָאֿפ .דנַאלסורסַײװ ,קסנימ ןיא 1881 רַאונַאי 18 ןריובעג

 רעקיצנייא רעד סלַא טָאטש ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא ,לעסיק החמש

 ךוב ןַײז ןיא ןיווטיל .א ןוֿפ ןבירשַאב) ליכשמ רעשירַאטעלָארּפ

 -ביל רעסיורג ַא ,רעטָאֿפ ןכרוד .(ײרד דנַאב ,"תומשנ עשידיא,

 ךיז ירֿפ ,שידִיי ןוא שיערבעה ןיא רעכיב ײלרעלַא ןוֿפ רעבָאה
 ַא ןעוועג ,רדח ַא ןיא טנרעלעג .רוטַארעטיל רעשידִיי טימ טנעקַאב

 ירֿפ .ןוח- טָאטש רעקסנימ םַײב ררושמ ַא ןַײװלגנִיי ,רעטשרעב

 ןיא רעדיל ןקורד ןביױהעגנָא .טריטסערַא ןעוועג ,"דנוב, ןיא ןַײרַא

 םהרֿבַא ןוֿפ גנוקריוו רעד רעטנוא .ןבַאגסיוא עשידנוב עלַאגעלמוא

 טימ טניוועג 1903-1904 .רעבַײרש רעשידִיי ַא ןרָאװעג ןעזייר

 ךיז טרעקעגקירוצ ךָאנרעד ,עשרַאװ ןיא ,ןעזייר הרׂש ,ױרֿפ ןַײז

 ןוֿפ קידנבַײרש ,ןטשרעב ַײב רעטַײװ טעברַא רע ּוװ ,קסנימ ןייק

 ,(1912) *ףרָאד ןיא;/ ןַאמָאר ןַײז טניישרעד סע זיב ,טַײצ וצ טַײצ

 -קעל; סנעזייר עז טייקיטעט עשירַארעטיל ןַײז ןגעוו ךעלריֿפסיױא)

 ,(דנַאב רעטירד ,"רוטַארעטיל רעשידִיי ןוֿפ ןָאקיס

 "ןעגנולײװרעֿפ ןוא ןעדנעוװָא רַאֿפ , ןַײז ןענישרעד זיא 1918 ןיא

 יד ןגעוו ןציטָאנ טימ רעלעטשטֿפירש עשידִיי 24 ןוֿפ ןרעטסומ)

 רעד ןוא "רָאטַאמַאלקעד רעטעברַא רעד , -- 1920 ןיא ,(םירבחמ

 טגרָאזַאב ןבָאה עכלעוו ,"רָאטַאמַאלקעד-רעדניק רעטרירטסוליא

 ףיוא רעבָאהביל ַײס ןטסיטרַא עלענָאיסעֿפָארּפ ַײס רַאוטרעּפער טימ

 ןעגנומענרעטנוא עשירעלטסניק-שירַארעטיל ףיוא ןטערטוצסױרַא

 יד,) !רעביור יד, סרעליש טצעזעגרעביא ײרֿפ ךיוא סָאה .ק
 טיײברַאעב .רעלליש ךירדירֿפ ןוֿפ ןטקַא 4 ןיא עידעגַארט ַא ,"רעביור
 ַאשרַאװ ,שטיוואראטנאק .9 גַאלרעֿפ .לעסַאק דוד ןוֿפ שידִיי ןיא
 סוילוי ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג ויא סָאװ ,(| .זז 79 ,19121 ב'ערת
 ,וָאלָאקָאס דינָאעל ןוא רעלדַא

 רעטניוו רעד , ןסעיּפ-רעדניק עקינייא טסַאֿפרַאֿפ ךיוא טָאה .ק
 -רָאֿפ רעדניק ַא ,"עלעטיהטיור, ,טקַא ןייא ןיא עלהׂשעמ ,*דלַאװ
 גנולעטשרָאֿפ רעדניק ַא ,"שלעמילבכַאל , ,ןטקַא ייווצ ןיא גנולעטש
 ןיא גנולעטשרָאֿפ רעדניק ַא ,"רעקעהצלָאה רעד , ,טקַא ןייא ןיא
 ןייא ןיא גנולעטשרָאֿפ-רעדניק ;"רעמירַאב עלעוװייֿפ , ,ןטקַא ריֿפ
 ןוא טקַא ןייא ןיא עקיײדעמָאק רעדניק ,"קיזמ רעד עלעקצַאכ,, ,טקַא
 ןיא ןענישרעד עלַא .טקַא ןייא ןיא גנולעטשרָאֿפ רעדניק ,"שלהנח,
 ןסעיּפ-רעדניק יד .1920 ,עשרַאװ ,?רעטַאעט-רעדניק, גָאלרַאֿפ
 ןכעלטלעוו .ןוֿפ ןעגנוטעברַאַאב רעדָא ןעגנוצעזרעביא שיטקַאֿפ ןענַײז
 ,רַאוטרעּפער-רעדניק

 ,ןסעיּפירעדניק ייר ַא ןגעוו עיזנעצער' ןַײז ןיא ,ןַאדזַאק .ש .ח
 יי י ;טבַײוש

 רָאּפ ַא ןבעג וצ רָאינרעל ףוס בוח ריא רַאֿפ טלַאה לוש עדעי
 -ייז רָאג רַאֿפ רעדָא אֿפוג רעדניק יד רַאֿפ .ןעגנולעטשרָאֿפ-רעדניק
 -עטערָאֿפ ןֿפוא ַאזַא ףיוא ךיז טרעדָאֿפ סע .ענעסקַאוורעד ןוא עקיט
 יד ןקי ךירֿפַאב וצ ידּכ טָא ןוא .קרעוו עלַארטַאעט ,לָאירעטַאמ-גנול
 רַאֿפ ןסעיפ טַײצ וצ טַײצ ןופ ךיז ןזַײװַאב ,"ןעינעֿפרעדַאב , עקיזָאד
 עטוג טימ רעוו ,םירבחמ ענעדייזערַאֿפ ןוֿפ טלעטשעגֿפיױנוצ ,רעדניק
 .תונוכ עטכעלש טימ רעוו ןוא

 ןעייטש עכלעוו ,ךעלכיב עטנכערעגסיוא ףטני 8 עטסערע יד ןופ..
 -הבורק רעלענָאיצקַאדער רעטנָאנ רָאג א ןיא םינפַא ךיז ןשיווצ
 -יהטיור :ךעלהׂשעמ סמירג ןוֿפ ןעגתרינעצסניא ייווצ ןענַײז ,טּפַאש
 ןײק טשינ ֿבגא זיא גנורינעצסניא יד ,רעקעהצלָאה רעד ,עלעט

 יי
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 ןבָאה ןיוש זומ ןעמ בוא .רעטסומ ןשיליוּפ ַא טיול רָאנ ,עלעניגירָא
 ןצ עטסכַײלג סָאד ןױש ,ךיז טַײטשרַאֿפ ,זיא ,לַאירעטַאמ-סעסעיּפ

 .ךעלהׂשעמ ענעמונעגנָא ,עשיסַאלק קעווצ םעד בילוצ ןרינעצסניא

 -עלטסניק ןסיױרג טימ ןרעוו ןָאטעג זמ טעברַא עקיזָאד יד רעבָא

 ןבַײלב זומ גנורינעצסניא רעד ףיוא .טײקטיהעגּפָא ןוא טקַאט ןשיר

 ןוא טלַאהניא ןצנַאג ריא טימ עלהׂשעמ םעד ןוֿפ טסַײג רעד ןבעווש

 .ןגָאז טינ חבש ַאזַא ךיז טזָאל ךעלהׂשעמ םירג ייווצ יד ןגעוו .ליטס

 רעקידצירקַאל ךעלסיז רעד ןגָארטעגנַײרַא זיא "עלעטיהטיור ןיא

 ךעלדיל טריֿפעגנַײרַא ןענַײז סע... .ןעמרָאֿפ -סגנודנעוו עלַא טימ ןָאט

 -רעּפמולעגמוא, רעד רַאֿפ ארומ טָאה רבחמ רעד... .ןזרעֿפ םּתס ןוא

 םעד טשינ רע טזָאל רעבירעד ןוא ,הׂשעמ רעד ןוֿפ עיזַאטנַאֿפ "רעט

 ,לַאער ,רעטכינ זיא רע .עלעטיהטיור טימ עבָאב יד ןסעפיוא ףלָאװ

 ךעד .ײלריקלַא ןקיטייז םעניא; עדייב םיא ַײב ךיז ןעװעטַאר יז ןוא

 "רעדניק רעד רעטנענ ןיא ףוס אֹזַא זַא ,טנימ רבחמ רעגולק

 : | -י ,קיכיסּפ

 ,עלהשעמ עטייווצ סָאד טַאהעג טָאה לרוג ןרעסעב ןיק טשינ.

 -ויא רעשידִיי רעד .. "רעקעהצלָאה רעד, שידָיי ןיא טסייה עכלעוו

 יד לָאז ןעמ זַא ,ןזָאלרעד טנָאקעג טשינ ָאד ךיוא טָאה רָאטַאוינעצס

 םעד טלדנַאורַאֿפ רע ןוא ,ןוויוא ןיא ןֿפרַאונַײרַא ןלעװו רעדניק

 ןטרָאד, סָאװ ,ײלזייה ןבענ רעלעק ןצרַאוװש ַאג ,רעלעק ַא ןיא ןטצעל

 : | ..."טיוט רעד טרַאװ

 ןוֿפ ןעגנומַאכָאנ ,ןָאלבַאש זיא ַײרד ערעדנַא יד ןוֿפ חסונ רעד.

 -ךעטניווג ןיא .ןויטָאמ וא סעמעט עטײרּפשרַאֿפ ענעדײזערַאֿפ

 "טַײוו ןטימ רעדניק עטעשזדנָאלברַאֿפ יױוצ ךיז ןענעגעגַאב ײדלַאוו

 ךעלגנ:י-טניוו ענַײז ןַײרַא טֿפור רעכלעוו ,(טסָארֿפ עדייז) עלעשטנעמ

 -נוא ןדָאהַארַאק ערעייז ןיא סױרַא ןעֶיצ סָאװ ,ךעלעדיימ-יינש ןוא

 וצ רימ ןבָאה ײעלעמילבכַאל, ןיא... .עטעשזדנָאלברַאֿפ ייווצ ערעזד

 יד זַא סָאװ ,סקיועג שיטסַאטנַאפ ףושכ ,שיטָאזקע ַאזַא טימ ןָאפ

 ןצ/ "רעטכעלעג ןוֿפ ןכיײק יז טמענ} ,קעמש ַא סָאד טיג עמַאמ

 טרעוו םיא ןופ ןוא םילוח-אֿפור ַא למילב סָאד ןיא תולעמ עלַא יד

 .טנוזעג ?ָאמ ןייא טימ רעדנּוװ סנעמעלַא וצ למייח רעקנַארק .רעֶד

 טָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ײרעמירַאב עלעווייֿפ  ןוֿפ ...עעדיא יד.

 ךעייז רַאֿפ ןקָארשעגנָא ןדלעה יד ןרעוו ,ךעלציפש עטמיטשַאב ךרוד

 עקַאט זיא סָאד וא ,הטרח ןא יודו וצ ןעמוק ןוא גנוריֿפ רעטכעלש

 הטרוח ןוֿפ סענעצס יד .רבחמ םענוֿפ הנוכ ןוא קעווצ רעקילייה רעד

 ןעמ זַא ,זָאעטָאּפַא וא טנעמַארעּפמעט ַאזַא טימ טריֿפעגכרוד ןרעוו

 קעווצ ןַײז טָאה רע סָאװ ,טײקנדירֿפוצ ןוא דײרֿפ סרבחמ סםעד טעז

 ךעייז ,ןבעגעג עירָאטידיױא-רעדניק רעד ןיא עיצקעל יד :טכיירגרעד

 עכלעזַא סיועג ןױש ןלעוו יז ןוֿפ ןוא ,טרעכיזעג זיא גנויצרעד

 קֿפס ןייק רעבָא זיא סע .עמוקסױרַא טשינ תומשנ ײענעברָאדרַאֿפ;

 טימ טנַאקַאב רעקיניױו רעמ זיא סָאװ ,רעיצרעד רעדעי זַא ,ָאטשינ

 יז וצ ץזָאלרעד טשינ טעװ ,עיגָאלָאכיסּפ-רעדניק ןוֿפ תודוסי יד

 .ענעצס רעד ףיוא גנולעטשרָאֿפ רעייז רעדָא ךעלכיב יד טָא רעדניק

 .טכעלש סָאד ןטנעמָאמ ןוא סענעצס רעקילדנעצ ןיא ןריֿפפיוא סָאד

 רָאנ ןבָאה ןָאק ,ןדלעה עטרעדלישעג יד ןוֿפ טייקיליווזייב ןוא טייק

 | .רעדניק לײט ַא:ףיוא גנוקריוו עטכעלש ַא

 -ניא ןטסופ ןוא ןזָאלקַאמשעג רעייז וצ זַא ,ןבעגוצ רָאנ ןליוו רימ.

 ,תועיבצ ןוא ןטײקששירַאנ ליֿפ ױזַא טימ טליֿפעגנָא זיא סָאװ ,טלַאה

  טכעלש .םערָאֿפ עכעלרעסיוא רעייז .טסַאּפעגוצ קידנעטשלוֿפ זיא

 טימ ?לוֿפ ךעלטייז עצנַאג ןוא תורוש עטלעטשעגקעווַא םורק ,ריּפַאּפ

 טליײטעגסױא טשינ סעקרַאמעה יד ,רעטרע רעקילדנעצ ןיא .ןזיירג

 רעד רַאֿפ ןטלַאה סָאד ןלעװ רעדניק יד זַא ,טֿפירש ןרעדנוזַאב טימ
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 יג יי רופא

 זיא (12 .ז) ײרעמירַאב עלעװײֿפ, ןיא ;גגָאלַאיד ןוֿפ גנוצעזטרָאֿפ

 ןוא "עלעוולעוו, לָאמ ייווצ ןֿפורעגנָא תועט יּפ לע ןעמָאנ סעלעווייֿפ
 גנוטכַאמוא ליֿפ ױזַא ָאד זיא םעלַא םעד ןיא .ײעלערעב  לָאמ ןייא

 ןזָאלרעד טשינ טושפ רָאט ןעמ זַא ,דניק םוצ טײקיטליגכַײלג ןוא
 -- טשינ ןױש אטישפ ַא ,קעטָאילביב-רעדניק ןיא ךעלכיב עלַא יד

 ."עניב-רעדניק רעד ףיוא יז ןצונסיוא םוצ

 .עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1925 ַײמ 11 םעד

 טרעװ "רעטעלב עשירַארעטיל, ןיא ץיטָאנ ערעסערג ַא ןיא
 8 יט : ;טנָאזעג

 רע זַא ,טסּוװעג טָאה'מ יוװ רָאי ייוצ ַא ןוֿפ הֵׂשעמ ַא ןיושג

 ןֿפרעגסױרַא טָאה טיוט ןַיז ןגעוו רעבָא העידי יד .קנַארק טסנרע זיא

 טָאה לעסַאק דוד .רעױרט ןסיורג רערערַאֿפ וא טנַײרֿפ ענַײז ַײב

 רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא יו ןעוועג זיא רע .בעל רעווש ַא טַאהעג

 יד דנַײרֿפ עטנָאנ רָאג יד ןסייו רשֿפא .החפששמ רעשירַארעטיל

 ערעווש יד .טַײז ַא ץא טקורעגּפָא ךיז טָאה רע סָאװרַאֿפ הביס

 רעגיה רעד ןיא רעבַײרש ןשידִיי ַא ןוֿפ ןבעל סםענוֿפ ןעגנוגנידַאב

 ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה לעסַאק סָאװ וצרעד טכָארבעג ןבָאה הֿביֿבס

 ,רעליטש ַא ןעוועג זיא לעסַאק דודי .טייקיטעט רעשירעֿפעש ןוֿפ

 .ץלָאטש לרוג ןרעווש ןַײז ןגָארטעג טָאה רע .שטנעמ רענעדיײשַאב

 טלָאװ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעסעב ַײב .טגָאלקַאב ךיז ןעוז ןטלעז

 ."רוטַארעטיל רעד ןבעג טנָאקעג ליֿפ ,ליֿפ ךָאנ רע
 ,4827488 .וז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליוו ," .טיל ,ךִיי .סקעל, -- ןעזייר .ז

 ,1923 ,34 'נ ,עשרַאװ ,"טלעוו-רעכיב , ,רוטַארעטיל-רעדניק -- ןַאדזאק .ש .ח
 ,270-274 .זז

 ,1935 ,20 'נ ,עשרַאװ ,"לבטיל, ,לעסַאק דוד -- {--}

 (ישר) .י .ש ,ןענַאבנעלענעצַאק

 ,עטיל-שילױּפ ,ענליוו ןוֿפ טמַאטשעג .ק טָאה ןעזייר ןמלז טול

 שריה ליכשמ רענליוו ןטסּוװַאב ןוֿפ החּפשמ רעטנַאקַאב רעד ןוֿפ

 ךרעב ןרָאװעג ןריובעג ןַײז לָאז .ק .(סהחמׂש לשריה) ןעגָאבנלענעצַאק

 ןיא טבעלעג ןרָאי רע-80 יד ןיא ןוא י'ֿפ ןוֿפ ןרָאי רע-40-50 יד ןיא

 | .סעדָא

 טיול) סיוא טזַײװ ערעירַאק רעשירעטכיד ןַײז ןוֿפ בייהנָא רעד

 .ןרָאי רע-60 יד וצ ןרעהעג וצ ("לעדוי סָאד , דיל םוצ המדקה רעד

 סָאװ ,"לארׂשי-ןב םחנמ,, יװ ןסעיּפ עקינייא טסַאֿפרַאֿפ טָאה .ק

 ןיא ןענעדַאֿפדלָאג ַײב ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנ ,רעלסעק דוד טול ,זיא

 -עג טליּפשעג זיא סָאֵיי ,"י'שר , ,רענרעל .י .י ַײב ךיוא ןוא סעדָא

 גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו ,זירַאּפ ןיא עּפורט רעשידִיי ַא ךרוד ןרָאװ

 :יקסווָאקייש .ז טבַײרש

 רַאונַאי 26 םעד) "יישר, ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא רעד טימ תוכַײש ןיא,

 םעד) ןבירשעג "טילעַארזיא וישרַאי טֿפירשטַײצ יד טָאה (9

 ) ןדַאֿפדלָאג .א עמַארד רעד ןוֿפ רבחמ רעד זַא ,(1889 רַאונַאי 1

 טינ טסַאֿפרַאֿפ טָאה עמַארד יד זַא .דנַאלסור ןיא טמירַאב רעייז זיא

 -סירעטקַארַאכ רעייז רעבָא זיא סע .ךַאז עטנַאקַאב ַא זיא .ןדַאֿפדלָאג

 טּפַאשרבחמ יד ןבָאה םלוע רעד ַײס ןוא עסערפ יד ײס סָאװ ,שיט

 ןעמָאנ סנדַאֿפדלָאג טימ טריציֿפיטנעדיא עסעיפ רעשידִיי ַא ןוֿפ

 ןענַײז ןרָאיטקַא יד ןשיווצ| ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידִיי יד.

 ,גרעבנַײֿפ ,ןַאמביל ,רענּפמעק רָאטַארטסינימדַא ןוֿפ ױרֿפ יד ןעוועג

 שטיווָאבוקַאי ,ַאדייא ורֿפ ןַײז טימ ןאסדיגַאמ רעדנַאסקעלַא ,ןַאמשיֿפ

 .עיצַאסנעס עתמא ןַא זירַאּפ ןיא ןֿפורעגסױרַא ןבָאה {ױרֿפ ןַיז ןוא

 ןעמַאזװצ ןעמוקעג זיא ןַאמירד דרַאודע טימעסיטנַא רעטמירַאב רעד

 סנגָאבנלענעצַאק ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ יד ןקוקנָא ענַײז טנַײרֿפ ריֿפ טימ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 -עסערג ַא טקורדעג ןעוועג זיא ײןַאט על; גנוטַײצ רעד ןיא... .ײישר,

 םעד טָאה ןבירשעג .גנולעטשרָאֿפ רעקיזָאד רעד ןגעוו לקיטרַא רער

 רעד ןוֿפ טנעזנעצער-רעטַאעט רעקידנעטש רעד טינ לקיטרַא ןקיזָאד

 -עג טָאה סָאװ ,רעקינָארכ רעכעלטנכעוו רעד ,ורעל רָאנ ,גנוטַײצ

 ורעל .(זירַאּפ ןיא ןבעל סָאד) "ירַאּפ עד יו ַאל; קירבור יד טריֿפ

 ןוֿפ ןטַײצ יד ןוֿפ ןעמויטסָאק יד טריקָאש םיא ןבָאה סע זַא ,טבַײרש

 ענרעזָאמ טימ ןעמַאװצ ןגָארטעג טָאה ןעמ סָאװ 1014 םעד יאול

 ןסירעגטימ רעבָא זיא רע .גנולעטשרָאֿפ רעקיבלעז רעד ןיא רעדיילק

 לקיטרָא ןַײז טקידנערַאֿפ טָאה ןוא ,רעטַאעט-סקלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ

 יד ןעז ןייג וצ רעבָאהביל-רעטַאעט עלַא ףור ךיא, :רעטרעוו יד טימ

 טינ ןלָאז יז זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,יאנּתב ,גנולעטשרָאֿפ ערעלוּפָאּפ

 טשרעה סָאװ ,טײקטגַאוועג רעשינַאֿפָאטסירַא רעד ןוֿפ רעוו טריקָאש

 עזטידִיי ַא זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו . ."קיּפש םַײב ָאד

 עשידִיי-שיזױצנַארֿפ יד ןבָאה ,זירַאּפ ןייק ןרָאֿפ וצ טמוק עפורט

 רעטַאעט ַא ןגעק ןָאט ןוויטַאגענ ַא ןיא ןבַײרש ןביוהעגנָא ןעגנוטַײצ

 ששידִיי .טרֿפב ךַארּפש רעשידִיי רעד ןגעק ןוא ללכב שידִַי ףױא

 ץכעביילברעביא ןַאג ןעועג ןטֿפירשטַײצ עקיזָאד יד רַאֿפ זיא

  ףיױא םורק טקוקעג ייז ןבָאה אליממ ןוא ,ײױטַײצ עשירַאברַאב יד ןֿפ

 ַא יא זילב... .ךַארּפשש רעקיזָאד רעד ןיא טליּפשעג ,רעטַאעט ַא

 ףױא "ישר, ןריֿפוצֿפױא קנַאדעג רעד ןײטשטנַא ןָאק ּפָאק ןשיליוּפ

 רַאונַאי 31 םעד *טילעַארזיא וישרַא רעד ןבירשעג טָאה ,"עניב רעד

9", | 

 עסעיּפ רעד ןגעוו זיא ,(1889 ,7 'נ) *טַאלבסקלָאֿפ סעשידיא; ןיא |

 :עיֿפַארגָאטרָא רעזדנוא ןיא ,ליװקסַאּפ *עקידנגלָאֿפ טקורדענּפָא

 -ַאב ןיוש זיא ,גנולייטטימ |עקידרעירֿפ} ןרעִירֿפ רענייא ןוֿפ;

 ערעייז ןליּפש ןרָאיטקַא ןָאגרַאשז עּפורט ַא זַא ,רעזעל ערעזדנוא טנַאק

 -נָאּפסערָאק ערעדנַא ןוא ןַאמירד ןוא ,זירַאּפ ןיא סעקסעיּפ עניימעג

 טסעג עקיזנעטשַאב יד ןענַײז ןגנוטַײצ ןשיטימעסיטנַא ןוֿפ ןטנעד

 ,"טילעַארזיא וײשרַא ןיא רימ ןזעל טצעי .רעטַאעט ןקיפמול סענֿפ

 וו לָאטרַאווק ןשינײטַאל ןיא ןבילקעגרעביא ךיז טָאה עפורט יד זַא

 טבעלקעגנָא ןענַײז ןסָאג עלַא ףױא ןוא ,(שניוו ןטנעדוטס עלַא

 תויתוא ןסירג ץנַאג טימ טקורדעג זיא עכלעוו ףיוא ןשיֿפַא עסיורג

 ןישרַא; רעד .ײעגיצֿפױא 7 ןוא ןטקַא 5 ןיא עטערעּפָא ןַא ,ײיישר;

 הפצוח יד ףיוא דלַאווג ןעַײרש ןעגנוטַײצ ערעדנַא ןוא "טילעַארזיא

 יד טָאה תמאב ןוא ,דלעה-טערעּפָא ןַא רַאֿפ ליז יישר ןכַאמ וצ

 ןעגנַאלרַאֿפ ןעמ ןָאק סָאװ רָאנ ,טינ |ןצענערג|} לוֿבג ןייק רָאג הפצוח

 . קנֿפ ןייק יז ןיא אמתסמ זיא סע סָאװ ןרָאיטקַא עדנַאב ַא ןֿפ

 זַא ,רָאיטקַא רעשידוהי ַא טרעװ רעוו ןעד ,ָאטינ טייקכעלשטנעמ

 טליוו סע ,"היל החינ אריקֿפהב, סָאװ ,רעייגקידייל ַא ,יַאטלוה ַא טינ

 ןוא םורַא ךיז ןבַײרט סָאװ ,ןטנַאידעמָאק עלַא יו ַײרֿפ ןבעל םיא ךיז

 וצ ןעוועג טכער רעבָא טלָאװ סע .טלעוו רעד ןיא תולבנה לּכ ןעוט

 עקידהלבנ יד ןעוועג רבחמ טָאה יטעָאּפ-סקלָאֿפ; רעכלעוו ןייגרעד

 ןיא הלבנ יד ץלַאֿפעגנַײא זיא ײדנַײרֿפ-סקלָאֿפ; ןכלעוו ?עטערעּפָא

 ןצנַאט ןוא ןעגניז לָאז רע םוא ,רֿבק ןיא יישר ןקױרמואַאב וצ ּפָאק

 ,יאלענעמ ,תולדבה םיֿפלא יֿפלא ףלאב לידבהל יו ,עטערעּפָא ןַא ןיא

 "וצסיוא תוללק סדיגמ רעמל(ענאק םעד ןעמ טמענ ּוװ .גדא ןלליכא

 ירַאשז; עניימעג יד ןוא יןטעָאּפ-סקלָאֿפ יד ןוֿפ פעק יד ףיוא ןטיש

 יד קזחמ תוֿפינח ענַײמעג ערעייז טימ ןענייז סָאװ ,ײןטָאירטַאּפ-ןָאג

 י . ."רעבַײרש-ןענַאמָאר ןוא ןטסיטעלּפוק עקיּפמול

 טעלמַאה,, :ןסעיּפ עקידנקידנגלָאֿפ ס'.ק ךָאנ טנכיײצרַאֿפ ןירָאג .ב

 -והי, ,"דניק ענערָאלרַאֿפ סָאד , ,"ןנחלא , ,"יקסטַאיּפַאלינג ץנירּפ
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 -ייצרַאֿפ ןייק ,"ןּתמו אשמ ענייש ַא , ןוא *ןצבק רענַײֿפ רעד , ,"תיד

 ,ָאטשינ ןענַײז ןעגנוריֿפֿפױא ןוֿפ ןעגנונעכ

 ןיא ןעמוקעג לָאמַא .ק זיא רעדיל ענַײז ןוֿפ גנולמַאז ַא טימ

 ,ןגָאבלענעצַאק שריה םהרֿבַא רעקורד םעד טגײלעגרָאֿפ ייז ןוא ענליוו

 ,רבחמ םוצ רַארָאנָאה ןָא ,ייז טָאה רע ןוא ןלעֿפעג ןענַייז ייז ןעמעוו
 (רעדעיל סקלָאֿפ רעדָא) *ןעידָאלעמ עשידוי; נ'א 1887 ןיא טקורדעגּפָא
 ןגעלעג זיא לכיב סָאד ."ןעגָאבנלענעצטַאק יישר ןוֿפ טסַאֿפרַאֿפ

 טָאה רעטעּפש רָאי 27 טשרע .םינוק ןייק טַאהעג טינ ,ןייטש ַא יו
 עַײנ ַא ןטַאלּפ יד ןוֿפ טקורדעגרעביא ,בייל קחצי ,ןוז סרעקורד םעד

 דנוא רעדעיל עטלַײװעגסױא 28) "גנולמַאז רעדיל , נ'א עבַאגסיוא

 .(1914 ענליוו) "קיטש רעטַאעהט

 :טקרעמַאב ןעזייר ןמלז

 -עגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןטעלּפפק ןוא רעדיל עקינייא יד ןופ,

 ,גנולמַאז-רעדיל ןַײז ןיא טלעטשעגנַײרַא ןוא ןסעיּפ |ענַײז} ןופ ןעמונ

 םעד ןוא רעטקַארַאכ םעד ןגעװ גנונַא עסיוועג ַא ןבָאה ןעמ ןָאק

 וצ סלַאֿפנלַא ןרעהעג עכלעוו ,קיטש-רעטַאעט עקיזָאד יד ןוֿפ טרעוװו

 -סירעטקַארַאכ ..רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ םעד ןוֿפ דָאירעּפ ןטשרע םעד

 דיל-עגַאלק ןַײז זיא רעטַאעט ןשעידִיי םוצ גנויצַאב סיק רַאֿפ שיט

 -צנעט יד סיוא טכַאל רע ּוװ ,(רעטַאעהט עשידיא סָאד ףיוא דפסה)

 -בחמ ערעייז טימ ןטַאיגַאלּפ ןוא ןסעיפ עמוד יד ,הפ-לובנ סָאד ,ךעל

 -קַא יד ,"ןָאגרַאשז ןעועידוי רעזנוא ןוֿפ ןערָאסעֿפַארּפ יד; -- םיר

 ".וואא סעסירטקַא ןוא ןרָאיט

 ,זז ףיוא זיא "רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןוֿפ ויכרַא , ןיא

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןֿפױא דּפסה-עריטַאס ס'.ק טקורדעגרעביא 456

 ;|יקצַאש ֿפקעי .רד| .ש .י טבַײרש ריֿפנַײרַא ןיא ןוא

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל עקיזָאד סָאד זַא ,תועמזעמ,
 ,רעטַאעט שידִיי ןליּפש וצ ןטָאברַאֿפ ןעמ טָאה דנַאלסור ןיא ןעוו 53

 ַא ןעגָאבנעללענעצטַאק סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סע
 םיא ןוֿפ ןרעװ עכלעוו ,ןעמַארד עטקורדעג-טינ ײר ַא ןֿפ רבחמ
 דָארג זיא ,רעדיל לכיב ןַײז ןוֿפ טַאלב-רעש ןֿפױא טנכערעגסיוא
 ןוא רעטַאעט ןעידִיי ןקידסלָאמַאד םעד עגונב שיטסָאקרַאס יזזַא
 -טימ יֹוזַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ יד ןוֿפ טסַײג ןיא ױזַא טבַײרש
 -כיוו ַא זיא דיל סָאד .רעטַאעט ןשידִיי ןֿפױא הרזג רעד ןוֿפ טײרֿפעג
 םוצ גנויצַאב רעשיליכשמ ןוֿפ קורדסיוא ןַא יו טנעמוקָאד רעקיט
 ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ רעייטשוצ ַא יו ןוא רעטַאעט ןשידִיי
 ."טַײצ רענעי ןיא םיא וצ גנויצַאב רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד

 :ןעזייר ןמלז טבַײרש רעדיל ענַײז ןגעוו

 -לגערד ץנַאג םעד טימ סױא רעדיל סיק ךיז ןענעכייצ תמאב;
 ןוֿפ רעטכיד עשידִיי יד ַײב הלעמ ענעטלעז רָאג ַא ,יובנזרעֿפ ןקיסעמ
 עשידִי ןבַײרש וצ ןבױהעגנָא ךָאנ טָאה גורֿפ רעדייא טַײצ רענעי
 ךיע זיא סָאװ .קירטעמ רעשינָאט רעד ןוֿפ םיללּכ יד טױל רעדיל

 ;רעקיטרַאנדײשרַאֿפ ץנַאג ַא רע זיא ,רעדיל ענייז ןוֿפ טלַאהניא םעד
 רעטנערברַאֿפמוא רעד , עכלעוו ןוֿפ רעדיל עלַאנָאיצַאנ ןי.ק ַײב ןַארַאֿפ

 -ןירג .ס ןוֿפ שיסור ףיוא ןראוועג טצעזעגרעביא וליֿפַא זיא ײןרָאד

 -רעל ,ענייה ןוֿפ ןעגנוטכידרעביא ,(1884 ,4) ידָאכסָאװ ןיא טאלב
 ,"רעטסוש רעד ןוא ריֿבג רעד; ,"קַאז רעד, ,ווָאלירק ,ןוָאטנָאמ

 -יל ײר עצנַאג ַא ,תורימז ןוא תוליֿפּת עקינייא ןוֿפ ןעגנוטכידרעביא
 ענַײז ןוֿפ עכנַאמ ןיא ןטעלּפוק ןוא רעדיל עשיריטַאס ,רעדיל עשיר
 -צרוק ַא ,טנעמַארעּפמעט-רעטכיד ןטכע ןַא סױרַא .ק טזַײװ רעדיל
 ַא ןוֿפ רעדָא ןַא ךיוא ןוא ליטס ןוֿפ טייקכעלקירדסיא ןוא טייק
 ײ.רעקיריטַאס
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 רעטירד ,1929 ,ענליװ ,'רוטַארעטיל רעשידַיי ןוֿפ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר .ז
 ,549-553 .זז ,דנַאב

 21 ,י .נ ,גָאט רעד, ,שטיװעקייש ,רענרעל ,ןעדַאֿפדלָאג -- רעלסעק דיוװייד

 ,1917 רַאונַאי
 .1917 .רבעֿפ 18 ,/ אטרעד , ,רָאטקעריד א רעװ ךיא ,/י'שר , -- רעלסעק דיווייד

 ,"רבאיטקא , ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ -- ןאמשוד .ל
 * ,1926 .װָאנ 5 ,קסנימ

 .זז ,1930 ,קרָאיוינ-ענליװ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ וװיכרַא
6 15, 

 ןיג ,/ ןדאֿפדלָאג רָאי טרעדנוה , ןיא ,זירַאּפ ןיא ןדַאֿפדלָאג --- יקסווָאקייש .?
 ,27730 .זז ,1940 ,קרָאי

 ףסוי ,דלַאננהעש

 (1943 .טּפעס 7 .טשעג --- 1887 ינוי 26 .בעג}

 "וא ,סעדָא ןיא 1887 ינוי 26 ןריובעג -

 ןרָאיטקַא עשידִיי יד -- ןרעטלע .ענַיַארק

 .דלָאגנהעש (ַארַאלק) הרׂש-היח ןוא אבא

 .רעטַאעט ןשיטָאטש ןיא שממ ןריובעג

 -גַאװעגסױא ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ

 ןייק טרָאד ןוֿפ ןוא ןָאדנָאל ןייק טרעד

 ןוֿפ דניק סלַא ןָא טמוק רע ּוװ ,עקירעמַא
 -עג רָאי 475 ןוֿפ דניק סלַא ןיוש ..רָאי 2

 ןוֿפ סעּפורט יד ןיא ןלָאר-רעדניק טליּפש

 ןוא "?אילַאט; ,"זוַאה ערעּפָא עינעמור,

 ,"סלוּפ;

 ,שזדָאל ןיא רעטעּפש ןרָאי ןליּפשטסַאג ענַײז תעב ,סעומש ַא ןיא
 :ךיז ןגעוו טלייצרעד .ש טָאה

 טליפשעג ןיווע ךיא בָאה ,רָאי יױוצ ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו

 ןיא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ְךיִז טכוד .לכאלמ ןקידנגייווש ַא וֿפ לָאר ַא
 םורַא ןרָאי ןיא רימ טָאה ןעמ ."בורגנבייל ןיא לאינד, עסעיפ רעד

 רעד טימ ןעמונעגסיוא רעייז טלָאמעד בָאה ךיא זַא ,ןבעגעגרעביא
 ."טכַארטעגסיױא ןילַא רימ בָאה ךיא עכלעוו ,עזיוּפ רעלעניגירָא

 יו טעמּכ ןוא לוקס קילבָאּפ טקידנעעג ,רדח ַא ןיא טנרעלעג

 ,לוקס ייה טקידנעעג

 ,רעטַאעט ןליּפש וצ טרעהעגֿפױא רָאי 12 ןוֿפ רעטלע םעד טניז

 רע .יקסנַאלסַאמ ברה ַײב רעטעברַא-רעקורד ַא סלַא ךיז טנרעלעג

 -סטיּפ ןיא ןליּפש עכלעוו ,ןרעטלע יד וצ ןֿפורעגסױרַא רעבָא טרעוו

 -רַאֿפ יד, סרענײטַאל ןיא "לקילאומש, סלַא טריטויבעד ןוא גרוב

 2 םורַא רע טרָאֿפ ױזַא ,("לדנייש הרׂש,) "תומשנ עטעשזדנָאלב
 -טעטש ןוא טעטש ענעדײשרַאֿפ רעביא ןליּפש ןרעטלע יד טימ רָאי
 רעלוֿפ רעקידנעטשטסבלעז ַא יו טרישזַאגנַא טרעו רע זיב ,ךעל

 -עס ַא טרָאד ןליּפש ןכָאנ .ָאגַאקיש ןיא ןַאמקילג סַאילע וצ רָאיטקַא

 ,םישדח 8 טליּפש יז ּוװ ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןייק עּפורט יד טרָאֿפ ,ןָאז

 רעד ןיא ,רעבָאהביל סלַא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ףיוא .ש טערט טרָאד ןוא

 ךָאנרעד טרָאֿפ ,"ןירָאטײנ יד עלהנח, סנַאמניײֿפ ןיא *סקַאמ, לָאר
 ,ינעב רעדורב ןַײז טימ ןעמַאװצ טליּפש רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק
 -ורט, ענעדײשרַאֿפ טימ ןעגנולעטשרָאֿפ געוו ןֿפױא "ןַײרַא טּפַאכ;
 -עג רעִירֿפ ןיוש טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןיצּפיל ינעק זיב ,"סעּפי
 ןיא "*עינָאד, לָאר יד ןליּפש םיא טמענ ,ןלָאר-ןדָאזיּפע טליּפש

 םוצ ןיוש טרישזַאגנַא ריא ךרוד טרעװ רע ןוא ,?תרֿפא עלערימ,

 רעד ןיא דילגטימ ןייק קידנעייז טשינ רעבָא .ןָאזעס ןקידנמוק

 טרָאֿפ ,ןליּפש וצ ריא טימ טביולרעד טינ םיא טרעוו ,עינוי ןרָאיטקַא
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 טוי

 -גייוו ןוא ןיקלער ַײב ןלָאר ערענעלק טליּפש ןוא ָאגַאקיש ןייק רע

 ןָא ןעמוק'ס תעב .רעטַאעט-*ןטילָאּפָארטעמ, ןיא |?ביורט } ןייטש

 ןעמונעגוצ ןיצּפיל ינעק ךרוד .ש טרעוו ָאד .קרָאי-וינ ןוֿפ סרַאטס יד

 רעלדַא .ּפ ֿבקעי ןעוו ,םעדכָאנ ןוא ,רַאוטרעּפער ריא ןיא רענטרַאּפ סלַא

 ןוא ןלָאר עקיטכיוו יד םיא ַײב ךיוא רֶע טגירק ,ןרילָארטסַאג טמוק

 ןיא רעטַאעט "דנערג, ןַײז רַאֿפ טרישזַאגנַא םיא ךרוד טרעוו
 ,קרָאי-וינ

 :ערעירַאק-רעטַאעט ס'.ש ןוֿפ בייהנָא םעד טלדנַאהַאב ןיקמורֿפ .א

 עזעידִיי יד ןטָארטַאב ןבָאה עכלעוו ,ןטסילָאר-רעדניק יד וצ;
 -ַאווש יד ףיוא ןטלַאה טנַאקעג םיוק ךָאנ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ןַאד עניב

 רעליּפשיוע רעלוֿפטנעלַאט רעד טרעהעג ,ערעייז ךעלעסיֿפ עקנעכ
 -ַאליֿפ ,"רעטַאעט ָאניסַאק, םעד ןוֿפ רַאטס רעד ,דלָאגנייש ףעזָאי
 ךָאי 3 זיולב ןעוועג זיא רע ןעוו ןליּפש ןבױהעגנָא טָאה רע .עיֿפלעד
 רעטערב יד ףױא טכַאמעג רע טָאה טירטֿפױא ןטשרע ןַײז .טלַא
 עשינעמור סָאד , רעטעּפשע) *רעטַאעט לַאטנעירָא; ןקילָאמַא םעד ןוֿפ
 רעדָא "הקֿבר, עסעיּפ סרימש ןיא ,ירעיוב רעד ןיא (יזיוה ערעּפָא
 יד טליּפעעג טָאה דלָאגנייש רעניילק רעד ."טייקשידִיי ןוֿפ קנוֿפ ַא.
 םיא ,טצופעגסיוא םיא טָאה'מ יו טקנעדעג רע.. ךאלמ ַא ןוֿפ עלָאר
 ירד ןֿפורעגסױא טָאה רע ןוא טרָא ןכױה ַא ףיוא טלעטשעגקעווַא
 עלָאר עצנַאג יד ןעוועג זיא סָאד .* םשודא ,םשודא ,םשודא, :לָאמ
 לובמ , םעד טריֿפעגֿפױא טָאה ןעמ ןעוו ,ןָאזעס ןטסקענ רעבָא ,ענַײז
 טימ ןעמַאװצ עניב רעד ףױא ןענישרע רע זיא ,"ןואסטנָאשוד ןוֿפ

 -עניב עקיטסלָאמעד עכעלטע ךָאנ ןוא ןַאמסייו ַארָאד רעניילק רעד

 -עגרָאֿפ עסעיפ רעד ןיא טָאה עפורג-רעדניק עקיזָאד יד .רעדניק

 -נָאשזד, רעטמירַאב רעד ןוֿפ םימותי ענעבילבעגרעביא יד טלעטש

 ןָאד טָאה דלָאגנייש רעקישטניילק רעד ןוא ,"גנוצײלֿפרַאֿפ ןואטס

 ףעזָאי רעניילק רעד טָאה רָאי 6 זיב .עלעדיל קיצרַאה ַא ןעגנוזעג
 רע טָאה ךָאנרעד .לָאר-רעדניק ענעדײשרַאֿפ טליּפשעג דלָאגנייש

 זיא רע ןעװ טשרע .עלוש ןיא ןעגנַאגעג ןוא ןליּפש טרעהעגֿפױא

 -ַאב ןביױהעגנָא רעדיוו ךיז רע טָאה ,עלעגנִיי קירָאי-ןעצ ַא ןעוועג

 ןַאד ןױש טָאה רע .ןטרעצנַאק ףױא טשרעוצ ;םלוע ןרַאֿפ ץזַײװ

 ,רעטָאֿפ ןַײז םיא טָאה רעטעּפש לסיב ַא .עמיטש עסיז ענייש ַא טַאהעג

 רעד ףױא ןעמונעגֿפױרַא רעדיוװ ,דלָאגניש {אבא| רעטלַא רעד

 עכלעוו ןיא ןלָאר עשימָאק עכעלטנגוי ןבעג ןבױהעגנָא םיא ןוא עניב

 זיב 12 ןוֿפ ,רָאי עכעלטע ףיוא... טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה רע

 -עגנָא רע טָאה ןַאד ,עניב יד ןזָאלרַאֿפ רעדיוו דלָאגנייש טָאה 6

 ַא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש ןוא ןלָאר עשימָאק-ףוב ןליּפש ןביוה
 ."רעליּפשיוש רעשיטַאמַארד

 . :םעד ןגעוו טלייצרעד ,רעלדַא סיצנערֿפ ,ױרֿפ ס'.ש

 ָאגַאקיש ןייק ןעמוקעגּפַארַא ,רעטָאֿפ ןַײמ ןוא ךיא ,ןענַײז רימ
 ױזַא יו טשינ קנעדעג ךיא .טַײצ ךָאװ ַא ןבַײלררַאֿפ וצ טרָאד ידּכ

 ,טגָאזעג רעטָאֿפ ןַײמ רימ טָאה דלַאב רָאנ ,וצרעד ןעמוקעג זיא סע
 רעצנַאג רעד ןיא רעטסגנוי רעד זיא רעכלעוו ,דלָאגנהעש ףסוי זַא
 זַא ןוא ,לָאר-טפיוה ןליּפש וצ ףױא רעטסקיסַאּפ רעד זיא ,עּפורט

 םיא ןסָאלשַאב טָאה רעטָאֿפ ןַײמ .ןטרַאוורעד ליֿפ םיא ןוֿפ ןָאק ןעמ
 זיא ןעמַאזקע רעד ."ןעמַאזקע, ןקידריווװקרעמ ַא רַאֿפ ןלעטש וצ
 געט 7 יד ךרוד טָאה דלָאגנהעש ףסוי סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב
 ןדעי .ןסעיּפ ענעדײזשרַאֿפ 7 ןיא ןלָאר-טפיוה 7 ןליּפש טֿפרַאדַאב
 טָאה ךָאנרעד דלַאב ןוא קיטש ןייא ןרעוו טליפשעגּפָא טגעלֿפ טנווָא
 ,סנגרָאמוצ ןרָאװעג טליפשעג זיא סָאװ ,ךַאז עטייווצ ַא טריבורּפ ןעמ
 טָאה ,לָאר ןַײז ןרידוטש וצ ףױא טַײצ עטצענערגַאב ַאזַא קידנבָאה
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 ןופ ןָאקיסקעל

 -עגסיוא דנצנעלג עבָארּפ עקידריוקרעמ יד דלָאגנהעש ףסוי ךָאד

 םיא טימ טָאה רעטָאֿפ ןַײמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,ןטלַאה

 יד .קרָאירינ ןייק ןעמונעגטימ םיא ןוא טקַארטנָאק ַא ןסָאלשעג

 רעד ןוֿפ עיצַאסנעס יד ןעוועג ותעשב זיא עטכישעג עקיוָאד

 ."עקירעמַא ןיא טלעוװו-רעטַאעט

 טריֿפ ןוא רעטַאעט ןֿפױא טכער סָאד רעבָא טרילרַאֿפ רעלדַא

 ןוא קיטײרֿפ זיולב קידנליּפש ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא עּפורט יד רעביא

 -יא רעלדַא טמענ רעטעּפש ןָאזעס ַא רעבָא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא תבש

 טרישזַאגנַא םיא ַײב טרעוו .ש ןוא ,רעטַאעט *ַאילַאט, סָאד רעב

 רעטכָאט סרעלדַא טימ הנותח ךיוא רע טָאה ָאד .טסילָאר-טּפױה סלַא

 טרעוו רעטַאעט-*אילַאט, ןיא ןָאזעס ַא ךָאנ ןליּפש ןכָאנ .סיצנערֿפ

 -"ןַאטילָאּפָארטעמ, ןוֿפ רָאטקעריד קרַאונ ןיא ןָאזעס ַא ףיוא .ש

 רע זומ ,עימעדיּפע-ולֿפ רענעכָארבעגסיױא רעד בילוצ רעבָא ,רעטַאעט

 רעטַאעט שידִיי טימ ןָאזצס ַא ןָא טריֿפ ,ןכַאמרַאֿפ ,ןכָאװ 7 ךָאנ ,סע

 ,ךָאנרעד ,עיֿפלעדַאליֿפ ןייק טרישזַאגנַא ייעדיוו טדעוו ,ָאגַאקיש ןיא

 ןָאזעס ַא ןוא קרָאי-וינ ןיא רענליוו .ר סקַאמ ַײב רָאי 2 ,רַאטס סלַא

 ,(רענליוו .ר סקַאמ .ריד) *רעטַאעט סיילּפ גניווריוא, ןיא

 ,טליּפשעג ןָאזעס ַא ףיורעד טָאה ,קיזומ טרידוטש טָאה רעכלעוו ,.ש

 ףיוא רעדיוו ךָאנרעד ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןטערעּפָא ,שילגנע ףיוא

 ןשידַיי םעַײנ; ןיא טיורקדליש ףלָאדור טימ .עניב רעשידִיי רעד

 טָאה 1925 ןיא .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רָאש לשנַא טימ ןָאזעס ַא ,*רעטַאעט

 טַײצ עצרוק ַא ךָאנרעד ,עניטנעגרַא ןיא םישדח 3 טרילָארטסַאג .ש

 ,טליּפשעג רָאי 2 ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט-"קיריל, ןטימ טריֿפעגנָא

 -טסַאג ,"רעגניז זעשזד, ןיא ,שילגנע ןיא ,לסעשזד שזדרָאשזד טימ

 ,ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ ,1928 ,עניטנעגרַא ןיא שידִיי ףיוא טרילָאר

 רעסיוא ןוא ,עניטנעגרַא ןיא טרילָארטסַאג רעדיוװ ,דעלדַא סיצנערֿפ

 ןטָארטעגֿפױא ןוא טריֿפעגֿפױא ךיוא ,רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא םעד

 ."ןעמַאלֿפ ןיא טלעוו יד, ,"יבצ יתבש/; ןיא

 ןסיורג ַא ןֿפורעגסױרַא ןבָאה עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג ס'.ש
 ןבָאה רעקיטירק-רעטַאעט עשידִיי עקיטרָאד יד ןוא ,סערעטניא
 טבַײרש ױזַא .ןעגנוָצַאשּפָא ןוא סעיזנעצער ערעגנעל טעמדיוועג םיא
 :"יבצ יאתבש; ןליּפש ןוא ןריֿפֿפיױא ןַײז ןגעוו יקסנַאשזַאר .ש

 טָאה סערַײא סָאנעוב ןיא םענַײז טירטֿפױא ןטשרע םעד רַאֿפ;
 -ַארד סיקסווַאלושז טלייועגסיוא דלָאגנייש ףעזָאי רעליּפשיש רעד
 ןשיטַאמַארד ןקרַאטש ןוֿפ קרעוו ַא ,"יבצ יתבש, ןטקַא ריֿפ ןיא עמ
 -עלטסניק-שירַארעטיל ןכיוה ,םענרַאֿפ ןשילַארטַאעט ןטיירב ,םעטָא

 זיא יבצ יתבש.. םעלבָארּפ ןשירָאטסיה ןסירג ןוא טרעוו ןשיר

 ןטימ ךיז טזַײװַאב דלָאגנייש ןכלעוו ןיא לקַאטקעּפס רעד ךעלקריוו

 יֿפעג וצ ןטלעז זיא.. .טנעלַאט ןשירעליּפשױוש ןַײז ןוֿפ ץנַאלג ןלוֿפ

 -לדייא ןוא עטסטיירב יד ןשרעהַאב ױזַא לָאז סָאװ ,רעליּפשיוש ַא ןענ

 -ָאּפמיא ןַײז .דלָאגנייש טציזַאב סָאד יוו ןקורדסיוא עשיטסיטרַא עטס

 ףרַאד סָאוו ץלַא ןזייר סַאוו ,ןגיוא יד ןוא טכיזעג סָאד .. רוגיֿפ עטנַאז

 יד |ץלַא יו רעמ} סלוכ לעו ןוא ,ןליֿפעג ןוא ןעגנומיטש ןקירדסיוא

 ...עלעדיֿפ ןַײז רעלדיֿפ-רעלטסניק ַא יו טצונַאב רע סָאװ ,ענייז םיטשט

 -ַארעּפמעט ןרעדוזַאב טימ סא טינ ךיז טנכייצ דלַאגנייש שטָאכ

 רעד ןוֿפ טנַאּפשעג ןטלַאהעג ןוא ןסירעגטימ רע טָאה ךָאד ,טנעמ

 ןֿפַאשעג רע טָאה ןײמעגלַא ןיא ..רעטצעל רעד זיב טונימ רעטשרע

 -גייש.. גנוסַאֿפֿפױא סיקסווָאלושז טול "יבצ יתבש, ןכעלרעה ַא

 יד סָאװ ,ןעלקַאטקעּפס עטסנייֿפ יד ןוֿפ ענייא זיא *יבצ יתבש} סדלָאג

 ."טַאהעג טָאה עניב רעסערַײא סָאנעוב
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 רע ט ַאעט ןשידיי

 -ֿפױא רעבלעז רעד ןגעוו טבַײרש |רעקוצ הימחנ | סוירַאנעצס

 ;גנוריֿפ

 טזַיוו ,טָאה ,"יבצ יאתבש; ןוֿפ רעסישזער רעד ,דלָאגנייש .י,

 ץנַאג לַײװ ,עסעיפ יד ןריֿפוצפיױא ימ לסיב שביה ַא טַאהעג ,םיא

 רעד ןיא סע ךיז טָאה ךָאד ןוא ,ןבילבעגסיוא ןענַײז ןלעטש עקיטכיוו
 עכנַאמ ןעוועג ןענַײז סע בוא .טליֿפעג קרַאטש טינ גנוריֿפֿפױא

 טינ ןבָאה ןרָאיטקַא יד סָאװ םעד בילוצ רעמ יז ןענַײז ,ןרעלעֿפ

 ךעבירעד .טָאר ערעײז ןיא ןבעלנייא ןענָאק ךיז טַײצ גונעג טַאהעג

 סחישמ ןוֿפ ךדיירפ רעייז ןיא טגייצרעביא קרַאטש טינ זדנוא ייז ןבָאה

 -רעט םעד ןָא טוט רע ןעוו גתשיױטנַא רעײז ןיא טינ טא טיײקסױרג

 .פָאק ןֿפיוא ןַאברוט ןשיק

 טפיוהרעביא ,יבצ יתבש סלַא דלָאגנייש ךיז טָאה טנכייצעגסיוא
 רַאֿפרעד .זױרבֿפױא ןשיטַאנַאֿפ-זעיגילער ןַײז תעב טקַא ןטירד ןיא
 טֿפַאשנדײל רעכעלשטנעמ טימ טייקכעלטעג ןשיווצ ףמַאק רעד זיא
 וצ זַאטסקע ןזעיגילער ןוֿפ גנַאגרעביא רעד .ןעמוקעגסױרַא ךַאווש
 םַײב ךיױא .רעלענש וצ ַא ןעוועג זיא טֿפַאשנדײל רעכעלשטנעמ
 ןגיוװע עזיולב סָאד .טליֿפעג קיניװו ףמַאק רעד ךיז טָאה טַאררַאֿפ
 ."ךיז טוט סע סָאװ סױרַא לָאמעלַא טינ טגָאז

 ;גנוצַאשּפָא ןַײז ןיא יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי זיא ןדירֿפוצ רעמ

 ןעוועג טינ זיא גנוריֿפֿפיוא יד זַא ,טקרעמעג ללכב ךיז טָאהי'ס...,
 רָאנ ,רעטַאעט רעזדנוא ןיא ,ךעלניױועג ,רעדייל יוװ ,עקילעֿפוצ ַא

 עטעיּפ יד ןריֿפ וצ ימ יד ןבעגעג ךיז טָאה טסַאג רעבושח רעזדנוא
 טנָאקעג ךיז טָאה'מ .ןָאט ןייא ןיא ןטלַאה יז ןוא עיניל ןייא ןיא
 ערעזדנוא ַײב רעבָא ,סענעצס-ןסַאמ ערעסערג ףױא ךָאנ ןטכיר

 ףיא עטַאמ עשביה ַא ןעזעג רדסּכ ןעמ טָאה ןשינעטלעהרַאֿפ-תוחוּכ
 ,סיֿפ יד רעטנוא טרעטנָאלּפעג טינ ךיז טָאה עסַאמ יד ןוא ,עניב רעד
 ןוֿפ .קירעהעג יו טגעוװוַאב ךיז רדסּכ ןוא ןענַאטשעג רדסּכ זיא רָאנ
 ןיז ןבָאה ,רעדיילק עקיברַאֿפ יד ןוֿפ ףליה רעד טימ ,לעטשנעמַאזצ
 טדנעלברַאֿפ לָאמטֿפָא ןבָאה סָאװ ,ענייש רעייז ןֹוא רעדליב ןֿפַאשעג
 .ב םעד .דלָאגנייש ףעזָאי טליפשעג טָאה "יבצ יתבש,... .גיױוא סָאד
 עקיזָאד יד ןוֿפ רבחמ רעד .טנַאקַאב רע זיא סוקילבופ רעסערייא
 זיא רע ;ןַײז הדומ ךימָאל ןוא ,לָאמ ןטשרע סוצ םיא טעז תורוש
 בָאה עניב רעשידִיי רעד ףיוא .זירפרויס רעשביה ַא רימ רַאֿפ ןעוועג
 ןטסעועז ענַײז טימ ןייש ,רָאיטקַא םענייש ַאזַא ןעזעג טינ ךָאנ ךיא
 ,עמיטסש רעקידנרירביו ןוא רעלוֿפגנַאלק רענעטלעז ןַײז טימ
 טעיױוס .רוגיֿפ רעשיטסַאלע ןוא רעכױה רעצנַאג ןַײז טימ

 -רַאֿפ דלָאגניזש ףעזַאי .םיא ןוֿפ טײקשיטַארקָאטסירַא טימ
 .רָאיטקַא רעטוג ַא ןַײז וצ ןבָאה ףרַאדימ סָאװ ןעלטימ עלַא טגָאמ
 ןיוזע זיא רע ןעוו געט עטצעל יד ןיא *יבצ יתבש, טליּפש רע רעבָא
 עקַאט ךעלרעסיוא ,תוריזג ןוא סיױנע ,םיתינעת ןוֿפ טקינייּפעגסיוא

 םעד ןוא ,קיטיױו טימ לוֿפ ךעלרעניא רעבָא ,ךלמ רעצלָאטש ַא
 רעבָא-. .ןזיװעג קיניו דלָאגנייש טָאה קיטייו ןכעלרעניא ןקיזָאד
 ןַײז ךָאד ףרַאד שירעלטסניק .ןעוועג רדסּכ רע זיא שירעלטסניק

 ."ןייש

 ױזַא ןוא רַאוטרעּפער ןשיטערעּפָא םוצ רעכבירַא ךָאנרעד זיא .ש

 עסעיּפ סנעיליל ןיא ןליּפש ס'ש ןגעוו יקסנַאשזָאר .ש טבַײרש

 :"חוּכ סניבר ןטימ;,

 ןסיורג ַא ןבָאה ןָאק סָאו ,עסעיפ ַא זיא 'זוּכ סניבר ןטימ';
 ,עידעמָאק ,עטערעּפָא ןוֿפ שַאמ-שימ רעקיזיר ַא זיא סע.. גלָאֿפרעד
 ַא ןוֿפ :ץלַא ָאד טָאה ריא .עמַארד וליֿפַא ןוא סרַאֿפ ,דליב-סנבעל
 ןוֿפ עביל ַא זיב תונבר אסכ ַא ןוֿפ ,שרדמה תיב ַא זיב שטעמ-סקַאב
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 זיא סע .םינוגינ עשינזח זיב ןטעלפוק ענעצלַאזעג ןוֿפ ,סמלוג יױוצ

 .ָאד טינרָאג זיא סע ןוא ץלַאָאד

 ןָאט רעצנַאג ןייק .גנוריֿפפױא יד ןעוועג זיא ױזַא ,עסעיפ יד יװ

 "טע קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענַײז ךָאד .. שוועג טינ טולָאסבַא זיא

 .טמוק ץַאלּפ ןטשרע ןֿפױא .עטרעדלישעג ןייש ,ערָאלק ,ןפיט עכעל

 "טכייל רעשירעליפשיוש רעטסערג רעד טימ.. דלָאגניױע ףסוי ָאד

 ךרוד רע טריפ ענעצס עדעי ןעלטימ-עניב עלַא רע טשרעהַאב טייק

 -ךעביא ןייק ָאטינ .טייקטנכערעגסיוא ןוא סָאמ רעטסערג רעד טימ

 ֿפַאר ,רענַײֿפ ןַײז.. ןָאט רעקירעהעג-טינ רעדָא טסעשז רעטלייא

 -נייש.. .פיט ןצנַאג ַא סױא טױב רינַאמ רעשירעליּפשיוש ,רעטרינ

 ,רעקניטוג ַא זיא רע .עמיטש עטלושעג ענייפ ַא ךיוא טָאה דלָאג

 ךַײא טריר רע .רעטעלעימשטירּפ לסיב ַא ןוא רעוויַאנ ,רעכעלטנרָא

 ."טייקשימָאק ןַײז טימ ןה טסנרע ןַײז טימ ןה עלייו עדעי

 :יקסנַאשזָאר .ש טבַײרש יייווצ רַאֿפ ןדע-ןג ַא;? ןגעוו

 טָאה דלָאגניױש רעכלעוו ןיא עסעיפ יד ,ייױוצ רַאֿפ ןדע-ק ַא'.
 -עטערעּפָא עטכַײל ַא זיא ,"עניטנעגרַא רעטַאעט ןיא טריטויבעד
 טינ ,ןכוז טינ ןעמ ףרַאד סעכלעזַא ?טײקנײֿפ ?סעַײנ .עמַארדָאלעמ

 ,עסעיפ עטכייל ַא זיא'ס.. קיחמ רעד ןיא טינ ,טלַאהניא םעד ןיא
 רעד.. ןעגנושַארעביא עכעלביולגמוא ןוֿפ ןייר ,ךעלהרוּת ןוֿפ ןייר
 -יירגצ יד שטָאכ ,דימת יו רעסעב לבמַאסנַא ןוֿפ לעטשנעמַאװצ
 טיוועג ןעמ ףרַאד סָאד .לייאעג ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז ןעגנוט
 טָאה דלָאגנייש . דלָאגנייש ףעזָאי רעליפש-טסַאג םעד ןקנַאדרַאֿפ
 ַא .טײקכעלריטַאנ ,טייקטכייל טימ טליּפשעג "קישטרעב, לָאר ןַײז
 לסיב ַא טימ רעבָא ,טייקזייב ןָא ןױשרַאּפ רעשיטַאּפמיס רעטוג
 -שָאינשרַאֿפ, ןַײז ןוֿפ ענעצס רעד ןיא ,טקַא ןטייווצ ןיא .טײקידרקֿפה
 -נוייליוו רעד טימ םזימָאק שביה ןֿפורעגסױרַא רע טָאה ,"טעק

 ."טײקיטכירֿפיױא ןוא טייקשירעג

 טבַײרש *ךודיש רענעדלָאג רעד, ןיא ןליּפש ס'.ש ןגעוו ןוא

 :יקסנַאשזָאר .ש

 לכששה-רסומ ַא זיא "ךודיש רענעדלָאג רעד, סצרַאװש ריאמ,
 ,עקיטסולטנבעל ,ךעלעגיײֿפ עײרֿפ ,ךעלדיימ עגנוי ןסנקרַאֿפ סָאד ףיוא
 -רסומ ַא .ףורּפָא קידנכוז ,עטבעלעגּפָא ךעלטנרָא ,רענעמ עטלַא טימ
 ןדנעטשמוא עשיֿפיצעּפס בילוצ ,טלעג בילוצ םיכודיש ףיוא לכשה
 ןוא ךיז ןײטשרַאֿפ ןקיטייזנגעק ,עביל רעקיטַײזנגעק בילוצ טינ ןוא
 | ...ןליֿפטימ

 ןוא ,עסעיפ עליווו ַא "ךודיש רענעדלָאג רעד, זיא ןליּפש םוצ
 ,דלָאגנייש ףעזָאי ןוֿפ טריסישזער ,"עניטנעגרַא, ןוֿפ ןטסיטרַא יד
 גנולעטשרָאֿפ יד עקַאט ןבָאה ןוא ,זוּכ טימ ,קשח טימ טליּפשעג ןכָאה
 בייהנָא ןוֿפ זיא "ןַאמֿפָאה, סדלָאגנייש ףעזָאי .טנַאסערעטניא טכַאמעג
 ,עסעיפ יד יו .רוחב רעטלַא רענַאקירעמַא רעקידוועמעש ַא ןעוועג
 ןיא ,רעטעּפש רעבָא ,םזימָאק-רעטקַארַאכ טַאהעג הליחתכל רע טָאה
 -ֿפױא וצ טייקנבעגרעביא ,טייקסטוג ןוֿפ סענעצעס-סגנַאגרעביא יד
 טָאה ,גנושַארעביא ןוֿפ סענעצס יד ןיא ,טײקנשקערַאֿפ ןוא גנוגער
 -ַאכ ןטסעֿפ טימ רעבָאהביל "ןטבילרַאֿפ, טינ םעד טקיניײרַאֿפ רע
 ענַײז ףיוא עמַארדָאלעמ יד ןגָארטעגסױא טָאה ןוא ליּפש-רעטקַאר
 ."סעציילפ ענעגייא

 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טליּפשעג רעדיוװ ,עקירעמַא ןיא טרעקעגקירוצ
 ןטכַײל רעסיוא ןוא ,עניטנעגרַא ןיא טרילָארטסַאג רעדיוו ,1928 ןיא
 ןילַא 1922 ןיא ."סעבמעד, סָאקמיב טריֿפעגֿפױא ךיוא ,רַאוטרעּפער
 -קירוצ .יטיס עקיסקעמ ןיא ױרֿפ ןַײז טימ טרילָארטסַאג 1932 ןיא ןוא
 ןיא סעפורט עשידִיי ענעדײשרַאֿפ ןיא ןטָארטעגֿפױא --- ןעמוקעג
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 - טינט

 -שילימַאֿפרעלדַא רעד טימ ןרָאֿפעגמורַא רעטנורעד ,עקירעמַא

 .עקירעמַא רעביא עּפורט

 .ש טבַײרש ,"טשינ ןסעגרַאֿפ רעדניק, ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו
 ;יקסנַאשזָאר

 .ןדלָאגנהעש ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןייש ךיוא זיא עסעיפ יד..,
 ַא ,ּפיט םענייש-ןטלעז ַא ןֿפַאשעג ןרָאדָאויא ןוֿפ טָאה דלָאגנהעש..
 ןלַאטנעמיטנעס ַא טעמּכ ןוא ,טײקטמיטשַאב ,רעטקַארַאכ טימ ,ןטוג
 רעשירָאיטקַא רעטינעג ןוא טײקטכַארּפ רענעֿפילשעג טימ .ךַײלגוצ
 רעבָא ,ןטוג ַא ןוֿפ ןסנַאוינ עטסניד יד וצ ןבעגעגרעביא טייקטביאעג
 -רַאֿפ תונלזג וצ ןיב טינ רעבָא ,לעיּפיצנירפ םענעכָאױקעצ-טינ
 ,רעקידנליֿפ-ףיט ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא סע .ןשטנעמ ןטנשקע
 םוצ טדערעג רָאנ ,ןרערט ןייק טקעוװועג טינ ,המשנ רעקידנלכיימש
 ."ןצרַאה

 .ש טקרעמַאב "לַאװָאק עקטָאמ, ןיא ןליּפש ןַײז ןגעוו ןוא
 | :יקסנַאשזָאר

 ,שיטנַאמָאר לַאװַאק עקטָאמ טליּפשעג טָאה דלָאגנהעש ףעזָאי

 -ןלכיימש ןוא טכַײל ,קידנור ,טײקטנווַאהַאב רעשירָאיטקַא טימ ,ךייוו
 ."םענעגנָא רעבָא ,קידנסיירטימ טינ ,קיד

 ןיא טרילָארטסַאג טָאה .ש תעב זַא ,רעביא טיג קינלוקס השנמ

 רעבלעז רעד ןיא ןרילָארטסַאג ןעמוקעגנָא זיא רע ןוא ,עניטנעגרַא

 טימ םגה ,טכוזַאב ןעוועג טינ .ש ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןענַײז ,עּפורט

 ןגעקַאד ,גלָאֿפרעד סיורג טימ טליּפשעג טרָאד רע טָאה רעִירֿפ רָאי ַא

 ,עקידרעטַײװ יד יו ,טירטֿפױא רעטשרע סקינלוקס ,דלַאב זיא

 | ;רעבָא ,טֿפױקרַאֿפסיױא ןעוועג

 ךימ טפַאכ ןוא עבָארעדרַאג ןַײמ ןיא ןַײרַא טמוק דלָאגנהעש;

 טיד ןי !טיא טיד ןיי :עילגנע ןיא רימ וצ טגָאז רע ןוא ,ןשוק םורַא

 ,ןזיווַאב סע טָאה ריא}| יטיא טיד וי טאב ,טיא וד טי'נדוק ייא !טיא

 ריא רעבָא ,ןזייווַאב טנַאקעג טינ סע בָאה ךיא .ץזיווַאב טע טָאה ריא

 .ןדייר ןַײז ןיא ָאטינ זיא טכוזרעֿפיײא ןּפָארט ןייק .{ןָאטעג סע טָאה

 סעפע טימ ןעק רע יצ ךימ טגערֿפ רע .ךעלקילג זיא רע ,טרעקרַאֿפ

 ?ןֿפלעהסױרַא רימ

 ךיא לַײװ ,גנושַארעביא עטסער; יד ןעוועג רימ רַאֿפ זיא רע. |

 טנערבעג טלָאװ טרָא ןַײז ףיױא רָאיטקַא רעדנַא ןַא .ןרָאיטקַא ןעק

 ַא ןעװעג תמאב זיא רע .דלָאגנהעש טינ רעבָא ,טכוזרעֿפײא טימ

 עדנע רעד וצ ןעמוקעג זיא סע עוו ןַאמלעטנעשזד ַא ,עטנעמ רענַײֿפ

 יד טימ ןלייט טֿפרַאדַאב ךיז ןנַאװ רימ ןוא ,ךָאו רעטשרע רעד ןֿפ

 (קינלוקס) טנעצַארּפ 35 יד ןוא ןדלָאהנעש} 65 יד -- ןטסנידרַאֿפ

 ןצ ַא טכַאמעג טָאה ריא ,השנמ ,ןיינ' :רימ וצ טגָאזעג רע טָאה --

 ןָא טנַײה ןוֿפ .ךַײא ןוֿפ רעמ ןעמענ לָאז ךיא זַא ,סעסקוס ןסױרג

 .'קיצֿפוֿפ-קיצֿפוֿפ ןַײז טעוו ,ןענידרַאֿפ ןלעװ רימ סָאװ

 סָאנעוב ןיא ןכָאו ןעצ טליּפששעג 1928 רעמוז סעד ןבָאה רימ.

 ,ןלָאר יד ןענַײז ,טליפשעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןסעיפ יד ןיא... .סערַײא

 עקיטַײז ,עניילק ןעוועג ,ןליּפש טֿפרַאדַאב בָאה ךיא סָאװ ,עשימָאק יד

 וצ ךיז טבַײרש ,השנמ, :טעב ךימ טגעלֿפ דלָאגנהעש ןוא ,ןלָאר

 -עלַא ַײב רעטכעלעג סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה'ס ןעוו ןוא ,"ענעצס ַא

 ןטייווצ ןרַאֿפ וצ סעפע ךיז טבַײרש' ןטעב רעדיוו רימ רע טגעלֿפ ,ןעמ

 ,ױזַא ןעמוקעגסױרַא זיא'ס ןוא ,טקַא ןטירד ןרַאֿפ ױזַא ןוא ,'טקַא

 עטסערג יד ןרָאוועג זיא ,עסעיּפ רעד ןיא עלָאר עקיטַײז יד ,ענַײמ זַא

 ןכַאמ וצ לָאר ענעגייא ןייז ןדיינש ןטסימוא טגעלֿפ דלָאגנהעש .עלָאר

 ."רימ רַאֿפ ץַאלּפ
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 ןופ ןָאקיססעל

 ,עמַארד ןוא עמַארדָאלעמ רעד וצ קירוצ רעדיוו ךיז טרעק .ש
 ,"טינ ןסעגרַאֿפ רעדניק, סניביל .ז ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו ןוא

 ר .ש טבַײרש

 ךס ַא וא רעטקַארַאכ ךס ַא ,טימעג ךס ַא .עסניפ עמענעגנָא ןַאג
 טכַאל ךָאד ןא ןציוו קיניװ רעייז ןַארַאֿפ .טנעמעלע סגנוליײוורַאֿפ
 רעבָא ,ָאי ?עמַארדָאלעמ .קיצרַאה וליֿפַא וא ךייוו דנַאנַאכָאנ ןעמ
 -נייש... .גנולּפירקרַאֿפ ןוֿפ ײרֿפ ,טײקשיטסַאבמָאב ןוֿפ ײרֿפ טולָאסבַא
 ןימעגלַא ןיא טרעוו יז ןוא טריֿפעגֿפױא ןייש עסעיּפ יד טָאה דלָאג
 -נעגרַאג רעטַאעט ןיא זיא סָאד .ףינוצ ךיז טסיג סע .טליפשעג טוג
 ַא ןֿפַאשעג ןרָאדיזיא ןוֿפ טָאה דלָאגנייש .םױרַאֿפ טירש ַא "עניט
 רעטינעג ןוא טײקטסָארּפ רענעֿפילשעג טימ.. פיט םענייש ןטלעז
 ןוֿפ ןסנַאוינ עטסניד יד ןבעגעגרעביא ,טייקטביאעג רעשירָאיטקַא
 תולדג זיב טינ רעבָא ,לַאּפיצנירפ ,םענעכָארקעצ טינ רעבָא ,ןטוג ַא
 -נליֿפ ףיט ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא סע ןשטנעמ ןטנשקערַאֿפ

 -עג רָאנ ,ןרערט ןייק טקעװעג טינ .המשנ רעקידנעלכיימש רעקיד
 ."ןצרַאה םוצ טדער

 "סעבמעד, סָאקמיב .9 ןיא ןליּפש ןוא ןריֿפֿפױא ס'.ש ןגעוו ןוא
 :יקסנַאשזָאר .ש טבַײרש

 -עטשטֿפירש .עמַארד עלענַאיצַאמע ןַא זיא "סעבמעד , סָאקמיב,

 .קידניב ,טינעג ,קידנעיצנָא -- שינעצס ,טבעוועג ןײֿפ -- שירעל

 -סייה עקידעבעל...ןליּפש םוצ ןה ,ןענעייל םוצ ןה עמַארד ַא זיא'ס

 ןעוו ןטלעז .. "סעבמעד, -- ןשטנעמ .סָאד ןענַײז ןעטנעמ עקיטולב

 לטיט ַא ךרוד טריזירעטקַארַאכ ךעלֿפערט ױזַא עסעיפ ַא טרעװ

 ערעייז ןענַיז קיגיבמוא ,טסעֿפ ,ןרוגיֿפ טפיוה יד ןענייז סעבמעד..

 ...ןטקניטסניא

 א טנעלַאט טימ ןטסיטרַא .טולב ךס ַא ךיז ןיא ןבָאה ןלָאר עלַא.

 ןזעירעליפשיוש ןזיױוסױרַא ,ןזיױוַאב וצ ךיז סָאװ ןיא ןבָאה טייקטינעג

 ,ישזעד עקרַאטש ַא קיטיינ טגנידַאבמוא רעבָא זיא םעד וצ .ץנַאלג

 -ןידַאב יד ַײב .גתרידוטשנייא ,גנוטיירגוצ ךס ַא ,ַאלּפ רערָאלק ַא

 ךיז ןעמ ןָאק ,טגָאמרַאֿפ רעטַאעט רעשידִיי רעגיה רעד יו ןעגנוג

 טנכייצעגסיױא טינ ךיז ןבָאה "סעבמעד, סָאקמיב זַא ,ןלעטשרָאֿפ

 | .תולעמ יד טימ

 רעשירָאיטקַא ךס ַא טימ "לארׂשי; טליּפשעג טָאה דלָאגנייש..
 ,גננשרעהַאב רעשירעליּפשיש .רערָאלק טימ ,רעכיז ,ןייר ,ןיטור
 -ודָאמ-עמיטשש טימ לָאמ סרעדנַא ןַא ,ק'מימ טימ לָאמַא קידנקריװ
 -עג ,ןָאט ןשיטַאמַארדָאלעמ ַא -- ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא ןוא ,עיצַאל
 זיא "סעבמעד, יד ןוֿפ ןלארשי ךַײש זיא סָאװ .רעטיצֿפױא ,יירש
 ,ךייו וצ ןעוועג ןיא רע .ערָאלקמוא ןַא ןעוועג עיצַאטערּפרעטניא יד

 ןיא ןיולב .ןֿפלָאהַאבמוא שיטַאבעלַאב ,ןסקַאװעג לדייא יו לָאמוצ
 -רעֿפײא ןוֿפ דימ שטָאכ ,הרובג יד טליֿפעג ךיז טָאה טקַא ןטירד
 שטָאכ ,פיט ןצנַאג ַא ןֿפַאשעג טרָאֿפ רעבָא טָאה דלָאגנייש .. טכוז
 ."עסעיפ רעד ןיא רָאֿפ ךיז ןלעטש רימ יו ןרעדנַא ןַא

 ןעגנוריֿפֿפױא ס'.ש ןוֿפ לּכה-ךס ַאזַא טכַאמ יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי

 :עניטנעגרַא ןיא ןליּפש ןוא

 סָאװ ,רעטַאעט עקשטעּפַאק סָאד זַא ,לָאמַא רעדיוו ןגָאז ךיא לָאז...
 -לעסקע, רעטַאעט ןיא ןרָאיַארַאֿפ טגנַאלרעד זדנוא טָאה דלָאגנייש
 רימ סָאוו ,(ךייר ךעלרעסיוא שטָאכ) עטסואימ סָאד ןעוועג זיא *רָאיס
 -עטעד ַא רימ רַאֿפ דלָאגנייש זיא ןרָאֿפעגקעוװַא .. טַאהעג ָאד ןבָאה
 -עטער סָאד טזיילעג וא טקעלּפטנַא רימ ךיז רע טָאה רָאיייה.. שינ
 עסעיּפ עשירַארעטיל ַא טליּפשעג רע טָאה רָאייה ךױא .שינ
 וו טכַארבעגסױרַא רעקיניױו ךָאנ טָאה רע עכלעוו ,(סעבמעדנ)
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 רע ט ַאע ט ןשירדיי

 עכלעוו ןיא ןטערעּפָא טליּפשעג רע טָאה רָאי-ייה ךיוא ."יבצ יתבש,
 -ַארדָאלעמ ַײרד טליּפשעג טָאה רע רעבָא .טשַארעביא טינ טָאה רע
 ןטייקכעלגעמ עלַא טימ טקעלּפטנַא ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא סעמ
 רע.. קידנעטשלוֿפ סױרַא דלָאגניױש טגנערב סעמַארדָאלעמ יד;
 -שינַאכעמ רעשיטערָאעט רעיײיז ץָארט ןוא ,ןטסעשז ענַײז טבעלַאב
 ליֿפעג סָאד ךױא .ןטסעשז עקידעבעל שיטקַאֿפ יז ןענַײז ,טייק
 ץרַאה טימ ױזַא טליּפש רע .סױרַא דלָאגנייש טגנערב טייקסטוג ןוֿפ
 רָאנ ,טינ טליפש רע זַא ,ןביילג ןָא טבייה'מ זַא ,קַאטסָארּפ םעד
 -ןעצער עטכעלש יד רַאֿפ ןָאטעג גנַאב רימ טָאה'ס ..ןילַא סע זיא
 -עּפָא ןייק ןליּפש טינ רָאט דלָאגנייש זַא ,ןגָאז טינ ליוו ךיא.. סעיז
 -ָאלעמ יד זיא רנַאשז ןַײז רעבָא ,עסעיּפ ערעטעב ַא רעדָא ןטער
 ,"עמַארד

 ןלױּפ ןיא ױרֿפ רעד טימ טרילָארטסַאג .ש טָאה 1938 ןיא

  טבַײרש ,שזדָאל ןיא ױרֿפ ןַײז טימ ןליּפשטסַאג ענַײז ןגעוו

 :|גרעבנעזָאר לארׂשי| *שטנעמ-רעטַאעט;,

 ןיא זדנוא ַײב ןָאךבױא סעד ץלַא ךָאנ טמענרַאֿפ עקירעמַא;
 רענַאקירעמַא םעד ןָא יו קורדנייא םעד טכַאמ סע .רעטַאעט ןשידִיי

 רימ .ןעמוקסיוא טינ רעטַאעט עשידִיי סָאד רָאג ןָאק רַאוטרעּפער
 םעד ףױא ןצעזװצסיא סָאװ טַאהעג טינרָאג ךעלטנגיא ןטלָאװ
 קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ טלָאװ רע ןעוו רַאוטרעּפער רענַאקירעמַא
 ,ןבירשעג זָאלטנעלַאט ױזַא ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו .טרעטלערַאֿפ
 .ןטייקיניזמוא ליֿפ ױזַא טימ טעועקיּפעגנָא ןעוועג טינ טלָאװ סע ןוא
 ןגעוו רעבָא סָאד זיא שרעדנַא .עסעיפ רעד ןגעוו טגָאזעג זיא סָאד.
 ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ ןליּפש

 ןַא יא רע .ליפש-טרעצנָאק ַא טיג דלָאגנייש ףעזָאי טסַאג רעד

 סָאד ןעז וצ טנױל סע .לוש רעשיטסילַאער רעטלַא רעד ןוֿפ רָאיטקַא

 יב ןדלָאגניױע ןעעז רימ .ןילַא םיא בילוצ רָאנ וליֿפַא ןעוו קיטש
 -םַײגַאב יד ןרעדנּוװַאב רימ ןוא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,טָאטש ןיא זדנוא

 טינ זיא ןליפש ןייז ןיא .סױרַא זדנוא ַײב טֿפור רע סָאװ גנורעט

 ַא יװ טליפש רע .ןטקעֿפע עקידנעַײרש ,עקיליב םוש ןייק ןַאאֿפ

 ,"...שחלב הליֿפּת עקילייה

 ןוֿפ רעדניק, םליֿפ םעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ש

 ,*לַאזקיש

 רעווש ןַײז ןריּפָאק ןיא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה .ש
 עסיוועג ַײב ןטערטסױרַא טימרעד טגעלֿפ ןוא רעלדַא .ּפ ֿבקעי

 ,ןטייהנגעלעג

 ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1943 רעבמעטּפעס 7 םעד

 עשידִיי יד ןוֿפ םלוע תיב ןֿפױא ור רעקיביײא ןַײז וצ ןעמוקעג זיא
 | ,סנעײלַא לקירטַאעט

 = הסי8

 .ןעגנוצַאשּפָא

 ;ןליּפש ןַײז ױזַא טריזירעטקַארַאכ |קיניװטָאב .ב| ליסנעּפ דעל
 רע .ןרָאיטקַא עגנוי ערעזדנוא ןוֿפ רענייא זיא דלָאגנייש ףעזָאי,

 טֿפרַאװ רע.. ןטנעלַאט-עניב עטסקיטכיוו רָאג יד ןוֿפ רענייא זיא
 עקסרָאיטקַא עקיליב יד ךיז ןיא טינ טָאה רע.. ןױא יד ןיא טינ ךיז
 -עטַאמ ןטסרעיט םעד טימ לוֿפ ,טנעלַאט טימ לוֿפ זיא רע.. הפצוח
 רע רעבָא.. ןגָאמרַאֿפ ןָאק רעליפשיווע רעלערוטלוק ַא סָאװ לַאיר
 -ַאב ןוא ליטש זיא רע לַײװ ,רָאיטקַא רעטקיױּפעצ ןייק טינ זיא
 -נַארֿפ ,שטַײד ,שילגנע ,שידִיי טוג טדער ןוא טנעײל רע. ןץייש
 -ערפ ןָא שטנעמ ַא ללכב זיא רע רעבָא ,שינעילַאטיא ןוא שיזיוצ
 לָאמנייק טייג רע ןוא "רַאטס, ןעמָאנ םעד טנייֿפ טָאה רע... סעיזנעט
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 טָאה ןוא גנוי רענייש ַא זיא רע .רַאטס ַא ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןַײרַא טינ
 -ניז ןייק טינ זיא רע .עניב רעד ףיוא יירעטעקָאק עטסדנימ יד טינ
 ,ןלָאר גנַאזעג ןייק טינ טליּפש רע .עניב רעשידִיי רעד ףױא רעג
 ןשיווצ טגָאמרַאֿפ עניב עשידִיי יד סָאװ ,רעגניז רעטסעב רעד זיא ןוא
 טריויטלוק ,קיזמ טרידוטשעג טָאה רע.. .רעליפשיוש עגנִַי יד

 ןא רעגניז -ערעּפָא סלָא טריטקעֿפרעּפ ךיז טָאה רע. עמיטש ןייז
 רעשידִיי רעד ףיוא ןלָאר-רעטקַארַאכ ןוא עשיטַאמַארד אקוד טליפש
 ןוא גנודליב רעשילַאקיזמ ןַײז ןגעוו טינ לָאמנייק טדער רע.. .עניב
 ןוֿפרעד ליוו ןוא ןענעק בילוצ טנרעלעג טָאה רע .עמיטש ןַײז טעוו
 ןוא לַאעדיא ןַײז זיא עניב עשידִיי יד .ןעִיצ טינ ןצונ ןשיטקַארּפ ןייק
 זַא ,זיא טנַאסערעטניא.. .ןפוא םענעדיײשַאב ןייז ףיוא ריא טניד רע
 זיא רעטָאֿפ ןַײז .עניב רעד ףױא ןרָאװעג ןריבעג זיא דלַאגנייש
 -טעווש ןַיז .עסירעטקַא ןַא ןעוועג זיא רעטומ ןייז ,רָאיטקַא ןַא ןעוועג
 ןוא ,עניב רעד ףיוא ןענַײז רעגיווש ןוא רעווש ןַײז ,ױרֿפ ןייז ,רעט
 -יטש סלַא סױרַא אקוד רע זיא ןשטנעמ-עניב עשידִיי יד ןשיווצ טָא
 ןגעוו ןוא טסנוק עוו קַאמשעג ןלעדייא םענײֿפ ַא טימ שטנעמ רעל
 -עניב יד ןוֿפ ךיז ןיא רע טָאה ןכַאז ייווצ זיולב .ןזעל ןוא ןרידוטש
 ".טָאיי רעכעלײרֿפ ַא ןוא רעדורב רעטוג ַא זיא רע :ןשטנעמ

 ןיא |ןייטשּפע רעטלַא| קיזמ לאירוא ּפָא םיא טצַאש רעכַאװש

 :ערעירַאק ביײהנָא ןַײז

 רע .ןרָאיטקַא עסיורג רָאג ערעזדנוא ןוֿפ טינ זיא דלָאגנייש רעה,

 עניב יד .סיוא טינ טכַאמ סָאד רעבָא ,ןטֿפערק עלעטימ יד ןוֿפ זיא

 -ריוו ןוא טרָא רעייז ןבָאה ייז .רעליּפשיוש עכלעוַא ןיא ךיז טקיטיינ

 ןרעוו ןבעגעג לָאז סע זַא ,זיא ךיז טרעדָאֿפ סע סָאװ רָאנ .גנוק

 יב טרעוו סָאד ןוא ,ןטֿפערק יד טיול סָאוװטע ןֿפַאש וצ טייקכעלגעמ ַא

 ןבָאה טַײצ רעצרוק קיסעמסינטלעהרַאֿפ ַא ןיא .ָאטעג טינ זדנוא

 ץנַאג ןיא טֿפָא ןסעיפ טכַא ןיא דלָאגנייש רעה םעד ןעועג רימ

 יו ,ןֿפַאש וצ סעּפע חוּכ ןבָאה טֿפרַאדַאב טָאה'מ ּוװ ,ןלָאר עקיטכיוו

 ,רעטוג ַא ןַײז לָאז ןליפש רעד זַא ,ןטרַאורעד רעבָא רימ ןענָאק

 ןיא ךיז ךָאנ ןכייצ ןֿפיט ןייק ןזָאלעג טינ טָאה רע ?רעשירעלטסניק ַא -
 | ...רעיושוצ ןוֿפ ןורכז

 רַאֿפ רימ ןבָאה ָאד זַא ,גנוגייצרעביא יד ןגָארטעגסױרַא ןבָאה רימ

 רע .טנעלַאט ןָא רָאג טינ רעבָא ,רעליּפשיוש ןכעלטינשכרוד ַא ךיז

 ןעוו ןַאד רָאנ רעבָא ,עניב רעזדנוא ףיוא טרָא ןַא ןבָאה םוקלוֿפ ןָאק

 ןיא ךיז ןָאטוצנַײרַא ליֿפ טייקכעלגעמ יד ןרָאוװעג ןבעגעג טלָאװ םיא

 זיא עגַאל רעקיטציא רעד ַײב .טליפש רע ןעמעוו רעטקַארַאכ םעד

 ןשירעלטסניק ןרעדנוזַאב ןייק ןוֿפ טינ ןליפש סדלָאגנייש רעה
 ,"טרעוו

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ םיובנעשריק ֿבקעי

 ערעסעב ןיא עיצַאטוּפער ןַײז טכַאמעג טָאה דלָאגנייש ףעזָאי,
 עטסכַאווש יד ןיא ןליּפש טוג ןוא ןליּפש ךיוא ןָאק רע רעבָא ,ןסעיפ
 רעכיוה ַא יװ ןטכײלסױרַא ,ןענײשסױרַא לָאז ןיילַא רע ןוא ןסעיפ
 ַא ןיא דלָאגנייש .טליּפש רע סָאװ רַאוטרעּפער ןַײז רעביא םרוט
 ןייא .(ןקיררסיוא ױזַא ךיז ןָאקימ ביוא) רעמינּפ ייוצ טימ רעליפשיוש
 -יּפשיוש רעלוֿפטנעלַאט ַא זיא רע .טכַאל םינּפ ןייא ןוא טנייו םינּפ
 עטיירב יד ןלעטשוצנדירֿפוצ טכוז המשנ ןייא ;תומשנ ייוצ טימ רעל
 ךָאנ ןרענעש ךָאנ טקנעב ןוא טשרוד ,טכוז עטייוצ יד ןוא ,ןסַאמ
 ףעזָאי... טקיטיױורַאֿפ ,ןדירֿפוצמוא דימּת זיא המשנ יד ןוא .ןרעסעב
 םיק זיא רע ןעוו ןוא ,סעדָא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא דלָאגנייש
 ןיק טרעדנַאװעגסױא ןרעטלע ענַײז ןבָאה ,רָאי ןייא ןעוועג טלַא
 תעועב ,גנויצרע רענַאקירעמַא ןַא ןעמוקַאב טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא
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 רַאוטרעּפער ןדַאֿפדלָאג ןיא "טעווערַאטסעג, ןבָאה ןרעטלע עניז
 טרעוו ,ןילקורב ,רעטַאעט-יקיריל , ןוֿפ רַאטס רעד ,דלָאגנייש ףעזָאי.
 ןַא זיא רע שטָאכ ,רעלסעק דוד וֿפ רעגלָאֿפכָאנ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג
 דלָאגנייש .. רעלדַא .9 .י ןוֿפ דימלּת רענעבעגרעביא ןַא ןוא םעדייא
 יז ,ןסַאמ יד רעבָא ,טסיטרַא רעסיורג ַא ,רעליּפשיוש רעטוג ַא זיא
 טרילעּפַא סָאװ ,טיצ סָאוו ,טייקסיורג טרָאס יד טינ םיא ןיא ןעעז

 ,רעבעג-ָאט רעד טינ זיא דלָאגנייש סָאװרַאֿפ טינ טסייו רענייק..
 ןעק ,רעגניז רעטלושעג ַא זיא רע .רעטַאעט סיורג ַא ןוֿפ רעריֿפ רעד
 ךָאד ןוא ,עניב רעד ףיוא םענעגנָא ןוא קנַאלש ,ןייש זיא ,ןליּפש טוג
 ןענַײז סָאװ ,ןסעיפ ןליּפש ןוא תולג ןטכירּפָא ,ןרעדנַאוומורַא רע זומ
 .טמישַאב טינ זיא רעלטסניק סלַא לַאזקיש ןַײז .ןצרַאה םוצ טינ םיא
 ןַײז.. ץַאלּפ ןַײז ,החונמ םוקמ ןַײז ןענוֿפעג טינ ץלַא ךָאנ טָאה רע
 רע טֿפַאש רעבָא לַײװורעד... רעטַאעט ןגייא ןַא ןבָאה וצ זיא עיציבמַא
 ."סעיזנעטערּפ ןייק טינ טָאה ןוא טליפש ,ליטש

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ |יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי) .ב .י

 ןעידִיי ןוֿפ עכָאּפע רענעדלָאג רעד ןוֿפ רע טָאה טמַאטשעג,
 זיא סע ּווו ,דנַאל םעד ןוֿפ רע זיא ןעמוקעג . קרָאירינ ןיא רעטַאעט
 ןַײז .ן?ןעינעמור ןוֿפ ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עלעגיוו סָאד ןענַאטשעג
 -קַא-ןדַאֿפדלָאג עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג זיא ,דלָאגנייש אבא ,רעטָאֿפ
 עסיורג יד ןעוועג ןענַײז רעלדַא ןוא רעלסעק ןעוו טלָאמעד... ןרָאיט
 זיא גנוי רָאנ טינ ןוא רָאיטקַא רעגנִיי רעד ןעוועג רע זיא ,ןרָאיטקַא

 ןָאקסעלוגָאמ ןוא ןרעלדַא ,ןרעלסעק ביוא... .ןייש ךיוא רָאנ ,ןעוועג רע
 רע.. "ץנירפ רעד, ןֿפורעג םיא ןעמ טָאה ,ןגינעק ןֿפורעג ןעמ טָאה
 רעד ןיא א ,ןדלעה יד ןוֿפ ןיז עגנוי ,עטרַאצ יד טליפשעג טָאה
 זיא רע לַײװ ,ןילַא ןדלעה יד עקַאט טליּפשעג רע טָאה עטערעּפָא
 .םולשבַא ןוא אבכוּכ רב טליפשעג טָאה רע .רעגניז רענײֿפ ַא טוועג
 רע זיא טעדכרוד ןוא םעדייא סרעלדַא ֿבקעי ןרָאװעג זיא רע
 םוצ ןעמוקעג רע זיא עניטנעגרַא ןייק .. ץנירּפ רעמ ךָאנ ןרָאוװעג

 -נָאנַא עקַאט טלָאמעד םיא טָאה'מ .18 רָאי ַא טימ קירוצ לָאמ ןטשרע
 ףיא ןעמוקעג זיא רע ."עניב רעשידִיי רעד ןוֿפ ץנירּפ רעד, טריס
 דלָאגנייש.. יקסֿפעשַאמָאט סירָאב גינעק םעד ןוֿפ ןרוּפש עסייה יד
 -ער ןסיורג ןַײז ןוא טייקטיירב סיקסֿפעשַאמָאט טגָאמרַאֿפ טינ טָאה
 רע .טנגוי רעד ןוֿפ ילב ןטצעל ַא טגָאמרַאֿפ טָאה רע רעבָא ,רַאוטרעּפ

 ןרָאװעג רע זיא טַײצ רעד טימ.. רעבָאהביל-סגנַאזעג ַא ןעוועג זיא
 םיא בָאה ךיא .רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ ַא ןרָאװעג ןוא *ץנירּפ, סיוא
 -ניִז .י .י ןיא לָאר-רעטקַארַאכ ַא ןליפש ןעזעג ,רָאי ףניֿפ טימ ,קירוצ
 עסעיפ רעד ןיא.. גנוריֿפֿפױא סימע-ןב רעטנוא "ןמחנ רֿבח, סרעג
 -זול ,ימע-ןב יו רעליּפשיוש עקיגנַארטשרע עכלעזַא טליּפשעג ןבָאה
 ַא ןעמונרַאֿב טָאה דלָאגנייש ףעזָאי ןוא ,רעלדַא עליצ ןוא ץַאז גיוו
 רע.. "ץנירפ, םעד טליפשעג טינ טָאה רע .יז ןבעל ץַאלּפ ןבושח

 טניישעג טָאה רע.. טײקנלַאֿפעג עכעלשטנעמ טכַארבעגסױרַא טָאה

 טָאה טלָאמעד .שרעדנַא רעבָא ,טנגוי רעד ןיא יו רעקינײװ טינ

 ןטימ טניישעג רע טָאה רעטציא .טנגוי ןוֿפ דלָאג טימ טניישעג רע

 | ."טנעלַאט ןוֿפ דלָאג ןטכע

 ;טבַיײרש גייווצרעבליז ןמלז
 ןרָאיטקַא יד .םלוע םַײב ןעמונעגסיוא רעייז קידנעטש טָאה רע,

 ךָאד ןוא ,ךעלדנייע ערעייז ןוֿפ םענייא רַאֿפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה
 ןעמענרַאֿפ וצ ,טנַארֿפ ןיא ןקורוצסױרַא ךיז ןזיוַאב טינ רע טָאה

 ,רעטַאעט ןשידִיי רענַאקירעמַא ןוֿפ דנַאו חרזמ רעד ןיא ץַאלּפ ַא
 סָאמ רעסירג ַא ןיא זַא ,ןַײז ןָאק סע .קרָאירינ ןיא סרעדנוזַאב
 -אתית אכיהמ יד ,*טײקשיטַאמגעלֿפ , ןַײז טכַאזרוארַאֿפ וצרעד טָאה
 ֹו ."ךיז ןּפוטש טינ סָאד ,טייק
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 ןופ ןָאקיססעל

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,1917 ,טקָא 27 ,.י .ג , גָאט רעד , ,עערעלַאג רעדליב -- קיזמ לאיריא

 ,1920 רַאונַאי 23 ,.י .ג ,/ .װרָאֿפ , ,ּפיט ַא סלַא דלָאגנהעש -- ליסנעּפ דעל
 -ץמַא רעד , ,טסילַאעדיא ןוא טסיטרַא ,דלַאגנהעש ףעזָאי -- םיובנעשריק ֿבקעי

 | ,1926 רַאונַאי 8 ,.י .נ ,/רענַאקיר
 "נייש .י ןוֿפ טריֿפעגֿפױא ,'יבצ יתבש ,, סיקסוװָאלושז --- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1928 ינוי 18 ,איב ,' צא'ד,, ,רָאיסלעסקע ןיא דלָאג
 ףעזָאי ןוֿפ טריֿפעגֿפױא ,ןעיליל ןוֿפ "חכ סניבר ןטימ,, -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1928 ינוי 17 ,טרָאד ,דלָאגנייש

 ,197 'ג ,.א ב ,/רַאל מינּפ ןוא רעמינּפ , ,רעטַאעט רעזדנוא -- םוירַאנעצס
8, 

 ,1928 ינוי 18 ,א'ב ,/ צ'א'ד,, ,ןעגַארֿפ-רעטַאעט עגיה -- ןַאמדלעֿפ םייח
 ,1928 ילוי 20 ,טרָאד ,וװָאמיד ּפיסָא ןוֿפ ' ןעמַאלֿפ ןיא טלעװ יד , -- .ר .ש
 ,רעלדַא סיצנערֿפ ןוא דלָאגנהעש ףעזָאי ןוֿפ ןעלָאר-רעדניק יד -- ןיקמורֿפ .א

 .1928 .צעד 28 ,י .נ ,"ש'זאמ,
 "ייװצ רַאֿפ ןדעױג א, ןיא ,עניטנעגרַא , ןיא טובעד סדלָאגניש -- .ר .ש

 ,1929 לירּפַא 28 ,איב ,' צ'א'ד , ,לעגיס .װ ןוֿפ
 רעטַאעט ןיא דלָאגניש .י ןוֿפ טריֿפעגֿפױא 'סעבמעד, סָאקמיב -- .ר .ש

 ,1929 יַאמ 5 ,א'ב ,/ צ'א'ד ,, ,/ עניטנעגרַא,
 ,1929 יַאמ 12 ,א'ב ,"צ"אד , ,רעטַאעט ןשידיא ןגיה םניא -- .ר .

 ,1929 יַאמ 19 ,טרָאד ,ןציטָאנ -- .ר .ש

 ףעזָאי ןוֿפ טריֿפעגֿפױא ,ץרַאװש ריאמ ןוֿפ 'ךודיש רענעדלָאג רעד, -- .ר .ש
 ,1929 ינוי 2 ,א'ב ,"ציא'ד , דלָאגנהעש

 ,עמַארד רעטנַאסערעטניא ןא ןיא דלָאגניש ףעזָאי -- |רעקוצ .נ} קידצ ןונ
 ,1929 ינוי 2 ,א'ב , גָאט רעניטנעגרַא

 7 .א' ב , עסערּפ יד , ,טנװייל ןוא גנַאהרָאֿפ ןשיװצ --- יקסנַאשַאטָאב ֿבקעי
 ,1929 ינוי

 ,"גָאט רעגיטנעגרַא , ,רעטסַײמ ןוא טסיטרא רעד דלָאגנייש ףעזָאי --- רעקוצ .נ
 | ,1929 ינוי 18 ,א'ב

 רעדַאנַאק ,, ,םישרוי ס'רעלדַא .ּפ ֿבקעי ןוֿפ עּפורט רעטַאעט יד -- שרדמ .י
 ,1931 רַאונַאי 23 ,לַאערטנַאמ ,"רעלדָא

 -קעמ ,/עמיטש רעשידיא רענאקיסקעמ , ,רעטַאעט רעזדנוא ןיא --- למיג ֿבקעי
 ,19238 ינוי 14 ,עקיס

 ינוי 24 ,שזדָאל , טַאלבסקלָאֿפ רעַײנ, ,ןציטָאנרעטַאעט -- שטנעמירעטאעט
8, = 

 ,1943 .װָאנ 10 ,א'ב ,"ץסערּפ יד , ,דלָאגניײש ףעזָאי ןוֿפ טיוט םוצ -- .ב ,י
 ,1962 לירּפַא 17 ,.י .נ ," ,װרָאֿפ , ,טלייצרעד קינלוקס השנמ -- קינלוקס השנמ
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 ָּו
| 

 הקבר ,ַאקסרַאיָאב

 (|1967 לירּפַא 26 .טשצג --- 1893 .בעג)

 -עיק ,וועשטישזר ןיא 1892 ןריובעג

 -דלַאוװ ַא --- רעטָאֿפ .ענַיַארקוא ,.בוג רעוו

 ערַאבַאז ןַאטַאנ טיול -- טָאה ,רעלדנעה

 רענַײז העיסנ רעדעי ךָאנ טַאהעג ביל ---
 םעַײנ ַא טרָאד ןוֿפ ןעגנערב וועַיק ןייק

 ,"הלילד ןוא ןושמש,; ןוֿפ עירַא ןַא ,ןוגינ

 ןוֿפ רעדָא רעזנוצ םוקילא ןוֿפ לדיל ַא
 .ב .עידעמָאק עשילַאקיזומ ַא סנדַאֿפדלָאג

 ךיז ןיא טּפַאזעגנַײא ןָא זַײװדניק ןוֿפ טָאה
 .ןויטָאמ ,רענעט ,ןעגנַאלק

 "יוומ טקרעמַאב ריא ַײב ןעמ טָאה טנגוי רעטסעירֿפ רעד ןיא

 "ווָאקסַאּפ רערעל"קיזומ ןקיטרָא םעד קנַאד ַא ןוא ןטײקיעֿפ עשילַאק

 ַא ןיא ןטָארטעגנַײרַא רָאנ טינ רָאי 10 ןוֿפ רעטלע ןיא יז זיא יקס

 רעד ןיא ךיוא טָאה רָאנ ,גנודליב רענײמעגלַא רַאֿפ עיזַאנמיג רעוועיק

 רעשילַאקיזומ רעשהכולמ רעוועיק רעד ןיא טנרעלעג טַײצ רעבלעז

 ןיא ןַײרַא טערט .ב .1914 ןיא טקידנערַאֿפ עדייב טָאה יז ןוא ,לוש

 טקידנע יז ןכלעװ ,טוטיטסניא לבערֿפ ןשיגָאגַאדעּפ רעוועיק
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 רע טַאע ט ןשידיי
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 .עיגָאגַאדעּפ טימ ןעמענרַאֿפ ןָא ךיז טבייה ןוא 1918 ןיא
 ,טַײצ רענעי ןיא רעדניק עזָאלמיײה עשידִיי לָאצ רעסיווג רעד בילוצ
 קיטש ַא זיא יז ּוװ ,רענטרעג-רעדניק ייז רַאֿפ ןדנירגטימ יז טֿפלעה
 -טיר ןוֿפ ןירערעל סלַא ןָא קיטַײצכַײלג טריֿפ ןוא רעטלַאװרַאֿפ טַײצ

 יד ףיוא ןיא רוטַארעטיל-רעדניק ןוא ןליּפש-רעדניק ,קיזומ ,קימ
 ןיא ךרוד יז טריֿפ טעברַא יד טָא .ןסרוק עשיגָאגַאדעּפ ערעכעה
 -ןגייא ריא ַײברעד טצונַאב ןוא גושטנעמערק ןוא ווָאקרַאכ ,וועיק

 .סעיציזָאּפמָאק ןוא רעדיל ענעֿפַאשעג

 -עג לָאמניײא זיא .ב תעב ,דניק סלַא ךָאנ זַא ,רעביא טיג ערַאבַאז .נ
 ןוֿפ טרעהרעד רעיוא סםַאזכַאװ ריא טָאה ,ןַײרַא לוש ןיא ןעגנַאג

 -עגמורַא יו ,ןעזרעד טָאה יז ןוא ,רעדורעג םענדָאמ ַא סנטַײוװרעד
 יז ןשיװצ ,ןטנַאטסערַא טריֿפעג ןעמ טָאה ,ןרַאדנַאשז ןוֿפ טלגניר
 ךיז טָאה יז .רעדירב עריא ןוֿפ רבח רעד ,רערעל ןקידלטעטש םעד

 רעבָא ,טנַאה רעד רַאֿפ רערעל םעד טּפַאכעגנָא ןוא ןָאטעג סיר ַא
 טלָאמעד .םיא ןוֿפ טּפוטשענּפָא דלַאװג טימ ריא טָאה רַאדנַאשז ַא
 סָאד ןעגנערבוצסורַא גנַאלרַאֿפ ַא טקעװרעד ריא ַײב ךיז טָאה

 ןעוועג ,ךעלנײשרַאװ טסכעה ,זיא סָאד ןוא ,ןעגנַאלק ןיא ענעעשעג
 -ָארּפ-גנוֿפַאש ןקידרעטעּפש ריא רַאֿפ ןעמיוז רעטצנַאלֿפעגנײא רעד

 .רָאטיזָאּפמָאק סלַא סעצ
 רעשילַאקיזומ ריא ּוװ ,עװקסָאמ ןיא טצעזַאב ךיז יז טָאה 1922 ןיא

 עשירָאטיזָאּפמָאק וצ רעביא יז טייג 1924 ןיא .רעֿפײר טרעוו טנעלַאט

 עַײנ טימ טרעכַײרַאב טרעוװו רעדיל עריא ןוֿפ קיטַאמעט יד .טייקיטעט
 ןוא רעדיל עכעלטֿפַאשלעזעג וצ ןעמוק רעדיל-רוטַאנ יד וצ .ןוויטָאמ
 ןוֿפ ןטסקעט יד וצ קיזומ ןבַײרש ןָא טבייה יז ,טעברַא ןגעוו רעדיל
 ןזיירק עשילַאקיזומ יד ןיא רעלוּפָאּפ טרעוו ןוא רעדניק רַאֿפ ןעגנוֿפַאש
 -ןענישַאמ; רעדיל ייווצ עריא טרישזנַארַא ןיסענג .מ .עװקסָאמ ןוֿפ

 ,?גנילירֿפ ןעמוקעג ןיוש זיא טָא; ןוא ?גנַאזעג

 -הכולמ םענוֿפ רָאטקעס ןשילַאקיזומ םעניא טניישרעד 1925 ןיא
 -לוש-רָאֿפ רַאֿפ גנולמַאז עטשרע ריא דנַאברַאֿפנטעװַאס ןוֿפ גַאלרַאֿפ

 ךוב סָאד .רעדיל-גניז 40 טימ "ךעלרעמעה ןעגנילקק רעדניק

 ןיא רעיצרעד יד ןוא רעדניק יד ןשיווצ טבילַאב ןרָאװעג ךיג זיא
 ןיא .ןטלַאטשנַא-לוש-רָאֿפ עשידַיי ןוֿפ ץענ רעטיירב טלָאמעד רעד

 -רַא; ךוב-רעדיל טייווצ ריא "סעמע; גַאלרַאֿפ ןיא טנַיײשרעד 2

 ףוס ןיא ,רעטלע-לוש ןוֿפ רעדניק רַאֿפ *גנַאזעג ,ליּפש ,טעב

 -יילקק ךוב-רעדיל ריא גַאלרַאֿפ ןבלעז ןיא טנַײשרעד 1926 ןיא
 טָאה 1940 ןיא ."ןעגניז רימָאל, (טרָאד) 1929 ןיא ןוא "רעיוב עקנינ

 -רעדיל טֿפניֿפ ריא ןבעגעגסױרַא גַאלרַאֿפ-קיזומ רעשכולמ רעד

 י .גנולמַאז

 ריא ןסירעגרעביא טינ .ב טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 ,קיזומ טימ רעדיל עַײנ ייר ַא ןבירשעג ןוא טייקיטעט עשירעֿפעש

 ירד עקיש ןוֿפ *רַאי יבַאב , דיל םוצ עיציזָאּפמָאק יד סרעדנוזַאב
 טַײצ רעבלעז רעד ןיא .ץישֿפיל המחנ ךרוד ןעגנוזעג טרעוװ סָאװ

 ןירערעל סלַא טעברַא רעשיגָאגַאדעּפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז יז טָאה
 .ןסרוק-לוש-רָאֿפ ןיא קימטיר ןוא גנַאזעג ןוֿפ

 גנוטכיד רעשידִיי-שיטעװָאס רעד ןוֿפ ךס ַא טּפעשעג טָאה .ב

 ,רעֿפעֿפ ,שיקרַאמ ,ןײטשֿפָאה ןוֿפ רעדיל יד וצ קיזומ ןבידׂשעג ןוא

 ןטסקעט יד וצ ךיוא ,ווָארינשוק ןוא סילעגרעוו ,גרעבניניֿפ ,ןיקלַאה

 יד ףיוא טרעהעג ןרעוו סעיציזָאּפמָאק עריא ןוא ,ןעזייר ןוא ץרּפ ןוֿפ

 הרׂש ,גנָאי ַארַאלק :רענניז ןוא רעליּפשיוש יד ךרוד סעדַארטסע

 ,רעטכעש .א ,אניזָאר .ל ,ןַאמלוש ,ז יװָאניז ,ווָאמיבול לואס ,ךיביֿפ

 ןבירשרַאֿפ ןענַײז סעיציזָאּפמָאק עריא עקינייא .א.א ץישֿפיל המחנ

 .(ןטַאלּפ-קיזומ) סדרָאקער ףיוא
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 רעיא טאטע טוט טו יי לי += .החנאמגקיש -םיייא .ןיזקיעמקייא =: + = ןיוה ?הישוקייהייייח ןילשקיצקא

 ךוב ריא סױרַא "קיזומ, גַאלרַאֿפ רעװקסָאמ ןיא זיא 1966 ףוס

 לוֿפ גנורינַאּפמָאקַא רעד ןיא רָאכ ןוא ָאלָאס רַאֿפ) "רעדיל עשידיא;

 וצ טגנערטשעגנָא ךיז יז טָאה ,קנַארק רעווש ןיוש קידנגיל ..(ָאנַאיּפ

 ןעגנוזַײװנָא עטערקנָאק ןבעגעג ןוא ךוב ןוֿפ ןרוטקערָאק יד ןענעייל

 עשוהי רעקיטירק-רעטַאעט ןוא רעשרָאֿפ-רוטַארעטיל םעד ,ןַאמ ריא

 סױרַא לָאז עבַאגסיוא יד זַא ,ןבעג וצ גנוטכַא ױזַא יו ,יקסרימָאבויל

 .רעסעב סָאװ

 .עוקסָאמ ןיא ןברָאטשעג .ב זיא 1967 לירּפַא 26 םעד

 ןעגנוֿפַאש עריא ױזַא טרעדליש ערַאבַאז ןַאטַאנ

 טגָארט ,קרעוו סַאקסרַאיָאב עוויר טימ ךיז טנעקַאב ןעמ ןעוומ

 ןסקַאװעג טלָאװ ןירָאטיזָאּפמָאק יד יו קורדנַײא םעד סױרַא ןעמ

 עריא רעדיל עטשרע יד טָאה יז עכלעוו רַאֿפ רעדניק יד טימ ןעמַאװצ

 רעדניק רַאֿפ ןענַײז ...ןעגנולמַאז ייווצ עטסשרע יד ביוא .ןעגנוזעגסיוא

 ,רעדניק-לוש רַאֿפ ןיוש עקידרעטַײװ יד ןענַײז ,רעטלע-לוש-רַאֿפ ןוֿפ

 .רעטלע םענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ענעסקַאוורעד ,טנגוי רעד רַאֿפ ךָאנרעד

 ךיז טָאה יז ןעוו טַײצ ַא ןיא ןֿפַאש ןביױהעגנָא טָאה ַאיַאקסרַאיָאב

 עזָאלמיײה יד ןשיווצ טלעוורעדניק רעד ןיא טכַאקעג ןוא טקיױועג

 ןעוועג טלָאמעד ייז רַאֿפ זיא דיל יד ןוא ,רעדניק עטזָאלרָאוװרַאֿפ

 יד יא ,טסקעט יד יא ןֿפַאשעג טרָא ןֿפױא ךַײלג יז טָאה ,טױרב יװ

 טליּפש ,ייז טגיוורַאֿפ יז .עמַאמ ַא יו רעדניק יד טימ טדער יז .קיזומ

 יד קידנרעדליש ,םענַאב-טלעוו רעיי טרעכַײרַאב יז טימ ךיז

 רעכעלרעטומ רעד טָא טימ .ןבעל עקימורַא סָאד ,טייקנייש יד ,רוטַאנ

 -עג טָאה יז סָאװ ,רעדיל עריא טּפַאזעגכרוד ללכב ןשנַײז טײקטרַאצ

 | .ןטַײצ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןֿפַאש

 טימ ןעמונרַאֿפ טינ ךיז לָאמנייק טָאה ַאקסרַאיַאב :קידריווקרעמ

 סיוכרוד קיחמ ריא זיא ךָאד ןוא ,רעדילסקלָאֿפ ןוֿפ גנוטעברַאַאב רעד

 רעייז טימ רערעהוצ םעד ןּפַאכרַאֿפ רעדיל עריא .ךעלמיטסקלָאֿפ

 ךעלגנעגוצ ןוא טנָאנ ייז ןענַײז רעבירעד .טייקכעלריטַאנ ,טייקיצרַאה

 .ןילַא קלָאֿפ סָאד ןעגנוזעג טלָאװ סע יו ױזַא טגניז יז .ןסַאמ יד רַאֿפ

 רעכַײוװו רעד זיא גנַאזעג סַאקסרַאיָאב .רַאֿפ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד

 רעבָא ףרַאד עמ .קידָאלעמ עלַאנָאיצַאנ עלוֿפרילָאק יד ,םזיריל

 עלָאמש יד ןיא ןבילברַאֿפ טינ זיא ַאיַאקסרַאיָאב הקֿבר זַא ,ןקרעמַאב

 ףױא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה יז .טרַאנגיײא ןשידִיי םענוֿפ ןעמַאר

 ןיא ,"דילגיו רענַאשזדיבָאריב, סרעֿפעֿפ ןיא .ךַאילש רעטיירב ַא

 -ווזַאב ַא ךיז טליֿפ "רעצרעה ענעֿפָאג סעסילעגרעוו ןוֿפ קיװמ רעד

 ."ןָאזַאּפַאיד ןששילַאקיזװמ סרָאטיזָאּפמָאק םענוֿפ טייקטיירב ערעד

 ןיקלַאה לאומש רעטכיד רעד ןעוו זַא ,רעביא ךיוא טיג ערַאבַאז

 עֿפיט; דיל טמירַאב ןַײז וצ קיזומ טבַײרש יז זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה

 -רעקנַארק רע זיא ,דנַאטשוצ ןקנַארק ריא ןיא "םייל רעטיור ,רעבירג

 ןרעהוצסיוא ידּכ ריא וצ ןרָאֿפעגוצ (טיוט ןַײז רַאֿפ ןכָאװ יירד) טייה

 -ַעג רעד ןעמוקעגסױרַא זיא דייר עּפַאנק ענַײז ןוֿפ ןוא ,קיזומ ריא

 .ןוקיּת םעַײנ ַא ןמוקַאב טָאה דיל ןַײז זַא ,קנַאד

 ןטשרע ס'.ב וצ םוקנעמַאזוצ םעד ױזַא טבַײרשַאב רעזיילג עינומ

 י ;טַײצרָאי

 שילַאקיזװמ זױלב טינ יז טָאה ןבעל ריא ןוֿפ רָאי 50 רעכעה..,

 ,ָאקטיױוק בייל יװ רעטכיד ענױזַא ןוֿפ רעדיל יד טריטערפרעטניא

 -עדנַא ןוא ןיסַאר .ש ,ןיקלַאה לאומש ,רעֿפעֿפ קיציא ,ןײטועֿפָאה דוד

 -יגיִרֲא טימ ןטסקעט-גניז 40 ענעגייא עריא ןֿפַאשעג ךיוא רָאנ ,ער

 ןלוש עשידִיי ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענַײז סָאװ סעידָאלעמ עלענ

 הרׂש ,גנָאי ַארַאלק יוִו רעלטסניק ענױזַא ךרוד סעדַארטסע ףיוא ןוא

 עקינייא .ערעדנַא ןוא סָאר .ר ,ןַאמלוש .ז ,ווָאמיבויל לאומש ,ךיביֿפ

 -ער-ףַארגָאנָאֿפ ןטילּפ ףיא ןַײרַא ךיוא ןענַײז סעידָאלעמ עריא
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 ,"רָאי יבאב, ךיל-גיוו סָאד) ץישֿפיל המחנ ךרוד לשמל יוװ (סדרָאק

 | .(ירד .ש -- טסקעט

 ךיז ןענַײז "דנַאלמיײה שיטעווָאס, עיצקַאדער ןוֿפ לַאקָאל ןיא

 ןוֿפ רענעיל ןוא רעקיװמ ,רעלטסניק ,רעבַײרש ןעמוקעגֿפױנוצ
 -טסניק רעטבַאגַאב רעד ןוֿפ קנעדנָא םעד ןקרעמוצּפָא ידּכ לַאנרושז
 ךיז סילעגרעוו ןרהא טָאה טרָאוו ריֿפנַײרַא ןצרוק ןַיז ןיא .ןירעל

 -סגנוֿפַאש סַאקסרַאיָאב .ר ןוֿפ ןּפַאטע-טּפיױה יד ףיא טלעטשעגּפָא
 הקֿבר טָאה ןעגנולמַאז-רעדיל 6 עריא ןיא זַא ,ןזיוועגנָא ןוא םענרַאֿפ
 -יוװטקודָארּפ יד ןוֿפ ןירעגניזַאב סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז ַאקסרַאיָאב
 .טכַאמ-טעווָאס רעד ַײב ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי יד ןוֿפ ןסעצָארּפ-עיצַאז
 ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעועג זיא ןבעל ריא ןוֿפ דָאירעּפ רעטצעל רעד

 עריא טקורדעג ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,"דנַאלמייה שיטעווָאס, לַאנרושז

 .קרעוו עשילַאקיזומ

 ןוֿפ ױרֿפ יד) ןייטענעטכיל עיליטַא ןירָאטיזַאּפמָאק רעווקסָאמ יד

 -ניא ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןגעו טלייצרעד טָאה (גרעבנרעטש ֿבקעי

 טדערעג טָאה יז ,ןֿפַאש סַאקסרַאיָאב הקֿבר ןוֿפ ןלַאווק עלַאנָאיצַאנרעט

 טײקכַאֿפנײא ןוא סעידָאלעמ סַאקסרַאיַאב ןוֿפ טייקיצרַאה רעד ןגעוו

 טליּפשעעג יז טָאה ףוס םוצ .סעיציזָאּפמָאק עשילַאקיװמ ערעייז ןוֿפ

 עיזַאטנַאֿפ עשילַאקיזחמ ,"ןוגינ-הנותח ןשידִיי ַא; ַאנַאיּפ רעד ףױא

 יקסרימָאבויל עשוהי רעקיטירק-רעטַאעט רעד .ַאקסרַאיַאב .ר ןֿפ

 -נולכיורטש יד ןגעוו טלייצרעד (רענעברָאטשרַאֿפ רעד ןוֿפ ןַאמ רעדנ

 ןוא געוו סנבעל ריא ףיוא טנגעגַאב טָאה ןירעלטסניק יד סָאװ ןעג

 טַײצ ןַײז ץא טָאה רעכלעוו ,ףָאהלעסיק .ז רעקיזמ רעד יזזַא יװ

 יד, לקַאטקעּפס םעד רעדיל-סקלָאֿפ עשידִיי טימ ?טקיטעזעגנַאג

 טָאה ,רעטַאעט-הכולמ ןןשידַײ| רעװקסָאמ ןוֿפ "ןירעכַאמ -ףושיּכ

 -סױרַא ןוא ןטייקירעווש עלַא ןַײז רבוג ןַאקסרַאיָאב הקֿבר ןֿפלָאהעג

 -עה ןעגנילקג גנולמַאזרעדיל עטשרע ריא 1925 רָאי ןיא ןזָאל

 ,"ךעלרעמ

 ,קיזומ ס'.ב ךיוא ךעלסילשסיוא טיובעג ,לייט ןשילַאקיזומ ןיא
 קרַאמ ,דיגַאמ ליאכימ ,ַאקסווָאּפָאטַאּפ הניד ןטָארטעגסױרַא ןענַײז

 -יצ סירָאב ןוא ןייטשנייוו דינָאעל ,ַאנישזָאמלעװ ַאגלֶא ,רעטכעש

 | | ,שטיוװוָאט
 ,יקסרימָאבויל .י ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .ש

 ,1967 ינוי 5 ,,י .ג ,"8'מ, ,ַאקסרַאיָאב הקֿבר -- סערּפ .נ
 7 .י .ג ,/8ֿ'מ, ,ַאקסרַאיַאב הקֿבר ןוֿפ רעדיל ךובלמַאז ַא --- וװָארַאמַאס .נ
 ,1967 טסוגיוא
 ,י .נ ,,8'מ,, ,עװקסָאמ ןיא טרעעג קנעדנָא ס'ַאקסרַאיָאב --- רעזיילג עינומ

 ,1968 ילוי 10 |
 ,"דנַאלמײה שיטעװָאס , ,טלעװ רעד רעביא דיל ַא םורַא טייג --- ערַאבַאז ןַאטַאנ

 | ,1967 ,8 'נ ,עװקסָאמ

 קנערֿפ ,םלָאװ

 זַא ,טלייצרעד ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ רעקירָאטסיה רעד

 "יּפַאּפ רעד ןיא 1881 ןיא טעברַאעג טָאה יקסװעשַאמָאט סירָאב תעב

 סענעצס ןליּפשּפָא קָאבולָאג םהרֿבַא ןעזעג טרָאד ןוא קירבַאֿפ-ןסָאר

 -קַא רעדירב ענַײז ןגעוו ןלייצרעד םיא ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ

 ןענדרָאנײא ןגעוו ןריזַאטנַאֿפ ןעמונעג רע טָאה ,ןָאדנָאל ןיא ןרָאיט

 :גנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידִיי ַא קרָאי-וינ ןיא

 עטנעקַאב עכלעזַא טָאה רעכַאמ-ןרָאסיּפַאּפ סלַא יקסוועשַאמָאט,

 טַאהעג ךיוא רע טָאה טַײצ רענעי ןיא רָאנ ,עניֿפעג טנָאקעג טינ

 וצ ןעוועג זיא גנוקיטֿפעשַאב יד ןוא ,גנוקיטֿפעשַאב עקידתבש ַא

 .לוע טירטס ירנעה ןיא ףסומ וצ תבש ןוא טנווָא קיטַײרֿפ ןעגניז
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 ןופ ןָאסיססטעל

 סקעסע ןוֿפ רעקנעש ןסיוועג ַא טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה ןטרָאד
 -נעש רעקיזָאד רעד .ףלַאוװ קנערֿפ ןעמָאנ ןטימ טירטס רעטסעה ןוא

  וצ םייהַא ךיז וצ ןעמענ ןענעווַאד ןכָאנ תבש ןדעי םיא טגעלֿפ רעק
 ןיא זיא רע ןעוו .שגנוזעג םיא רַאֿפ רע טָאה רַאֿפרעד ןוא גָאטימ
 ןעיֿפַא יד טימ}| טעקַאּפ רעד ןעמוקעגנָא סע יו םעדכָאנ ,תבש םעד

 -נעש ןטימ לוש ןוֿפ ועגנַאגעג ,ָאדנָאל ןוֿפ ןרעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ
 ןעגנערברעבירַא לָאז רע גָאלשרָאֿפ םעד טכַאמעג םיא רע טָאה ,רעק
 רעקנעש רעד .רָאטקעריד ןרעוו לָאז ןוא ןָאדנָאל ןוֿפ עפורט יד
 עקַאט ןוא סענזיב עטוג ַא ןַײז ןָאק סָאד זַא ,ןעזעגנייא דלַאב טָאה
 . ןייק ןטרַאקסֿפיש טכַא טקישעגסױרַא רע טָאה ןגרָאמ ףױא ךַײלג
 .ןָאדנָאל

 העש עקידלזמ ַא ןיא עפורט יד זיא םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא
 טימ ןסילשעגּפָא ,ןסירעגּפָא ןעוועג ןענַײז ןרָאיטקַא יד .ןעמוקעגנָא
 עּפורט רעד ןיא .ךיש עטמורקעגסיא ןוא ןשולעּפַאק ענעכָארבעצ
 ןענַײז רענעמ יד ןשיווצ .ןעױרֿפ ייוצ ןוא ןַאמ סקעז ןעוועג ןענַײז
 יד ןעוועג זיא ןעױרֿפ יד ןשעיווצ ןוא קָאבולָאג רעדירב יד ןעוועג
 ,דלעֿפצנַארק ענָאדַאמירּפ

 ןעמונעג רָאינעּפערטנַא רעד טָאה גנולעטשרָאֿפ רעטשערע רעד ךָאנ
 סוינעווע עטירד ןוא רעטייוצ ןשיווצ ,טירטס עט4 ףיוא לָאה-ןרוט
 ."ַאינודלָאק, ןריֿפוצֿפױא ןרָאוועג ןסָאלשַאב זיא סע ןוא

 ,"טעטימָאק -ןטנַארגימיא; רעקיטלָאמעד רעד ןַײרַא טמוק ָאדֹו
 ןדִיי יד זַא ,ויטָאמ ןטימ ?ַאינודלָאק; ןלעטש ןגעק זיא רעכלעוו

 ןוא ,טכיל טכעלש ַא ןיא טלעטשעגסױרַא עסעיּפ רעד ןיא ןרעוו

 ,עסעיּפ יד ןלעטש טרָאֿפ ןלעוו ייז ביוא זַא ,ןרָאיטקַא יד טָארד
 .ןדנַאלסור ןייק ןקישקירוצ ייז ןעמ טעוװו

 -ַאַמֲאט ןוא קָאבולָאג רעדירב יד| ןָאיצקעריד ענירג יד..,
 רבוע ןלעוו ייז ביוא זַא ,ןקָארשעג תמא ןַא טימ ךיז טָאה |יקסוועש
 -םור ןייק ןקישקירוצ ןרָאיטקַא עלַא ןעמ טעוו ,הרזג רעד ףיוא ןַײז
 רעטסעה ןוֿפ רעקנעשש רעד ,רערעייז רָאינעּפערטנַא רעד רָאנ ,דנַאל

 ןעוו ןוא ,רענירג ןייק ןעוועג טינרָאג ןיוש זיא ,טירטס סקעסע ןוא
 .-קעריד רעד ןשיווצ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ טסּוװװרעד ךיז טָאה רע
 טקַױרַאב וא טסיירטעג ןרָאיטקַא יד רע טָאה ,טעטימָאק ןוא ןָאיצ-

 -ַארַאֿפ םעד יו טעטימַאק םעד ןרעה טעוו רע זַא ,טרעלקרע ןוא ייז
 .ינזע ןקירָאי

 -רעד יקסװעשַאמָאט ןוא ,טליּפשעג ָאזלַא ןבָאה ןרָאיטקַא ידו
 ,ייצילָאּפ ןֿפורעגסױרַא טָאה לָאה-ןרוט ןוֿפ תיבה לעב רעד זַא ,טלייצ
 ערעיײז טימ רעטַאעט ןיא רעיײג יד ןעוועג דבכמ טָאה עכלעוו

 ןקַאּפוצנָא םלוע םעד ןטלַאהעגּפָא טינ טָאה סָאד רעבָא ,?סבָאלק,

 טָאה רֶע ,ןגיוושעג טינ ךיוא טָאה *טעטימָאק; רעד רָאנ ,לַאז םעד
 יז טָאה רעכלעוו ,ענָאדַאמירּפ רעד ןוֿפ ןַאמ םעד טֿפױקעגרעטנוא
 םעדכָאנ טשרע ןוא ,םײהַא טעבנגעגסױרַא גנולעטשרָאֿפ רעד רַאֿפ
 רעבָא ,ןטָארטעגֿפױא יז זיא ,לַאז ןיא טכַארבעגקירוצ יז טָאה'מ יו
 יד .םייהַא קעװַא ןשיווצניא ןענַײז סָאװ ,רעטסעקרָא ןָא ןוא רָאכ ןָא
 ,לַאדנַאקס ַא ןוא געלשעג ַא טימ טקידנערַאֿפ ךיז טָאה גנולעטשרָאֿפ

 -ַאכסיױא סיורג ןייק זַא ,רעביא ןביג ןרָאיטקַא ערעדנַא יד רעבָא
 זיא ענָאדַאמירּפ יד ןוא ןעוװעג טינ זיא ןטעליב יד ףיוא שינעּפ

 .ןןעגניז טנָאקעג טינ רעבירעד ןוא קנַארק ןעוועג דָארג

 טלָאצַאר ךיז טָאה גנולעטשרָאֿפ עטשרע יד זַא ,זיײװַאב סלַא
 -ערטנַא רעד זַא ,טקַאֿפ רעד זיא ,טעטרַאוורע טָאה ןעמ יו רעגרע

 ןיק ךיג ױזַא טָאה רע ןוא קידנעהּפָא ןרָאװעג ךַײלג זיא רָאינעּפ

 זיא ךעלנעזרעּפ רע םגה ,ןעמונעגרעטנוא טינ גנולעטשרָאֿפ עטייווצ

 עשביה ַא טרעיודעג טָאה סע .רעטַאעט ןשידִיי ןיא טכָאקרַאֿפ ןעוועג
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 ר ע ט ַאע ט ן שידךיי

 דצ ןעמענרעטנוא וצ טלעטשעגנייא רעדיוו ךיז טָאה רע זיב טַײצ

 ןעגנולעטשרָאֿפ ערעדנַא םיֿפתוש טימ ןעמַאז

 -עיױרט טקידנעעג ךיז טַאה גנולעטשרָאֿפ עשידִיי עטשרע יד יצ

 ןײק -- םוקילבוּפ םעֶד בילוצ רעדָא רעליּפשױש יד בילוצ קיר

 .תוּכוס זיב ןעוועג טינ ןױש ןענַײז ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי ערעדנַא

 ַאזַא ןכַאמ וצ טגַאװעג טינ רָאטקעריד ןייא ןיוש טַאה רעבָא טציא

 ,םיֿפתוע יױוצ ךָאנ טכוזעגּפָא טָאה ףלָאװ קנערֿפ ןוא גנומענרעטנוא

 ןעמ ןוא ,טירטס דרַאיַאב ןוֿפ בצק ַא ןעוועג זיא יי ןוֿפ רענייא

 ןעגנולעטשרָאֿפ עקידֿבוט-םּוי יד רַאֿפ תונכה עלַא טכַאמעג טָאה

 ןענַײז סָאװ ,ןטנַאטעליד טימ טרעסערגרַאֿפ טרעוװ עּפורט יד|

 .|"םלוע םע, ןטימ ןעמוקעג

 ןוֿפ רעקיטש עטלַא יד תוכוס ןוֿפ ךָאו יד ןעמ טָאה טליפשעג

 עבָאב , ,"רעטכָאט עזירּפַאק , ,"ַאינודלַאק, רַאוטרעּפער סנדַאֿפדלָאג

 ַא ךיז ןעמ טלַאה ֿבוט-חוי ןוֿפ תוכז ןטימ םגה ןוא ,"לקינייא ןוא

 טינ ךיוא ֿבוט-םוי רעד וליֿפַא ָאד טָאה ,רעטַאעט ןיא טַײצ עגנַאל

 ַא ןעוועג זיא תוכוס ןוֿפ ךָאװ רעד רַאֿפ הסנכה יד ןוא ןֿפלָאהעג

 ךיז ןבָאװ ןוא טלעג ןראלרַאֿפ ןבָאה ןרָאטקעריד יד .עקירעיורט

 ןבילבעג ןענַײז ןרָאיטקַא יד ןא רעטַאעט ןוֿפ טלסײרטעגּפָא

 ,"טלעטועעגסיוא

 רע ױזַא יו עטכישעג יד רעביא טיג יקסװעשַאמָאט סירָאב

 לכיב ןַײז ןיא .סעיסרעוו ייווצ ןיא ףלָאװ קנערֿפ וצ ןעמוקעג זיא

 םינּפ ַא| רע טלייצרעד ?ןעטֿפירש רעטַאעהט סײקסֿפעשַאמָאהט;

 -עברַא-ןסָאריּפַאּפ ןכרוד יו |עלעווק רעד ףיוא ךיז טריזַאב ןירָאג זַא

 רעטַאעט שידִַיי ןגעוו קנַאדעג ןֿפױא רע טמוק קאבולָאג םהרֿבַא רעט

 ,ףלָאװ קנערֿפ גנומענרעטנוא רעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ רע ןוא

 :וזַא טריזירעטקַארַאכ רע ןכלעוו

 רענרָאק ןולאס-ריב ַא ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,.נ .נ רעסיוועג ַא;

 |דליש}| ןייס ןסירג ַא ףױא ןוא ,סטירטס רעטסעה ןוא סקעסע

 טנעדיזערּפ ןעוועג ןַאד זיא ,"טנַײרֿפ רעטעברַא רעד, ןֿפורעג ךיז

 ירנעה רעד ןוֿפ רעבמעמ ַא ױזַא רעדָא טנעדיזערפ סייװ רעדָא

 טדערעג טָאה רע .שטנעמ רעסױרג ַא ןעוועג זיא רע .לוש טירטס

 -ליּפש) דוטס םענעטנעמיד ןסיורג ַא טָארטעג טָאה ,שטַײד-שיווטיל

 רעבָא ,עסיורג רָאּפ ַא וא ,דמעה טרילָאק ַא יא טײרדעגנַײרַא עק

 זיא .נ .נ ןזיד .רעגניֿפ יד ףיוא ןעגניר ענעטנַאמיד עסיורג ץנַאג עקַאט

 ךיא בָאה ,ןענווַאד ןכַאנ תבש ןדעי ןוא ,ןעגניז ןַײמ ןרָאוװעג ןלעֿפעג

 רָאּפ ַא ןעגניזּפָא םיא ןוא ןסע גָאטימ םיײהַא םיא וצ ןייג טזמעג

 -ַאמ ַא וצ ןעמענטימ ךימ רע טגעלֿפ רַאֿפרעד .ךעלקיטש עשידִיי

 ןיא רעזָא רעטַאעט -"ןָאדנַאל , ןיא |גנתלעטשרָאֿפ-גָאטימכָאנ| עניט

 ."ןדרַאג קיטנַאלטַא;

 סָאװ ןוא רעטַאעט שידַיי ןגעוו םיא טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט }

 לֿפיו םיא טגערֿפ .ו .ירעד טגיל סע טלעג טימ תורצוא ערַאֿפ

 ףרַאד ןעמ זַא ,םיא טגָאז יקסװעשַאמָאט ןוא ןבָאה ףרַאד ןעמ טלעג

 ,{קרָאי-וינ ןייק ןָאדנָאל ןוֿפ ןטרַאקסֿפיש 8 ןקישסױרַא זיולב

 טינ תבש טָאה רע .דַיי רעמורֿפ ַא ןעוועג זיא .נ .נ רעטסימ,

 זיא ירֿפרעד ןיא רעגייז ַא ףלע קיטנוז רָאנ ,םירחסמ ןייק טכַאמעג

 ןיק טקישעגסױרַא ןוא קַאבולָאג סהרֿבַא וא רימ טימ קעװַא רע

 | ."סַאלק עטירד ןטעליב טכַא ןָאדנָאל

 -ַאמָאט סירָאב ןיוש טיג "עטכישעג-סנבעל ןַײמ, ךוב ןַײז ןיא
 -ַאּפ יד טינרָאג ָאד טנַאמרעד רע .עיסרעוו ערעדנַא ןַא ןָא יקסוועש
 -עג רע זיא לוש רעד ךרוד יװ טלייצרעד רָאנ ,קירבַאֿפ-ןסָאריּפ

 ןעמונעג םיא טָאה רעכלעוו ,ףלואוו קנערֿפ טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק

 ףיוא רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא גנולעטשרָאֿפ-עניטַאמ רעשילגנע ןַא וצ
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 טוט = ןרעיר

 -עטשרָאֿפ רעד ןוֿפ קורדנַײא ןגעוו ךיז קידנדיירעצ ןוא ,ירעוַאב רעד

 -ידִיי ַא ןרעוו ליוו רע זַא ,וו רַאֿפ טקירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,גנול

 טימ ןעמַאװצ ףיש ַא ףיוא ןעמוקעג זיא רע זַא ןוא ,רָאיטקַא רעש

 ,רעדירב ייווצ ןָאדנָאל ןיא טָאה רעכלעוו ,קַאבולָאג םהרֿבַא םענייא

 טָאה טכַאנוצ תבש ןבלעז םעד .רעטַאעט שידַיי טרָאד ןליּפש עכלעוו

 סנגרָאמוצ ןוא קַאבולָאג םהרֿבַא וצ טכַארבעג םיא יקסװעשַאמָאט

 עּפורט רעד וצ טקישעגסױרַא קנַאב סיקסווָאלימרַאי ךרוד .וו טָאה

 ,רַאלַאד 300 ןוא ןטרַאקסֿפיש 12 ןָאדנָאל ןיא

 ןרָאיטקַא יד יו םעדכָאנ זַא ,יקסװעשַאמָאט טלייצרעד רעטַײוװ

 ;סעבָארּפ ןכַאמ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ןעמוקעגנָא ןענַײז

 ןייא ןייק טלעֿפרַאֿפ טינ ןבָאה ױרֿפ ןַײז טימ ףלואוו קנערֿפ,

 עלהחמׂש ַא טכַאמעג ףלואוו טָאה עיציטעּפער רעדעי ךָאנ .עבָארּפ

 ןרָאיטקַא יד ןעװ ןוא}| .ןייגליווו טזָאלעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא ןוא

 ,סעקינטעטימָאק יד ןוֿפ סעקװושַארטס יד רַאֿפ ךיז ןקערשרעד

 רַאֿפ ארומ ןייק טינ טָאה .ייז ןוֿפ סיוא ךיז טכַאל ,, :|.וו ייז טסיירט

 טרָאד ןדִיי עכעלקילגמוא עמערָא יד ןלָאז .סעקינטעטימָאק יד

 ,רַאצ םעד ,ןלזג ןשיסור םעד רַאֿפ ןבָאה ארומ ױזַא דנַאלסור ןיא

 ךיז טכַאל .סעקינטעטימָאק יד ,ייז רַאֿפ ןבָאה ארומ טֿפרַאד ריא יו

 -יזערפ רעד טינ וליֿפַא ,ןָאט טינרָאג ךַײא ןָאק רענייק .ייז ןוֿפ סיוא

 ךיז טיירג ןוא סעבָארּפ ערעַײא רעטַײװ טכַאמ .עקירעמַא ןוֿפ טנעד

 ןרעוו ןלעֿפעג ןוא ןליּפשע טוג רָאנ ריא טעוו ןוא ,גנולעטשרָאֿפ דעד וצ

 .טלָאמעד טעװ ריא .טלעג ךס ַא ןכַאמ ָאד ריא טעװ ,םלוע םעד

 טקערוע .םיבורק ערעייז ןוא ןטסיטרַא ךָאנ ןעגנערברעבירַא ןענַאק

 ןקירָאיַארַאֿפ םעד יוװ ,םעקינטעטימָאק יד ,ייז טרעה .טינ רָאנ ךיז

 ."סעסקוס טכַאמ ןוא רעטַאעט טליּפש ייינש

 טבַײרשַאב גנולעטשרָאֿפ רעטשרע רעד ןוֿפ ףוס םעד ןוא

 :וזַא יקסוװעשַאמָאט

 קנערֿפ וצ ןעמוקעג ןטסיטרַא עלַא רימ ןענַײז ירֿפ ןגרָאמ ףיוא,

 .ןעמונעגֿפױא טלַאק רעייז זדתא טָאה רעפיק-ןולַאס רעד .ןֿפלואוו

 יד סָאװ ,טלעג םעד ןוֿפ .ןקיטרַאֿפ ַא טַאהעג ןובשח םעד ןיוש טָאה רע

 -ןצרעטנורַא ןסָאלשַאב רע טָאה ,טכַארבעגנַײרַא טָאה גנולעטשרָאֿפ

 רעבָא ,טקישעגסױרַא טַאה רע סָאװ ,ןטרַאקסֿפיש יד רַאֿפ ןעמענ

 סָאװ ,ץלַא ןקעד וצ גונעג סיורג ןעוועג טינ זיא עמַאננייא יד יו ױזַא

 -ָאד טועדנוה ַײרד טקישעג ךָאד טָאה רע ןוא ,טסָאקעג םיא טָאה סע

 זַא ןעמוקעגסיוא ןובשח םעד טױל זיא ,ךיױא |ןמוזמ| שעק רַאל

 .רָאלָאד טרעדנוה עכעלטע ןבילבעג קידלוש ךָאנ םיא ןענַײז רימ

 רע ןוא בוח םעד זדנוא טקנעש רע זַא ,טרעלקרע זדנוא טָאה רע

 | .רַאלָאד 10 וצ ןבעגעג זדנוא ןוֿפ םענייא ןדעי ךָאנ טָאה

 רע טָאה -- טליוו ריא סַאװ ןָאט ריא טנָאק ,רעדניק ,טציא --

 .סענזיב-רעטַאעט טימ ןבעגּפָא טינ רעמ ךייז ןָאק ךיא -- טגָאזעג זדנוא |
 ."קילג ןעמעלַא ךַײא שטניוו ךיא .ןולַאס ַא זיא סעזזיב ןַײמ

 טימ יקסוװװעשַאמָאט ךָאנרעד טשרע זיא ,עיסרעוו רעד טָא טיול

 ןוא קירבַאֿפ-ןסָאריּפַאּפ רעד ןיא ןטעברַא קעװַא ןרָאיטקַא ערעדנַא יד
 -רעטַאעט רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ןצנַאגניא ךיז טָאה ףלואוו קנערֿפ

 ,גנומענרעטנוא

 ,12:24 .וז ,לייט רעטייװצ ,/רעטַאעט שידיא עטכישעג , -- ןירַאג .ב
 ,12:22 .וז ,1908 ,קרָאיוינ ,/ןעטֿפירש רעטַאעהט ס'יקסװעשַאמָאהט ,
 ,71785 .זז ,1937 ,קרָאיוינ ;/עטכישעג-סגבעל ןַײמ,, -- יקסװעשַאמָאט סירָאב

 השמ ,רענטַאר

 -ַארט ַא ןעמוקַאב .עינעמור ,ינַאשקָאֿפ ןיא 1875 ךרעב ןריובעג

 ,שינעמור טשרעהַאב טוג .גנויצרעד עכעלטלעוו ןוא עשידִיי-לענָאיציד

 ןעמונעג רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש .שידִיי ןוא שִיערבעה ,שטַײד
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 דנַאלשטַײד ,עינעמור רעביא ןרָאװעג טמירַאב לענש רָאג זיא ןוא |
 ןקיטרַאנגײא ןַײז ףיוא טסיטעלפוק-רעגניז סלַא עיצילַאג ןוא

  ,רעגייטש

 ענַײז ןגָאז ןוא ןעגניז רע טגעלֿפ לבמיצ ַא ןוֿפ רענעט יד רעטנוא

 טגעלֿפ ןוא ןשינעעשעג עלַאקָאל ןוא ענײמעגלַא ףיוא ןעמַארג
 ןוֿפ רעכוזַאב יד ןגעוו ןכירטש עשיריטַאס ןוא ןציוו טימ ןקידנערַאֿפ
 .ןעמַארגָארּפ יד

 רענעי וצ יװ יױוַא ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .ר זיא 1900 ןיא
 -עטעירַאװ עשידִיי ןוֿפ ןזעו סָאד טילבעג קרָאי-וינ ןיא טָאה טַײצ
 ןוֿפ רעבַײרש סלַא ןטָארטעגנַײרַא טרָאד דלַאב רע זיא ,סרעטַאעט
 "עד יד רַאֿפ ןטעלּפוק ןוא רעדיל ךיוא ןוא ,סעטערעּפָא עקיטקַאנײא
 אדייא ,סלעדנעב יד ,סרענַאק יד יװ ,סרַאטס-עטעירַאװ עקיטלָאמ

 .א'א ןייֿפ

 ַא ןיא עקירעמַא ןיא ןענוֿפעג דימּת ךיז .ר טָאה שימָאנָאקע
 ןעגַײז ןבַײרש ןַײז רַאֿפ ןרַארָאנָאה יד לַײװ ,עגַאל עכעלרעדיוש

 רע זיא ,ענַײז הסנרּפ יד טקעדעג טינ ןבָאה ןוא עניילק רעייז ןעוועג
 סָאװ ,ןּפָארט ןרעטיב םוצ ןעמונעג ךיז טָאה ,טשיוטנַא רעייז ןרָאװעג

 ,עינעמור ןיא נעמור רעביא ןרָא עשידִיי יד רַאֿפ רעדיל ןביײרש

 . רעד ןופ קעװַא גנוי רעייז זיא| רע ןֹוא טנוזעג ןַײז טרינַיור טָאה

 ,1910 ךרעב ,טלעוו

 "עלעשיֿפ סָאד, :רעדיל עגַײז ןעוועג ןענַייז טמירַאב סרעדנוזַאב

 | ,"ןרערט רעקרָאי-וינ יד; ןוא
 ,גרעבנייו ירעה ןוֿפ .ע/ .ש -. |

 לכימ ,ןָאזדיװַאד
 {1941 ,צעד 1 .טשעג --- 1883 .בעג)}

 ,ענלַארקוא ,טנגעג עילָאדָאּפ ,ןיטנַאטסנָאק-ַײנ ןיא 1883 ןריובעג
 יד טימ ןרָאֿפעגרעבירַא ןרָאי ןעגנוי יד ןיא .החּפשמ רעשינבר ַא ןיא
 .סלַא ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא זיא רעטָאֿפ רעד ּוװ ,עוועיל ןייק ןרעטלע

 ךיז ,ףליה סרעטָאֿפ ןטימ ןוא ,שרדמה תיב ,רדח ןיא טנרעלעג .בר
 ןשיערבעה ןטימ ךיז טנעקַאב .הלבק ןוא תודיסח ןיא טֿפיטרַאֿפ
 טקורדעג עיצַאדנעמָאקער ןַײז ףיוא ןוא גרעבנייטש הדוהי רעבַײרש
 ןיא .ןבירשעג טָאה רע עכלעוו ,םיריש עשיערבעה "םלועה; ןיא
 ןקיטרָאד ןתעב ןוא ,עיזַאנמיג רעוװענעשעק ןיא טנרעלעג 2

 ץושטסבלעז ןשידִיי ןיא רעדילגטימ עוויטקַא יד ןוֿפ ןעוועג םָארגָאּפ

 ,דנַאלסור ןזָאלרַאֿפ טזומעג םעד בילוצ ןוא

 טרידוטש ,דנַאלשטַײד ןיא טבעלעג טַײצ ערעגנעל ַא טָאה .ד

 .עקיטרָאד יד טעדנירגעג ,טעטיזרעווינוא רעגניטעג ןיא עיגָאלָאנכעט

 ןיא ,1907 ןיא טָאה עכלעוו ,"הוקּתה; עיצַאזינַאגרָא-ןטנעדוטס עשידִיי

 עילימַאֿפ , סיקסניּפ דוד טריֿפעגֿפױא ,גנוצעזרעביא רעשיערבעה ןַײז

 עשרַאװ ןיא טניווװעג ,דנַאלסור ןיא ןעמוקעגקירוצ 1909 ןיא ."יבצ

 1919 ןיא .ענַיַארקוא ןוא דנַאלסור ןוֿפ טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןוא

 רעד ןוֿפ בייהנָא רעד ,"םייה-רעלטסניק, יד ןֿפַאש וועַיק ןיא ןֿפלָאהעג

 ןוא עּפָארײא-ֿברעמ ןייק קעװַא 1923 ןיא ."עגיל-רוטלוק, רעוועיק

 סלַא עגַאקיש ןיא טצעזַאב ךיז ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1924 ןיא

 לַאנרושז םורַא זיירק ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ןוא רערעל רעשלערבעה

 ַא ןעוועג זיא רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג 1928 ןיא ."רוטלוק,

 זיא ,םַאזנייא טבעלעג רע טָאה ָאד .תובישי ןיא רערעל רעשיערבעה

 .םורֿפ רעייז ןרָאי עטצעל יד ןיא ןעוועג

 ןיא; ןטקַא ייוװצ ןיא עמַארד-רעדניק ַא ןבירשעגנָא טָאה ,ד

 שיערבעה ףיוא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא 1918 ןיא זיא סָאװ ,"לדלעוו

 ןיא ןענישרעד ,שידִיי ןיא ,זיא ןוא ,קילַאיב .נ .ח ןוֿפ ריא סעדָא ןיא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 128) ,רעלעג סערדָאט ןוֿפ סעיצַארטסוליא טימ עגַאקיש ןיא 6

 עגַאקיש ןיא זיא 1925 ןיא .(1928 ,טרָאד --- עגַאלֿפױא עטייווצ ,.זז

 ןיא עמַארד עשירָאטסיה ."יבר רעוועיל רעד, עסעיּפ ס'.ד ןענישרעד
 עשירָאטסיה יד וַא ,רבחמ רעד טקרעמַאב טרָאװרָאֿפ ןיא .ןטקַא 4
 ,טעברַאַאב ַײרֿפ עסעיּפ רעד ןיא רע טָאה ןטקַאֿפ

 -עּפ רעשיערבעה ןוא רעשידִיי רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ד
 ,עמַארד ַא סנייבשריה שיערבעה ףיוא טצעזרעביא טָאה ,קידָאיר
 יז ןשיווצ ,גַאלרַאֿפ-לביטש ןשיערבעה ןרַאֿפ קרעװ ענעדײשרַאֿפ
 ,רעליש ךירדירֿפ ןוֿפ "רעביור יד, ןוא *עביל ןוא עלָאבַאק;

 תעב סָאג ןטימ ןיא 1941 רעבמעצעד 1 םעד ןברָאטשעג זיא .ד

 הבישי רעטסיוהנעסנעב רעד ןיא טעברַא רעד ןוֿפ ןעגנַאגעג זיא רע
 - ,קרָאידוינ ןיא

 "יבר רעוועיל רעד , עמַארד רעד ןגעוו טבַיײרש גרעבשירֿפ .ז .י
 | :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא }

 -עגנָא ןַײז ןיא ,*עמַארד עשירָאטסיה, ןעמָאנ רעד טוט תמאבג
 רימ .קרעוו ןוֿפ רעטקַאראכ םעד ןקירדסױא טינ ,םרָאֿפ רענעמונ

 סָאװ סָאד ןצנַאגרעד וצ וװרּפ ןשירעלטסניק ַא ךיז רַאֿפ ַאד ןבָאה
 ףױא טכיל ַא ןֿפרַאװ וצ ;עיֿפַארגעירָאטסיה יד טלעֿפרַאֿפ טָאה'ס
 ןוא ,ןטָאש ַא יװ קעוװַא זיא עכלעוו ,גנתניזטרעד ענעגרָאברַאֿפ ַא
 -עג עיֿפַארגעירָאטסיה יד טָאה ןטָאש םעד ןוֿפ דליבּפָא םעד טױל
 .ןעגנונכײצרַאֿפ עריא טכַאמ

 עקידריווקרעמ ייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז תודיסח ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא
 :עירעטסימ רעייז ךרוד סערעטניא סעד ןּפַאכרַאֿפ סָאוװ ,ןעגנונַײשרעד
 לדנעמ יר ,ןטַײצ ענעדײשרַאֿפ ןיא "םייבר, עשידיסח עטמירַאב ייווצ
 -עגּפָארַא ןוא טריטלָאוװער ןבָאה ,וועל ןוֿפ רעב 'ר א קצאק ןֿפ
 יד ןעֹועג זיא קידלזמ רעמ .לוע "ןשיבר, םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװ
 -רעּפ ַאזַא ךרוד ןרָאװעג ןֿפלָאהעג זיא עכלעוו ,עטכישעג רעקצָאק
 ןוא רעקיטכיזטייו ַא ,רעג ןוֿפ ריאמ עשטיא 'ר יװ טייקכעלנעז
 ןבָארגַאב קיביײא ףיוא זיא עטכישעג עצנַאג יד ןוא ,זוּכ רעקרַאטש
 -סיה םוש ןייק ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טינ ןוא "ףיוה, ןיא ןרָאװעג
 רעסיוא ,ןטײקכעלמיטרעטלַא ןוֿפ רעשרָאֿפ רַאֿפ ןטנעמוקָאד עשירָאט
 "יַמַאּפ יד ןעוועג זיא רעגרע .ןיבר ןוֿפ רעטרעוו ענעסירעגּפָא עכעלטע
 ןעינעעשעג עכעלרעסיוא עקינייא רעכלעוו ןוֿפ ,העיל ןיא גנור
 -עטַאמ, ןרָאװעג ןוא עניב רעד ףױוא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױרַא ןענַײז

 רָאנ ןבָאה יז ןוֿפ עטסעב יד וליֿפֵא וא רעקירָאטסיה רַאֿפ *לַאיר
 יד וצ טירטוצ ןייק קידנכוז טינ ,עסעיפ ַא ףיוא יו ףיורעד טקוקעג

 .עיגָאלָאכיסּפ רעייז ןוא ןענַאזרעּפ

 ןענָאק סָאװ ,ייז ןוֿפ ענייא זיא יד ןוא ,ןסעיּפ עשירָאטסיה ןַארַאֿפ
 ןליֿפַא ייז וצ טינ טגינעג'ס .ךעלטֿפַאשנסיװ זיולב ןרעוו טקעדעג טינ
 ..דסח טימ ןֿפײרגַאב ראו יז ןָאק'מ .גנובַאגַאב עשירעלטסניק ןייק
 זיא סָאװ ,ףָאטש ַא וצ ןטערטוצ טינ טעוו רעלטסניק רעכעלרע ןייק
 עקיזָאד יד ןיא טקיױועגנייא זיא סָאװ ,רענעי רָאנ .דמערֿפ םיא
 טרעה ,םַאטשּפָא ןטימ טנַאקַאב טוג זיא ,ןעגנוניײזערעד ענייז ,ןרעֿפס
 ןעמענַאב ןָאק רענייא ַאזַא רָאנ ,תוחיר ערעייז טליֿפ ןוא ךַארּפש רעייז
 טכוז רעדמערֿפ רעד .עמיטש ןוא ןעגנוניישרעד ,םינמיס ,טירט יד

 | | .טעשזדנָאלב ןוא זיולב

 -סיוא טָאה "עמעט , יד יו רימ ןליֿפ עסעיש רעקיזָאד רעד ןיא ..
 זיב ןזָאלּפָא טינ ךיד לעוו ךיא, :טגָאזעג םיא ןוא רבחמ םעד ןבילקעג
 ןצנַאגניא ךיז ןיא טָאה רבחמ רעד ."ןקיה ַא ןבעג רימ טסעוװ וד
 ירַאֿפ וא ןעמַאװצ טדניב סָאװ ,טנַאה יד טינ ןעעז רימ .ןסעגרַאֿפ
 ןענַײזיס זַא ,ןגָאז וצ טינ טניימ סָאד... .ןטקַאֿפ ןוא ןשטנעמ טקינייא

 טינ לָאז עסעיפ עקיזָאד יד זַא ,ןשטנּוװועג זיאיס... .רעלעֿפ ןייק ָטינ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 יז זיא גנוניימ ןַײמ טול .רוטַארעטיל רעד ןיא זיולב ןבַײלברַאֿפ

 ןיא רעטַאעט ןשיערבעה םעד רַאֿפ לַאירעטַאמ רעטנכייצעגסיוא ןַא

 ךיוא זיא רעכלעוו ,רבחמ רעד זַא ,יאדּכ זיא סע ןוא לארשי ץרא

 ."שיערבעה ןיא ןצעזרעביא יז לָאז רעבַײרש רעשייערבעה ַא

 ;טבַײרש יקצינטישז ,ל .רד

 ,םרָאֿפ רעשיטַאמַארד ַא ןיא עטכישעג עשיבר שידיסח ַא זיא'ס;

 טניולעג טָאה :עגַארֿפ יד ךיז טלעטש ,ךרוד יז טרעטעלב ןעמ ןעוו ןוא

 ןרַאֿפ ,טייקיטשינ ַאזַא רַאֿפ ריּפַאַּפ ןוא טניט ,טַײצ ליֿפ ױזַא ןטרפ וצ

 -יישרעד-לּפירק ַא ןוֿפ תיצמת ןוא "שי, ַא ןכַאמ טלַאװג טימ ןלעוו

 -ץרּפ ַא ןטלַאהנָא טלָאװעג אקוד ןָאזדיװַאד לכימ טַאה וצרעד .גנונ
 -לָאג, סצרפ טכעלש ץנַאג טגָארטרַאֿפ רע זַא ,טליֿפימ רעבָא ,ליטס
 -עדליב עכלעזַא טימ ןריווַארב ליוו רע ּוװ טרָאד וליֿפַא ."טייק ענעד

 סעטַאמש עצרַאווש טימ למיה םעד ץעמע טלָאװ'ס, יו ןזַארֿפ עשיר

 ןרעכַײרַאב ןֿפרַאד סָאװ ,םירמאמ עשיערבעה יד ןוא ,*טשעטַאּפעג

 .קרעוו םנוֿפ עשיֿפָאזָאליֿפ ןוא עשירעלטסניק ,עשירַארעטיל סָאד

 זיא ןָאזדיװַאד לכימ דַא ,ןליטרוא ךיז טזָאל עמַארד רעד ןֿפ

 ךָאנ ןיא סָאד רעבָא ,שינטנעק שיערבעה ןיא רעטנווַאהַאב-טוג רעד

 עשיטַאמַארד ַא ןעלקיווסיא ןוא ןרױטסנָאק ןענַאק וצ קיניױו ץנַאג

 ןָאזדיױוַאד לכימ ןעוו ןענּוװעג רעמ טלָאװ קרעװ סָאד .גנולדנַאה

 -רעד רעכעלנייוועג ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןסַאֿפרַאֿפ ןעוועג סע לָאז

 דמַא, ןַא ןרעוו טנָאקעג סנטסעדנימ טלָאוו'ס .ןַאמָאר רעדָא גנולייצ

 עקידהניארו הנאצ עטריזינַאקירעמַא יד רַאֿפ "רוטקעל עקידנריז

 ."ןדיי עקידתבש-רעדניליצ ןוא סענעדִיי
 ,1935 ,30 ,231 'נ ..י .נ ,/ ראודה , ,"וװועילמ יברה , --- גרבשירֿפ .ז .י
 ,1935 ינוי 12 ,א ב , עסערּפ יד, ,עבער רעװעיל רעד --- .שז .ל

 שריח-יבצ ,ןייטשניבור

 |1942 .װָאנ 29 ,טשעג --- 1889 רַאורבעֿפ 1 .בעג}

 -מעל ןיא 1889 רַאורבעֿפ 1 ןריובעג :
 רעסיורג ַא -- רעטָאֿפ ,עיצילַאג ,גרעב
 רעַײרֿפ רעד ןיא טגעלֿפ רעטומ יד ,רחוס

 ןט8 ןזיב טרידוטש .ןזרעֿפ ןבַיײרש טַײצ

 -מיג רעגרעבמעל רעטרעֿפ רעד ןוֿפ סַאלק

 רָאי 16 זיב םיײה רעד ןיא ןוא ,עיזַאנ

 .ארמג ןוא ך"נּת טנרעלעג

 רעדיל ןבַײרש ןביוהעגנָא רָאי 12 וצ

 -ימע רָאי 21 ןוֿפ רעטלע ןיא .ןליוּפ ןיא
 ךיז טקורד רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק טרירג

 טקילײטַאב .עשידִיי ןיא ךָאנרעד ,ןעגנוטַײצ עשטַײד ןיא טשרעוצ

 ,עקידעמַא ןיא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ עשידִיי ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיז

 -רַאװ, ןיא טעברַאעגטימ .ןלַאנרושז-ךַאֿפ טריטקַאדער ךיוא ןוא

 רעקידנעטש ַא 1919 רעבמעצעד טניז ןוא ,?סטרעװרָאֿפ, ןוא ?טייה

 רעד ןעוועג טַײצ ערעגנעל ַא זיא רע ּוװ ,*גָאט; ןיא רעטעברַאטימ

 רָאטקַאדער 1922 טניז ,גנולײטּפָא-רעטעברַא רעד ןוֿפ רָאטקַאדער

 -ָאטעילעֿפ ןוא סעקסערָאמוה טרָאד ןבירשעג .םינינע עשיטָאטש רַאֿפ

 ענעדײשרַאֿפ רעטנוא ךיוא ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז ןוא ןענ

 . .ןעמינָאדוװעסּפ

 רעשידִיי רעד ףיוא ןעמַארגָארּפ םינימ עכעלטע טריֿפעגנָא טָאה .ר

 -עט ןשידִיי םוצ סערעטניא ןסיורג ַא ןזיוועגסיױרַא טָאה רע .ָאידַאר

 יד ןבירשעג רע טָאה ױזַא .רעליּפשיױש עשידִיי וצ ןוא רעטַא

 14 ,י .ג ,"גָאט;) "ןעבעל ןַײמ, גיא שילַאק ַאטרעב ןוֿפ תונורכז

 .(1925 ץרעמ 4-רעבמעווָאנ
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 :םעד ןגעוו טבַײרש גרעבדלָאג .צ .ב

 ,שעילַאק ַאטרעב ןוֿפ ןרָאומעמ יד ןבירשעג טָאה ןייטשניבור .ה .צ,

 .עירעבייו ןוא שימייה ,ךעלנעזרעפ רעמ ןעמוקעגסיורַא סָאד זיא

 ןײטשניבור טָאה ,ַײברעד יצ גרעבמעל ןוֿפ ,רענַאיצילַאג עדייב

 וינעווע דנָאקעס יד יו .גרעבמעל עקילָאמַא יד ןבַײרשַאב טנַאקעג

 ""גָאט, ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאד .טַײצ ןייז ןוֿפ

 ,"ךוב-יקסנישמור, ןוֿפ רָאטקַאדערטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא .ר
 ןטס50 סיקסנישמור וצ 1931 ןיא קרָאייוינ ןיא ןבעגעגסיױרַא

 ,גָאטסטרובעג

 ,עירטסודניא-ָאידַאר רעד ןיא ןענַײז ינריוב ןוא םולש ןיז ס'.ר

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1942 רעבמעווַאנ 29 םעד

 :"גָאט רעד, טבַײרש לקיטרַא-טייל ןיא

 םענַײא החּפשמ-גָאט רעד ןוֿפ ןסירעגקעווַא טָאה טיוט רעד,..

 -ניבור שרעה יבצ ,רעדילגטימ עקירָאיגנַאל עטסֿבושח עריא ןֿפ

 רעייז ןוֿפ ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז עשידִיי ענעי ןוֿפ רענייא... .ןייטש

 רעד ןעוועג ךיוא זיא רע.. טסנוק ןימ ַא ןכַאמ טנַאקעג עיטעֿפַארּפ
 רעדנוזַאב ַא טַאהעג.. .עטנעמ סגתטַײצ רעשידִי רעכעלטנירג

 רענעייל םעד ןבעג ףרַאד גתטַײצ עשידִיי ַא סָאװ ,םעד רַאֿפ שוח

 ."ללכב ףָאטש ןעייל ,ןעלקיטרַא ןיא ַײס ,סעַײנ ןוֿפ טרפ ןיא ַײס

 ;טבַײרש סיצנַאד .מ ןוא
 יד טינ ןברָאטשעג ןייטשניבור שריה יבצ זיא ךעלטנגייא .,

 לױק ַא וו ןֿפָארטעג םיא טָאה חומ ןיא ץרוטש-טולב ַא שוו ,ךָאוװ

 טימ ךָאנ םיא וצ ןעמוקעג טוט רעד זיא ןתמא ןיא .טגײלעגקעווַא ןוא

 ןיא רעסעמ ןקנַאלב ןטימ ןלזג רעד ןזיא ןעמוקעג .קירוצ רָאי 2

 שיטבַײרש םַײב ןסעזעג זיא "יבור, תעששב "גָאט, ןוֿפ עיצקַאדער

 יַאק-סגנוטַײצ ןַײז ןוֿפ ןרָאי עלַא יד יװ ,קידנעטש יװ ,ןָאטרַאֿפ..
 ןעוו ַײברעד ןעוועג דָארג ןיב ךיא.. טעברַא ןיא ּפָאק ןרעביא ,ערעיר

 -סנקערש ַא ןיא טרעקעגרעביא גנילצולּפ םיא ַײב ךיז טָאה םינּפ סָאד

 ,לקנעב ןֿפױא ּפָאק ןטימ ץלַאֿפעגקעוװַא בלַאה זיא רע ןוא עסַאמירג

 רָאי ייוצ עגרַאק ךָאנ טבעלעג ךורבנעמַאװצ םעד ךָאנ טָאה רע

 ."טיוט ןעוועג ןיוש זיא ןַאמ-סגנוטַײצ רעד ןייטשניבור רעבָא-
 רעטרעֿפ ,עגליװ ,/רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר .ז

 ,279-280 .זז ,1929 ,דנַאב
 .צעד 4 .י .נ , גָאט רעד , ,/רָאי טוג ,תבש טוג , רעטצעל רעד -- סיצנַאד .מ

3,. 
 ,1968 ינוי 29 ,.י .ג ," גָאט , ,גָאט ןוֿפ גנַאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב

 | לאוי-השמ ן-םייח ,ןַאזדיװַאד-סעלַאנרַאמ

 {1960 ץרעמ 2 .טשעג -- 1891 רַאונַאי 14 .בעג|}

 ,עשרַאװ ןיא 1891 רַאונַאי 14 ןריובעג
 טנרעלעג .רעכַאמ-ןֿפײז ַא -- רעטָאֿפ ,ןליוּפ

 ןוא לוש-סקלָאֿפ סגנוריגער ,םירדח ןיא
 -עגסיוא ךָאנרעד ,רערעל עטַאוירּפ ַײב

 רע זיב ,תוכאלמ ענעדײשרַאֿפ טווּורּפ
 .רעלָאמ-ןדליש ַא טרעוו

 וצ; ךוב-שיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא
 ענַײז רע טרעדליש "טלעוו רעד ַײב טסַאג

 -ַארומ ןיא טסיטַאטס סלַא ןעגנובעלרעביא
 ןוא עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןשידִיי רעווָאנ

 -רעבָאהביל ַא ןיא רעליּפשטימ ןוא רעסישזער ַא יװ רעטעּפש

 טָאה רע סָאװ, *עסעיּפ, ַא ןגעוו טרָאד ךיוא טלייצרעד רע .עּפורג
 | .טריֿפעגֿפױא ןוא ןבירשעגנָא
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 רעטשרע רעד תעב .ײמרַא רעשיסור רעד ןיא ןעניד קעוװַא 2
 עיצולָאװער רעד ךָאנ .טנַארֿפ ןשיקרעט ןֿפױא ןעוועג המחלמ-טלעוו

 ןיא ןעמוקעג 1921 ןיא .סילֿפיט ןיא (1917) טבעלעג דנַאלסור ןיא

 -ומָאק רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג 1922 .ןרעטלע יד וצ עקירעמַא
 ןוֿפ גנודנירג רעד טניז ןוא ?ןעּפטעלָארּפ, ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינ
 "ורכז ןוא ןעגנולייצרעד טכעלטנֿפערַאֿפ טרָאד ?טײהַײרֿפ ןגרָאמ;,

 .עקידָאירעּפ רעקניל רעד ןיא טעברַאעגטימ ךיוא ,תונ

 ענעסָאלשעג, :ךיז ןעניֿפעג קרעװ ענעדײשרַאֿפ ענַײז ןשיוצ
 "דנַאלשטַײב, 41939) "רימ ןבעל טַײצ ַאזַא ןיא,; (1925) "ןעייר

 ,1942 ,1941 ,דנעב ַײרד) "רעקידעבעל ַא סױרַא ןיב ךיא, ,(1929)

 עװטַארד רעד טימ, ,(1945) *רעילָאטס ַא טגעז ױזַא טָאק (4
 -עזרעביא יד ,(1946) *ןעמ טסייר ךעלעשרַאק עטיור, ,(1945) ?יצ
 .ע טרעבלַא ןוא סרעיעס לקיימ ןוֿפ *גנורעװשרַאֿפ עסיורג יד; גנוצ
 סָאװ י(1947) *גנַאהרָאֿפ,, ןוא (1949) *טלעוו רעד ַײב טסַאג וצ;, ,ןהַאק
 סָאד; ,*עוֿפער ַא; :סרעטקַאניײא יד לײטּפָא ןטשרע ןיא טלַאהטנַא
 עיזעָאּפ, ,"לטעטש ןיא טסַאג ַא; ,"עירעב ַא לבַײװ ַא; ,"עלעטייק

 .ןלַאֿפ םעד ךָאנ; ןוא "בעוועג סניּפש ןיא, ,*עקָאדצ; ,*עזָארּפ ןוא
 רעטירד רעד ןוא סעיצַאמַאלקעד ןוֿפ טײטשַאב לײטּפָא רעטייווצ רעד
 / ,ןגָאלָאנָאמ ןוֿפ

 רע רעכלעוו ןיא ייסע ןַא טימ ןָא .מ טבייה *גנַאהרָאֿפ , ךוב ןַײז
 שידִיי ןוֿפ קיטענָאֿפ רעד טימ ךיז טצונַאב רע סָאװרַאֿפ טעדנירגַאב
 רענעֿפורעג-ױזַא רעד טימ רעטרעוו עשיערבעה יד סיוא טגייל ןוא
 ,םרָאֿפ רעטרעסעגרַאֿפ ַא ןיא ,ייסע יד ."ץכעגיילסיוא רעשידִיי;
 ."טלעו רעד ַײב טסַאג וצ/ ךוב ןַײז ןיא רעביא ךיוא רע טקורד

 ןברָאטשעג טרָאד .מ זיא לָאטיּפש רעסקנָארב ַא ןיא ןגיל ןכָאנ

 ,1960 ץרעמ 2 םעד

 ןרעווש .םעד ףיוא ּפֶא סרעדנוזַאב ךיז טלעטש ווָאזַאמלַא .ש
 :,מ ןוֿפ ןבעל ןשיזיֿפ

 ןייא ןעוועג זיא סע ןבעל סנמעוו שטנעמ ַא ןעוועג זיא סע בוא;
 ןעוועג רענעברָאטשרַאֿפ רעד זיא ,ןדייל עקידארומ ןוֿפ טייק עגנַאל
 טרעמַאלקעג ךיז ןיא טינ ןעוו רעצימע טָאה סע בױא .שטנעמ ַאזַא
 -רַאמ זיא ,ןדייל עלַא ףױא טקוקעג טינ ,תוחוּכ עלַא טימ ןבעל ןיא
 ,רעטסומ רעטסעב רעד ןעוועג טיבעג םעד ףיוא ןָאזדיוװַאד סעלָאג
 טצעזעגטרָאֿפ זיא טינ ןעוו ןוא זיא טינ ּוװ טָאה רעבַײרש ַא בוא ןוא
 עדעי ןטױטּפָא טנַאקעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנגנידַאב ַײב טעברַא ןייז
 -סעלָאגרַאמ םייח זיא ,טייקיטעט רעשירעֿפעש רַאֿפ טייקכעלגעמ
 -שממ ףױא טקוקעג טינ ,טָאה רע .רעבַײרש ַאזַא ןעוועג ןָאזדיווַאד
 זיא ןוא ןֿפַאש ןַײז ןטלַאהעגנָא ךָאד ,ןדנַאטשמוא עכעלגערטרעמוא
 טָאה א וויטקודָארּפ רָאג ןעוועג ןעגנוגנידַאב עטסרעווע יד ַײב
 .גנוטַײטַאב רעקיטכיוו רָאג ןוֿפ קרעוו ןֿפַאשעג

 טָאה ,קירוצ קיסַײרד רָאי ַא טימ ןבעל ןַײז ןוֿפ ילב עמַאס ןיאי
 .םוֿפ ַא ןרָאלרַאֿפ ,טייקנַארק רערעווש ַא ךרוד רענעברָאטשרַאֿפ רעד
 ךיז רַאֿפ טָאה רע .סוֿפ ןכעלטסניק ַא טימ טגרַאזַאב ךיז טָאה רע.
 ןוֿפ םזינַאכעמ-בַײרט םעד ןיא גנונדרָאנייא עלעיצעּפס ַא טגרָאזַאב
 עקידרעירֿפ יד ןיא יװ ,רעטַײװ ןענָאק וצ ףיױא ליבָאמָאטיױא ןַא
 טייקיטעט ןַײז ןיהּװװ רעצעלפ ענעדיישרַאֿפ ןיא טֿפָא ןרָאֿפ ,ןטַײצ

 | .טריֿפעג םיא טָאה
 םעד טָאה'מ ןעוו.. גָאט רעקירעיורט רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא.

 ןוא ,רעגניֿפ יד ןעמונעגּפָארַא טָאה'מ .טרירעּפָא ךיוא סוֿפ ןטיױוצ
 טדימשעגוצ ןעוועג זיא רע... .טנידעג טינ רעמ ןיושש טָאה סוֿפ רעד
 עשירעבַײרש ןַײז ןצעזטרָאֿפ ןסָאלשַאנ טָאה רע רָאנ ,טעב םוצ
 גנונדרָאנַײא עלעיצעּפס ַא טגרָאזַאב ךיז רַאֿפ טָאה |רע} ..טעברַא
 סױרַאֿפ טקורעג ךיז טָאה טערב יד .טעב רעד רעביא טערבַא ןוֿפ
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 -עפס ַא טלעטשַאב ךיז רַאֿפ טָאה רעבַײרש רעד ןוא ,קירוצ ךיוא ןוא

 ןטנכײצעגנָא ןַײז טל ,טַאה קירבַאֿפ ַא סָאװ ,ןישַאמ-בַײרש עלעיצ

 םנוֿפ רעסערג ןעוועג זיא ןישַאמבַײרש יד ,טקיטרַאֿפעגסיױא ,ןַאלּפ

 ןענָאק וצ ףיוא ןעגנוטכירנייא טַאהעג טָאה יז .טַאמרָאֿפ ןכעלנייוועג

 -עסערג ןוֿפ רעטרעוו ןשיווצ ץַאלּפ-לײטּפָא ןקיטרַאנדיײטרַאֿפ ןכַאמ

 ידּכ קיטיינ לעיצעפס ןעוועג זיא סָאד .סָאמ רערענעלק רעדָא רער

 הרוש ַא ןוֿפ סיורג רעלוֿפ רעד ןוֿפ תורוש עגנַאל ןצעזֿפױא ןענָאק וצ

 .טַײז -ךוב ַא ןיא

 דוצ ןישַאמ-בַײרש רעד טָא ףױא טגעלֿפ ןָאזדיװַאד סעלָאגרַאמ

 זַא ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא קרעוו עקילָאצליֿפ ענַײז ןוֿפ טסקעטס עד ןטיירג

 לָאז ןישַאמ-בַײרש רעד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאו ,לטעלב רעדעי

 טריֿפַארגָאטָאֿפ ןענָאק לָאז ,טַײז ךוב ַא ןוֿפ טַאמרָאֿפ םנוֿפ טקווּפ ןייז

 ."קורד םוצ ןייג ןענַאק לָאז ןוא ןרעוו

 רעטֿפניֿפ ,1963 ,קרָאיײוינ ,,רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןַאקיסקעל,

 ,482-484 .זז ,דנַאב

 ,1948 ,קרָאיוינ ,,טלעװ רעד ַײב טסַאג וצ, -- ןָאודיװַאד סעלָאגרַאמ םיִאכ

 ּפיליֿפ ,ץנַארק

 |ָארבמַאר בקעי
 |1922 .וװָאנ 27 .טשעג --- 1858 .טקָא 13 .בעג)

 "וז ןיא 1858 רעבָאטקָא 12 ןריובעג

 טול .בוג רענליוו ,זיירק רענַאימשָא ,ןַארּפ

 ןוֿפ 1882 ןבעגעגסױרַא ,ןייש-ןריובעג ַא

 ןיא .ןַארּפוז ןיא לּפע שריה בר-םעגאיזַאק

 -עג ,ןציטָאנ עשיֿפַארגָאיב ענעדײשרַאֿפ

 ,טיוט ןַײז ךָאנ ןוא ןבעל ןַײז תעב טקורד

 ןמלז טול -- טרָא-ןריובעג סלַא טרעוו

 יָאכ לטעטש סָאד ןבעגעגנָא -- ןעוייר

 יד טנגעג רעכלעוו ןיא ,עילָאדָאּפ ,קָאר

 סלַא טכַארבעג םיא ןבָאה ןלָאז ןרעטלע

 ,דניק

 ןייק ןרָאֿפעגרעבירַא רעטעּפש זיא ,קינזיצקַא ןַא -- רעטָאֿפ

 ךָאנרעד ,ך"נּת ןוא שמוח םידמלמ ַײב טנרעלעג טָאה .ק ּוװ ,ענַאמשִא

 ךיז ןסילש ריא ךָאנ ןוא ,רימָאטישז ןיא לוש-רעניבַאר רעד ןיא

 ,גושטנעמערק ןיא ,קיטנעק ,לושילַאער רעד ןיא רעבירַא ,1872 ןיא

 ןכָאנ .רעזייה עכַײר ןיא סעיצקעל ןבעג ןוֿפ ךיז טרענרעד רע ּוװ

 -יטסניא ןשיגָאלָאנכעט ןיא רָאי 2 טרידוטש ,לוש-לַאער יד ןקידנע

 "נַײרַא לושילַאער רעד ןיא רעליש סלַא ךָאנ .גרוברעטעּפ ןיא טוט

 ןיא רע טרעװ ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןטָארטעג

 טציז ,עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטילָאּפ רַאֿפ וװָאקרַאכ ןיא טריטסערַא 7

 רעד רעדנַאסקעלַא רעזייק ןוֿפ דרָאמ ןכָאנ ןוא ,עמרוט ןיא רָאי ַא

 יד טימ ןעגנודניברַאֿפ ענַײז בילוצ ,ןעגנוװצעג ןעוועג ,רעטייווצ

 ,דנַאלסור ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ רעריֿפ ערענָאיצולָאװער עטסנעעזעגנָא

 ןוא ענָאברָאס רעד ןיא טרידוטש רע ּוװ ,זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז

 טייקיטעט עשירַארעטיל ןַײז (1880) *טעיװסזַאר; ןיא ןָא טבייה

 ןוא זירַאּפ ןוֿפ רעטעּפש ,ַאזָאניּפש ןגעוו טעברַא ערעסערג ַא טימ

 שידיי-שיסור ייר ַא ןיא טעברַאעגטימ ןָאדנָאל ןוֿפ ךיוא ךָאנרעד

 -עט עשיטסילַאיצָאס ןַײז זירַאּפ ןיא טריֿפעג קיטַײצכַײלג ,ןלַאנרושז

 עקינייא ךָאנ טימ טעדנירגעג ,רעטעברַא עשידִיי ןשיווצ טייקיט

 "עג 1883 םורַא .ןײרַאֿפ-רעטעברַא ןשידִיי ַא רעריֿפ עשיטסילַאיצָאס

 "טימ סלַא ןעיצוצ םיא ליוו יקסוועשטניוו ּוװ ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוק

 ןענעק ןַײז בילוצ ,ק רעבָא ,"לדיא שילוּפ, ןַײז ןיא רעטעברַא
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ןעוו .ןעלקיטרַא עטלייצעג רָאנ טרָאד טכעלטנֿפערַאֿפ ,שידִיי ךַאװש

 ,ײדנַײרֿפ רעטײברַא רעד; ןָאדנָאל ןיא טעדנירגעג 1885 ןיא טרעוו'ס
 "עטיל ןַײז ןָא טרָאד טבייה ןוא רָאטקַאדער סלַא ןטעברַאֿפ .ק טרעוו

 -עגנָא טלָאמעד טניז טָאה רע סָאװ ,שידִיי ןיא טייקיטעט עשירַאר |

 .רָאי 37 ןוֿפ ךשמ ַא ןיא טריֿפ

 ןוֿפ גנוצעזרעביא עשידִיי ןַײז ןָאדנָאל ןיא טניישרעד 1889 ןיא

 ןוֿפ ענייא ,"םַארגָארּפ רעטײברַא סָאד , רושָארב סלַאסַאל ךירדירֿפ

 .שידִיי ןיא סעבַאגסיוא עשיטסילַאיצַאס עטשרע יד

 ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןיא ךיז טקילײטַאב .ק

 עצרוק ַא ןָאדנָאל ןיא ןעמוקקירוצ ןַײז ךָאנ זיא ,זירַאּפ ןיא סערגנָאק

 -בעֿפ ןיא ּפָא טרָאֿפ ןוא *דנַײרֿפ רעטיײברַא; ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ טַײצ

 םעד ןוֿפ רָאטקַאדער טרעװ רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק 1889 רַאור
 ָאד .(1890) *?גנוטַײצ רעטײברַא, טַאלבנכָאװ ןשיטסילַאיצָאס ןשידִיי
 עצרוק ַא ,םזילַאיצָאס ןגעוו ןעלקיטרַא ,ןעלקיטרַא-טייל רע טבַײרש

 ַא ןיא רעטעּפש) ,עיצולַאװער רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ עטכישעג
 טצעזרעביא ,(םערָאֿפ-ךוב ןיא סױרַא םרָאֿפ רעטרעסערגרַאֿפ קרַאטש

 -קירוצ ןכָאנ ןוא עגַאקיש ןייק ןרָאֿפעגּפָא 1891 רעמוז ןוא ,ןענַאמָאר
 -עגנָא רעטַײװ רעבָא ,עימעכ ןרידוטש ןעמונעג קרָאיזוינ ןיא ןעמוק

 רעטלַאװרַאֿפ ןרָאװעג 1894 ןיא .טעברַא עשירַארעטיל ןַײז ןטלַאה

 רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןוא *גנוטַײצ רעטײברַא; ןוֿפ
 ,1894 רעבָאטקָא זיב טריטקַאדער רע עכלעוו ,*טֿפנוקוצ איד, ןוֿפ
 -סילַאיצָאס רעכעלגעט רעשידַיי רעד ןוֿפ רָאטקַאדער טרעוו רע ןעוו

 טמַא םעד ןוֿפ טרעוו רע ןעוו ,*טַאלב דנעבַא סָאד, גנוטַײצ רעשיט

 רעד ןוֿפ רָאטקַאדער .ק טרעוו ,ןָאיל עד ךרוד 1899 ןיא טקיטַײזַאב
 -רַאֿפ ןיא ןעגנַאגעגרעביא ךָאנרעד .?גנוטַײצסקלָאֿפ, רעכעלטנכעוו

 -רעגריב רעד ןיא ךיוא רעטנורעד ,ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ ענעדייש
 ןטקינײרַאֿפ ןטימ רעטעּפש ןוא "טלעוו עשידיא יד; גנוטַײצ רעכעל
 -עדנַא ךס ַא ןוֿפ רָאטקַאדער ךָאנרעד טרעוו .ק .?לַאנרושז ןעגרָאמ;

 ןיא ןוא ?טֿפנוקוצ איד; ןוֿפ רעדיוו ךיוא רעטנורעד ,ןטֿפירשטַײצ ער
 ,"טלעוו עשירַאטעלָארּפ יד, לַאנרושז-שדוח םעד ןוֿפ רָאטקַאדער 7

 רעביא םורַא ךָאנרעד טרָאֿפ ןוא ,(ןליוּפ) ,עשרַאװ ןיא ךיז קידנצעזַאב
 4 רע ןזיא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעגקירוצ .עיצילַאג ןוא דנַאלסור

 ןַײרַא טערט ןוא "גניר רעטײברַאק ןוֿפ רַאטערקעס-לַארעגעג רָאי
 טָאה .ק .טיוט ןַײז זיב ןטעברַאטימ טבַײלב רע .ּוװ ,!סטרעװרָאֿפ, ןיא
 -סיֹוא עשידָאירעּפ ענעדײשרַאֿפ טריטקַאדער ןוא טעברַאעגטימ ךָאנ
 טצעזעגרעביא ןוא ןטֿפירש עלעניגירַא ךס ַא ןבעגעגסױרַא ןוא ןבַאג

 -ידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל;, סניזייר עז ךעלריֿפסױא| קרעוו ענעדײשרַאֿפ

 | ,ן*רוטַארעטיל רעש
 רעשידִיי רעד עגונב ןעגנויושנָא ענַײז ןיא .ק זיא ןעזייר טיול

 טָאה שיטקַאֿפ רעבָא ,רָאטַאלימיסַא ןַא ןעוועג עגַארֿפ .רעלַאנָאיצַאנ
 עשידִיי יד ןעױבוצֿפױא טקריוועגטימ סָאמ רעטסערג רעד ןיא רע
 ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןַײז ןיא .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל עשיטסילַאיצָאס

 -טנַײרֿפ ןוא טייקכעלביל ,טייקסטוג ןוֿפ רעטסומ ַא ןעוועג רע זיא

 .טֿפַאש

 רעקרָאי-וינ ןיא קיטירק-רעטַאעט ןבירשעג 1892 ןיא טָאה .ק
 -נַאקרַאש ןוא ןַײז רעטנוא סױרַא זיא סָאװ ,?רעגיײצנַא טדַאטש רעד;
 : | .עיצקַאדער סיקס

 םעד ךרוד רעטַאעט-"אילַאט, ןיא זיא 1894 לירּפַא 20 םעד
 רָאטקָאד,, ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא *דנַאברַאֿפ ןשיטַארקָאמעד לַאיצָאס,
 .עסעיּפ סרעילָאמ ךָאנ .ק ךרוד טעברַאַאב ?עביל

 ןַארַאֿפ ךיוא זיא "םירצמ ןוֿפ ןעטֿפירש איד; רושָארב ס'.ק ןיא
 .רעטַאעט ןשידַיי ןגעוו לקיטרַא ןַא
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 ;:טבַיײרש גייווצרעבליז ןמלז

 .רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ןָאט וצ טַאהעג קיניײיװ .ק טָאה טקעריד}

 ןיא בצמ ןרַאֿפ ךױה וצ ןענַאטשעג רע זיא עיצידורע ןייז טל
 -ַארעטיל ןַײז תעב ןענוֿפעג ךיז טָאה רעטַאעט עשידִיי סָאד ןכלעוו

 רעבָא ,עקירעמַא ןיא טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז רעדָא רעשיר

 ןיא עלָאר עקידנטײטַאב ,עסיורג ַא טליּפשעג רע טָאה טקערידמוא

 רָאנ עקירעמַא ןיא רָאנ טינ רעטַאעט ןשידִי ןוֿפ עטכישעג רעד

 רעד ַײב ;ןלַאֿפ עדייב ןיא זַא ,טקַאֿפ רעקידריווקרעמ ַא זיא סע .ללכב

 ,יסַאי ןיא ,1876 ןיא ,רעטַאעט ןשידִיי ןליבַאטס ןוֿפ גנודנירג עמַאס

 "ידי רעד ןעמדיװ וצ דיז סולשַאב סנדַאֿפדלָאג םהרֿבַא ַײב טָאה

 -רעפ עקיטַײז ַא לָאר עקיטכיוו ַא טקערידמוא טליפשעג ,עניב רעש

 ,?וש עוװטַאװרעסנַאק ַא יא שמש רענעזעוועג ַא ,ליכשמ ַא ,ָאז

 ַא ,טקערידמוא ,טליּפשעג .ק טָאה ךױא ױזַא ןוא ,אקסערביל קחצי

 טכַאמעג 1891 ןיא זיא סָאװ ,עיצולָאװער רעד ַײב לָאר עקיטכיוו

 טלייצועד ןידרָאג .ןידרָאג ֿבקעי ךרוד רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןרָאװעג

 םעד ןבעגעג רימ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד; :תותרכז ענייז ןיא

 -לעוו ,ץנַארק פיליֿפ 'ה ןעוועג זיא גיװטַאמַארד ַא ןרעוו וצ קנַאדעג

 רעשידַיי רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד טימ טריֿפעגנעזנַאזוצ ךימ טָאה רעכ

 ןא טכַאמעג ךיא בָאה יז טימ טֿפַאשטנַאקַאב עטשרע ןַײמ .עניב

 ."ןַארָאטסעד ַא

 רעשידיי-שיסור רעד ןיא ןרוגיֿפ עטסקיטכיו יד ןוֿפ רענייא

 רעשיטסילַאיצָאס-שידִיי רעד ןעוועג זיא טַײצ רענעי ןוֿפ עינָאלָאק

 טנידרָאג ןוֿפ רענייא ןרָאוװעג דלַאב זיא רע .ץנַארק ּפיליֿפ רעביירש

 ַא ןענידרָאג רַאֿפ ןכוז ןבױהעגנָא טָאה רע ןוא .טנַײרֿפ עטסטנַאנ

 ןיא ןעוועג גנַאל טינ ךיוא זיא ןילַא ץנַארק שטָאכ .הסנרּפ לקיטש

 טימ ןענעקַאב וצ טנָאנ ךיז ןזיווַאב ןיוש רעבָא רע טָאה ,עקירעמַא

 ןוא ןרעלדַא טנעקעג טוג טָאה רע .החפשמ-רעטַאעט רעשידִיי רעד

 ןַײז קנַאד ַא זַא ,ַאלּפ ןֿפױא ןלַאֿפעג רע זיא ױזַא ןוא ,ןרעלסעק

 טימ ןקיטֿפעשַאב טנָאקעג רשֿפא ךיז ןידרָאג טלָאװ ,עיצקעטָארּפ

 -רָאג יצ עגַארֿפ ןייק ןעוועג טינ זיא ןצנַארק ַײב .רעטַאעט שידִיי

 ַא ופ ןטײקיעֿפ יד טציזַאב רע יצ ,רעטַאעט רַאֿפ ןבַײרש ןָאק ןיד

 טָאה רעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ ןבַײרש טַײצ רענעי וצ לייוו ,גרוטַאמַארד

 ןוא ,טעשזוס ַא ,עעדיא ןַא סעפע ןבָאה ףרַאד ןעמ זַא ,טניימעג טינ

 -ַארד עשידִיי יד .ןצעזעג עריא עלַא ןוא עניב יד ןענעק ףרַאד ןעמ

 ,ופרעד ןענַאטשַאב ןטסרעממַא זיא טַײצ רענעי ןוֿפ עיגרוטַאמ

 רעדָא שיסור ,שטַײד ןוֿפ ןסעיפ עקיטרַאֿפ ןעמונעג טָאה ןעמ סָאװ

 םעד לסיב ַא טרעדנעעג ,טצעזרעביא ַײרֿפ יז ןוא ןכַארּפש ערעדנַא

 יד ןעמענ עשידיי ןבעגעג ןוא גנולדנַאה יד טריזילַאקָאל ,טעשזוס

 !עסעיּפ ַא קיטרַאֿפ -- ןוא ןדלעה

 -ליבעג ַא זיא ןידרָאג זַא ,טסּוװעג טָאה רעכלעוו ,ץנַארק ּפיליֿפ

 "ירעד זיא ,עיגרוטַאמַארד עשיסור יד ןעק ןוא שיסור ןיא רעטעד

 ןיא ןסַאּפנַײרַא טכַײל ךיז טעװ ןידרָאג זַא ,רעכיז ןעועג רעב

 ,"רעטַאעט ןשידִיי

 -לוזער רעד ןוא ,רעלדַא .ּפ ֿבקעי רַאֿפ ןענידרָאג רָאֿפ טלעטש .ק

 ,"איריביס, עסעיּפ עטשרע ןַײז ןָא טבַײרש ןידרָאג זַא ,זיא טַאט

 -"ןָאינוי; ןיא טריֿפעגֿפױא 1891 רעבמעווָאנ 12 םעד טרעוו עכלעוו

 -רָאג ןוֿפ בייהנָא רעד זיא סָאד ןוא ,רעלדַא .ּפ ֿבקעי ךרוד רעטַאעט
 | ,טייקיטעט עשיגרוטַאמַארד ערַאבטכורֿפ סניד

 ,קרָאי-װינ ןיא ןברָאטשעג 1922 רעבמעווָאנ 27 םעד זיא ,ק
 ,1929 ,ענליװ ,דנַאב רעטירד ,"רוטַארעטיל עשידִיי ןָאקיסקעל , -- ןעזייר .ז

 ,7287740 .זז
 ,5710 .וז ,1928 ,ענליװ ," תונורכז רעטַאעט , -- גייווצרעבליז ןמלז

 ,10*14 .ז ,1964 ,ֿביֿבָא-לּת ,/ ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ טלעװ יד, --- גייווצרעבליז ןמלז
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 שריה ,ןַאמטייר

 ן1866 רַאונַאי 10 ,טשעג --- 1808 ץרעמ 9 .בעג)

 -ָאנרָאט ןיא 1808 ץרעמ 9 ןריובעג

 רעקיצרעֿפ יד ןיא .עיצילַאג-חרזמ ,לָאּפ

 רעד ןיא רערעלרעביוא ןעוועג .ר זיא ןרָאי
 1854 ןוֿפ ,לָאּפָאנרַאט ןיא לוש-לרעּפ ףסוי

 רָאטקעריד ןעוועג רע זיא טיוט ןַײז זיב
 טָאה .ר .דָארב ןיא לוש רעשידַיי רעד ןוֿפ

 םעד רָאנ טקורדענּפָא טָאה רע רעכלעוו

 ,ןיו ,רענידנעב .8 קורד) לייט ןטשרע
 ַא 41746 ןטַײז יד ייז ןוֿפ .זז 48 ,2

 ףוס רעד .(רעטרעוו ,עשיֹװַאלס בור סָאד ,עדמערֿפ יד ןוֿפ רַאסָאלג
 ןעמוקעגמוא זיא ןוא טּפירקסונַאמ ןיא ןבילבעג זיא עמעָאּפ רעד ןוֿפ
 ַא זַא ,ארבס ַא זיא'ס ,(1867) דָארב ןיא הֿפרש רעסיורג רעד תעב

 ךיוא טלָאמעד טרָאד ןענַײז ןרַאלּפמעזקע עטקורדעג לָאצ עסיוועג
 ךיוא טציא זיא לייט רעטקורדעג רעד זַא ,ױזַא ,ןרָאװעג טנערברַאֿפ

 רעניוו רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג ןרַאילּפמעזקע .תואיצמה-רקי רעסיורג ַא
 קעטָאילביב רעשיטָאטש רעטרוֿפקנַארֿפ רעד ןיא ,קעטָאילביב-הלהק

 "וינ ןיא רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןשידַיי ןוֿפ קעטָאילביב רעד ןיא ןוא

 ךיוא ןרָאװעג ייז ןענַײז דָאירעּפ-רעלטיה ןיא זַא ,ךעלגעמ | .קרָאי
 .ןרעצעלּפ ייווצ עטשרע יד ןיא טעטכינרַאֿפ

 :טבַײרש ןעזייר ןמלז

 ךיל  סרעליש ףיוא םערָאֿפ ןייז ןיא ןָא ךיז טנעל "לעטיק רעד;
 סָאװ ,רעטשרע רעד ,ױדנַאל דערֿפלַא .רד ןוא ,"עקקַאלג רעד ןָאֿפ
 ןועידִיי םענעסעגרַאֿפ ןקיזָאד םעד ףיוא טכַאמעג סַאזקרעמֿפױא טָאה
 רעטסקיטַײצ, רעד רַאֿפ סע טלַאה ,טַײצ-הלכשה רעד ןוֿפ רעטכיד
 ךיוא ,"ןרעלליש ךירדירֿפ וצ טֿפַאשביל רעשידִיי רעד ןוֿפ טכורֿפ
 -ַארעטיל-הלכשה רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוֿפַאש רעטסמוקלוֿפ רעד רַאֿפ

 זיא ןבעל סנשטנעמ םעד ןלָאמ וצ טקנופ-סגנַאגסיוא ןָא רַאֿפ .רוט
 ,ןירָאטײנ יד ,רעסיג-קָאלג טרעלליש טָאטשנָא ,ןעמונעג ן'ר ַײב
 ךעלדיימנרעל עריא רַאֿפ סױרַא יז טריֿפ ,לטיק םעד ןעיינ םַײב סָאװ
 לטיק רעד ּוװ ,ןטנעמָאמ עטסקיטכיוו ענַײז ןיא ןבעל עשידִיי סָאד
 םעד ,הנותח יד ןעעז רימ ,, |:טבַײרש ױדנַאל .רד} .עלָאר ַא טליּפש

 -לעב םעד ןעעז רימ ,רופיכ-םוי םעד ,העובש יד ,רדס םעד ,טױט
 ןסעידִיי ןייר םעד טיהעגֿפױא טָאה ריש רעד ..דומע םַײב הליֿפּת
 סרעליש ןכיירגרעד וצ ןעוועג הכוז טָאה רעטכיד רעד .רעטקַארַאכ
 ןוא ךַארּפש רעכעלגעט-גָאט רעשידִיי רעד ןוֿפ ןעלטימ יד טימ ילֿפ

 -טסנוק שיטעָאּפ ַא זיא'ס יא :עדרעוו עקַיײרד ַא קרעוו םעד ןבעגוצוצ

 ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ לעמעג קידעצרַאה ןוא יירטעג ַא זיא'ס יא ,קרעוו

 ."טקעלַאיד ןשיצילַאג-חרזמ ןוֿפ רעטסומ ַא זיא'ס יא

 ךיז ןבָאה עקיניא עכלעוו ןוֿפ רעדיל עשיריל ס'.ר ןיא ךיױא
 ןַײז ןענעקרעד וצ זיא ,שוברעבליז .ד .י ַײב די-בתכ ןיא טיהעגֿפױא
 טָאה רעכלעוו ,לשערגיינ לדנעמ .גנובַאגַאב עשירעטכיד עדנטייטַאב

 טימ זדתא טלײט ,ןשוברעבליז ַײב טכוזעגֿפױא |רעדיל ַײדדְו

 -יירב ןיא ןעוועג רעלוּפָאּפמוא ױזַא זיא .ר סָאוװ סָאד זַא ,הרעשה ןייז
 ןוֿפ ןסיוו רעבַײרש עשיצילַאג ערעטלע יד וליֿפַא זַא ,ןזיירק ערועט
 ןטַײצ ס'ר ןיא סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלקרעד ,טשינ ןיטולחל םיא
 רעדיל סנמעוו רעטכיד ַא רעלוּפָאּפ ןַײז טנָאקעג עיצילַאג ןיא טָאה

 רָאנ ןעוועג עיצילַאג ןיא ןענַײז ןטַײצ ס'ר ןיא .ןעגנוזעג טָאה'מ
 רַאֿפרעד זיא .ר יװ רעטכיד-רעבַײרש ַאזַא ןוא ,רעטכיד-רעגניז
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 ןוֿפ ,"לעטטיק רעד; עמעָאּפ יד ןבירשעגנָא

 ןופ ןָאסיססעל

 ןוֿפ ןבָאה םיליכששמ יד .זיירק ןגנע ןַא ןיא רָאנ טנַאקַאב ןבילבעג
 ,סעדירב ,םיוברעדעצ םיא ןענָאמרעד סע .טסּוװעג ָאי רעבָא םיא
 .א'א רעבָאלטָאג

 ןיא רערעל} םענַײז ףורַאב ןקיזָאד םעד ףױא קידנקוק טינ
 ןצ גנוטכַארַאֿפ טימ ןדנוברַאֿפ בור סָאד ןעוועג זיא סָאװ ,|ןלוש יד
 -סיוא סלַא .ר טָאה ,עיצַאלימיסַא רעקיניזטסּוװַאב ַא טימ ןוא שידִיי
 ,עיצילַאג ןוֿפ ןטנעגילעטניא עשידִיי יד ,רוד-ינב ענַײז ןשיווצ סַאנ
 ןוא רעדיל עשידִיי ןבַײרש טימ טַײצ רעײרֿפ רעד ןיא ןבעגעגּפָא ךיז
 ,"לעטטיק רעד , עמעָאּפ ןַיז ןעוועג רעלוּפָאּפ זיא סרעדנוזַאב .ןעמעָאּפ
 -ילעטניא רעדָארב רעד ןשיװצ די-בתכ ןיא ןעגנַאגעגמוא זיא סָאװ-

 טנעקעג יז ןבָאה ךס ַא .ןרָאועג טקורדעג זיא יז רעדייא ךָאנ ץנעג

 ךס ַא יװ טָאה סָאװ ,רעטכיד רעד טָאה רעדייל .קיניױוסיױא ףיוא

 םעד רעסיוא ,רוד ןַײז רַאֿפ געוו םעד ןֿפָאלרַאֿפ טַאהעג ,ןטנעלַאט
 זיא רע סָאװ ,גנַאלקּפָא םעד ןענוֿפעג טינ ,זיירק רעדָארב ןקיזָאד
 | ."ןעוועג טרעוו

 .לַאטַאנרַאט ןיא 1866 רַאונַאי 10 םעד ןברָאטשעג זיא .ר
 -ַארד ןוא רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ ויכרַא; ןיא

 עכעלטע ןוֿפ לכיב ַא ןוֿפ דנורג ןֿפױא ךַײרנַײװ .מ .רד טָאה *עמ
 זיירק-רעלמַאז רעד סָאװ ,טנַאה רעד טימ ןבירשעג ,ןטַײז טרעדנוה
 1928 ןיא טקישעגוצ טָאה ווָאקטרָאשט ןיא ןיײרַאֿפ-ץרּפ .ל .י םַײב
 -לעװ ןיא טעברַא ערעסערג ַא טכעלטנֿפערַאֿפ ,ענליוו ןיא ָאווְיי םוצ
 ןוֿפ ןבירשעגרעביא קיטנעק) לכיב םעד ןיא זַא ןָא טזייו רע רעכ

 רעטנורעד ,ןסעיּפ 5 ךיז ןענוֿפעג (טנַאמעד ףלָאװ רעבַײרש רעדָארב
 עכלעוו ,ןנַאמטוג היעשי ןוֿפ ןסעיּפ ַײרד :"עלעקרעס, סרעגניטע .רד
 ריאמ-היעשי ןוֿפ רעדעֿפ רעד ןרעהעג ייז זַא ,טלַאה ךַײרנַײװ .רד

 -ַאב זיא'ס סָאװ ,רעדָא ,גוויז רעד, עסעיּפ ןייא ןוא ,ןײטשלעקניֿפ
 ,"ן"ר .ש .ה ןָאֿפ ןעטקַא 5 ןיא לעיּפשטסול ,טרעװַאב זיא סָאד ,טרעש
 טכעלטנֿפערַאֿפ ךַײרנַײװ .רד .ןטָאנ ךעלטַײז 2 2 וצרעד ,ךעלטַײז 6

 יד ןוֿפ ןוא "רעדניקרעטסעוװש איירד איד; :ןסעיּפ יד ןוֿפ ענייא

 םעיונעג ַא רעביא רע טיג ןסעיּפ-ןײטשלקניֿפ-ןַאמטוג ייווצ ערעדנַא

 ,טלַאהניא

 ;ךַײרנַײװ .רד טבַײרש "*גוויז רעד, עסעיּפ רעד עגונב

 יד טָאה רע :זיא ,ןגערֿפ וצ ךיז טעב סע סָאװ ,עטשרע סָאד
 עגונב ןלעטשטסעֿפ סָאד ךיז טזָאל ןטסגנירגמַא ?ןבירשעג ןסעיפ
 ןַאמטײר שריה רעכיז טײטַאב ,{ר .ש .ה .עסעיּפ רעטצעל רעד
 ,םיא ןגעוו ץיטָאנ סױדנַאל ַא .רד ךָאנ ,טציא זיב זדנוא זיא רע

 ."לעטטיק רעד, עמעָאּפ רעד ןוֿפ רבחמ רעד סלַא טנַאקַאב ןעוועג

 רערעל ַא ןעוועג היי ןט19 ןטימ זיא ןַאמטייר .ןעמיטש םינמיס עלַא

 ֿבגַא זיא ױדנַאל דערֿפלַא) ןטנַאמעד טימ לוש ןייא ןיא דָארב ןיא

 .ךױא ןעמיטש תויתוא-קעד יד .(דימלת ַא סנדייב רעייז ןעוועג

 שריה וצ "גויז; םעד ךיוא ןַײז ףרצמ טסיירד ,ָאזלַא ,רימ ןגעמ

 ןגעק ןַײז וצ סיוא טעז טנעמוגרַא ןייא רָאנ .בַײלברעביא סנַאמטייר
 ,גנילק השמ טגניז סע סָאװ ,דיל ַא ןַארַאֿפ זיא "גוויז, םעד ןיא .םעד

 :ױזַא ךיז ןענעיײל תורוש ריֿפ עטשרע יד .רעדיינש רעכעלײרֿפ ַא

 ,גנילק השמ רעדַײנש רעד ןיב ךיא

 ,טלעוו איד ןהעוועגסיוא ןיב ךיא |
 ,גנוי רעלואוו ַא ןיב ךיא ,ץרוק נוא
 | .טללעֿפעג ,היינ ךיא ןעמעוו ווא

 קילדנעצ עכעלטע טימ דייבתכ ַא ךיז טניֿפעג ױדנַאל .רד ַײב
 רחוס ַא ,ןײטשלעקניֿפ ריאמ היעשי טסַאֿפרַאֿפ טָאה סע סָאװ ,רעדיל

 םעד ןיא .דָארב ןיא ןטַײצ ענעי טבעלעג ךיוא טָאה סָאװ ,ליכשמ ַא

 השמ ןוֿפ לדיל עבלעז סָאד ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ןַארַאֿפ זיא די-בתכ
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 ר עט ַאע ט ןשידיי

 סנײטשלעקניֿפ טמוק ױזַא יװ עגַארֿפ יד ףױא ָאזלַא טייטש .גנילק

 -ווא ןגערֿפּפָא טינ ןָאק עגַארֿפ יד רעבָא ,עסעיּפ סנַאמטייר ןיא דיל

 טַאלב-רעש ןֿפױא ןלַאיציניא סרבחמ םעד ןוֿפ גנורירֿפיעעד רעזד

 ןיא זַא ןעניימ וצ ןַײז הטונ טנַאקעג ןעמ טלָאװ רעכיג ."גויז,ןוֿפ

 רעטנַאקַאבמוא רעד טָאה רעדיל סנײטשלעקניֿפ ןוֿפ לטֿפעה םעד

 סָאװ ,עכלטע רעדָא ךַאז ןייא ךיוא ןעמונעגנַײרַא רעבַײרש |רעביאו

 ,רעכיז רעבָא זיא ױדנַאל .רד .רבחמ רעדנַא ןַא וצ טרעהעג ןבָאה

 רָאנ ,ץיטשלעקניֿפ ןבירשעג טָאה ןגנילק השמ ןגעוו דיל סָאד זַא

 ןטכָאלֿפעגנַײרַא טָאה ןַאמטייר זַא ,רע טלַאה ,ןַײז טלָאמעג ןָאק סע

 םעד ןוֿפ טֿפַאשרבחמ יד :ױזַא יצ יױזַא.. .דיל ַא סטנײרֿפ ןטוג ןַײז

 רעד, :ַײברעד טבַײלב סע .טלעטשעגטסעֿפ רַאֿפ ךיא טלַאה "גוויז,

 .גנוסַאֿפרַאֿפ סנַאמטייר שריה זיא "גוויז

 סעצישֿפיל יכדרמ עשוהי וצ טֿפירשוצ ַא ןיא םיוברעדעצ .א..

 -ןיױוָארּפ עללַא ןיא רַאווצ ןעניֿפעג רימ , :טקרעמַאב *"ןעססַאלק 4 יד,

 :לשמל איוו ,שידוי ןבַײרש וצ טֿפירּפעג ךיז ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ןעצ
 -לעקניֿפ ריאמ ייעשי 'ר ,רעבָאלטטָאג ביא 'ר ,היע רעגניטטע .רד

 -עג ןעבעירשעג רָאנ רעבָא ןעבָאה ייז .המודכו ןַאמטייר 'ה ,ןייטש
 -רעס, ןעבעירשעג טָאה רעגניטטע .רד רעד רעסיוא (םיריש) עטכיד
 -ַאעהט נוא ןענַאמָאר ךס ַא טָאה דלעֿפנעסקַא לארשי יר נוא ,"עלעק

 טקורדעג רָאנ התע-תעל זיא ןוֿפרעד .טסַאֿפרעֿפ |ןסעיפ} ערעט

 ."טורקער רעשידוי רעטשרע רעד,

 -רעטַאעט ןוֿפ טרעהעג טינ טָאה םיברעדעצ סָאװ ,טקַאֿפ רעד

 ךעייז טינ טגעוו ,ןבירשעג ןבָאה ןלָאז רעדָארב יױוצ יד סָאװ ,קיטש

 עזעידִיי יד ןופ טייקנסירעגּפָא רעקיטלָאמעי רעד ַײב ,טָאה רע ליפ

 -יגָאװו ךס ַא .ךױא םעד ןגעוװ ןסיוו טינ טנָאקעג ,זנַאנוֿפ םיבושי

 ןגעוו תועידי ןעגנַאגרעד ללכב ןעניײז םיא וצ סָאװ ,סָאד זיא רעק

 טָאה סָאװ וצ...רעבַײרש רענַאיצילַאג עדייב יד ןוֿפ ץנעטסיזקע רעד

 ?ןעמָאנ ןַײז ןטלַאהַאב טפרַאדעג ללכב רעבַײרש רעשיליכשעמ ַא סע

 ױזַא עלַא טעמּכ ןבָאה ייז זַא ,טקַאֿפ םעד ןלעטשטסעפ םדוק רימָאל

 ןוא ,םינָאנַא *?עטטיק, ןַײז טריקילבופ טָאה ןַאמטייר ךיוא .ןָאטעג

 ."תויתוא -קעד טימ ןזױלב רע טײג עיּפַָאק רעד ןיא ןטנַאמעד ַײב

 עסעיּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד רעביא יונעג טיג ךַײרנַיײװ ,רד
 :עסעיּפ יד רע טריזילַאנַא ךָאנרעד ןוא *גוויז רעד,

 עיצקורטסנָאק יד ."גוויז, סנַאמטייר ןטָארעג זיא ןטסכַאוושמַא;
 וצ סא סע טמוק סעפע .עידעמָאק ַא רַאֿפ וליֿפַא קרַאטש וצ טקניה
 םעד בילוצ רָאנ רעביא ךיז טיירד לדער עצנַאג סָאד זַא ,ענטעמַאה
 סעומשש סרעדַײנע יד טרעהעגרעטנוא קילעֿפוצ טָאה לסעּפ סָאװ

 אֿפוג םיא טימ םיטניא גונעג ןעוועג זיא יז ,ךיז טכוד .ןדוד עוו
 -עג ןַאמטייר טָאה ֿבגַא .רעטקַארַאכ ןַײז ןענעקרעד ןענַאק וצ ףױא
 םיא זיא ;רעצרַאווש סָאוװו ןדוד ןלָאמ וצ ףיוא ךעלגעמ סָאװ ץלַא ןָאט

 ,עלהמלש ,דָאּפיטנַא סדוד ןטָארעג טינ ךיוא ּפיט רעוויטַאגענ רעד
 -ײז עלעזייר ןוא עלעמילב ךיוא ;בעל ןָא רָאג ןעמוקעגסױרַא זיא
 ןָאק ָאד רָאנ ,ענעגייא סָאד ךיוא רָאטקָאד רעד .רָאג זיב סַאלב ןענ

 'ךר .עלייו ַא ףױא רָאנ ךיז טזיײװַאב רע זַא ,ןַײז תוכז דמלמ ןשמ
 -נייא יד ןענַײז לווייֿפ ןוא בַײװ ןַײז .שטשוטמ סיוא ךיוא טעז ןועמש
 .רעטלוב ןעמוקעגסױרַא ןענַײז סָאװ ,ןרוגיֿפ עקיצ

 -וולעג רעייז ןַארַאֿפ *גוויז  םעד ןיא ןענַײז סעלַא םעד ַײב רעבָא
 ןעוו רעדָא ןעלקיציא טרעהרַאֿפ רעֿפלעב רעד ןעוו .סענעצס ענעג
 ןוֿפ עקסַאמ רעד ןיא בוטש סנעמש 'ר ןיא ךיז טזַײװַאב לוויֿפ
 ןַאמטייר זַא ,סיוא טזַײװ .האנה תמאב רימ ןבָאה ,ףרשנ רעווָאקלַאשז
 ךַאװש ןעוועג זיא רע רעבָא ,דליב ַא ןּפַאכּפָארַא טנָאקעג טוג טָאה
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 ,טרינָאּפמָאק טוג זיא "לעטטיק רעד, סָאװ סָאד .עיציזָאּפמָאק ףיוא

 .סרעליש ךירדירֿפ רָאנ ,טֿפױא ןַײז טינ םינפֲא זיא

 םענ ןוא ךיז ץעז שטָאכ .עקיטכערּפ ַא זיא סנַאמטייר ךַארּפש יד

 .ןצונ ?ליװ רע ןעוו רָאנ .טֿפעהַאב טרָאו ןוא רעטרעוו סיױא בַײרש

 רע חמ ,ןדלעה עקיצנייא יד ןריזירעטקַארַאכ וצ ףיוא ךַארּפש יד

 ןענָאזועפ עטמיטשַאב ןדניברַאֿפ :לטימ ןשינָאלבַאש סםוצ ןעמוקנָא

 .רעלעֿפ ךַארּפש ַא טימ וליֿפַא רעדָא לטרעוו ןטמיטשַאב ַא טימ

 ןװא .ץַאז ןיק טינ טקידנערַאֿפ יז ,"רעטרעוו עבלַאה טדער, לסעּפ

 עשימָאק ַא ךיז טֿפַאש ,רעױּפַאק טקנופ רעטנוא ריא טגָאז עדוד ןעוו

 טירט ןדעי ףױא טגָאז *עלעקרעס; ןיא ןנחוי 'ר בױא .גנוקריוו

 היעמשש *ר ,"גוויז; ןיא עיּפָאק ןייז טגָאז ,*ריֿפֲא העומש ןַײמ טמוק;

 -ָאק רעטסקיניױוסיױא ןוֿפ לטימ רעכעלנע ןַא ."זיא אישק יד, :שמש

 ךשוח ירה טָאטשנָא .שמזיערבעה ןעמירקרַאֿפ ןיא ךיוא טײטשַאב קימ

 ןתנ, -- לבב ןוֿפ אישנ טָאטשנָא ,"ךשוח ןורא, דלעה סנַאמטייר טגָאז

 ןבָאה םירבחמ עדייב ערעזדנוא ןכלעוו ןוֿפ ףָאטש סענוֿפ .."לבבװֿפ

 קוליח רעסיורג ןייק) "עיּפשטסול , ןוא *סעסָאֿפ, ןטָאנקעגסױא

 רעדנַא ןַא טלָאװ ,(סױרַא טינ ֿבגַא ךיז טעז םינימ יױוצ יד ןשיווצ

 -עג ןזנַאטשמוא ערעדנַא רעטנוא טנעמַארעּפמעט רעשיטַאמַארד

 רעבַײרש עדיב ערעזדנוא ןענַײז ..סעידעגַארט ןעױבֿפױא טנָאק

 טסשטילג סָאוו ,עיגרוטַאמַארד רעשיֿפַארגָאנטע ןוֿפ לובג ןיא ןבילבעג

 -רַאֿפ ןטָאדקענַא עטריזיטַאמַארד עמוס ַא זיב ּפָארַא לָאמליײט ךיז

 -- סָאמ עקיטכיר עקיצנייא יד זיא סָאד סָאװ -- רעבָא רימ ןכַײלג

 רעשיזִיי רעד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש יד טימ סעסעיּפ רעדָארב ריֿפ ערעזדנוא

 -לעקניֿפ רעמ ךָאנ יא ןענַאמטייר יא רימ ןלעוו ,עיגרוטַאמַארד-הלכשה

 -:ָאסֿפלָאו ,ןעלכייא ןבענ ,עטסעב יד ןבענ ןלעטשקעווַא ןענייטש

 -עג ןעמ טָאה ןענַאװ ןוֿפ רעדנּוװ ַא רָאג זיא סע. .ןרעגניטע ןוא ןענ

 הֹֿביֿבס רעשידִיי רעד ןיא רעטַאעט רַאֿפ דנַאטשרַאֿפ ליֿפױזַא ןעמונ

 טינ גנוריֿפּפױא ןַא ףיױא קוקסיױא םוש ןייק ךעלטנגייא זיא סע וװ

 ,ןעוועג

 ."טנעלַאט -- זיא רעֿפטנע רעטשרע רעד

 זיא "גוויז רעדא עסעיּפ רענעבירששגרעביא רעד טימ לכיב סָאד

 ןרָאװעג טּפעלשרַאֿפ רעדָא טעטכינרַאֿפ עכָאּפע-רעלטיה רעד תעב
 טיג טלַאהניא ריא יװ רעמ זיא סע זַא ,ױזַא ,סיצַאנ יד ךרוד

 | ,ןבילברַאֿפ

 ,3747376 .וז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ,ענליװ ," ,טיל .שידִיי .סקעל , --- ןעזייר .ז
 טרעדנוהרָאי ןט19 ןטימ ןוֿפ קיטשרעטַאעט עטנַאקַאבמוא ריֿפ --- ךיירניײװ .מ .רד

 -קרָאיוינ ,,עמַארד ןוא רעטאעט ןשידיי ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ וװיכרַא,,)
 ,1175-203 .זז ,1920 ,ענליוו

 םרה ,קיוזייא-קחצי ןַאמדירפ

 |1943 רעבָאטקָא 6 .טשעג -- ,1874 .בעג}

 ןוֿפ ןוז סלַא (ד"לרת) 1874 ןריובעג

 ןיא עינָאלָאק רעשידִיי ַא ןיא בר ,ףסוי 'ר

 -ַארקוא ,עינרעבוג רעוװַאלסָאנירעטַאקעי

 ןַײז .לָאּפירַאמ ןיא רעטעּפש ןוא ,עינ

 רעד ןיא ןעמוקַאב ,9 טָאה גנויצרעד טּפיױה
 םַײב טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,הבישי רעזלעט

 ןזיװעגסױרַא ןוא ןָאדרָאג רזעילא 'ר ןואג
 ךיז טָאה רע זַא ,ןטײקיעֿפ עכלעזַא טרָאד
 יו גנונעקרענָא סיורג ןברָאװרעד דלַאב
 עטסקיטכיו ןוא עטסעב יד ןוֿפ רענייא
 ,םירוחב-הבישי
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 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| טבַײרש רעניבַאר הירא-באז ברה
 ןוא ,רעקיטומטוג ַא וא רעכעלײרֿפ ַא ןעועג רע זיא עבטב;

 ןוא ךײרֿפ ןוֿפ לָאבמיס ַא יו הבישי רעד ןיא טימרעד טנידעג טָאה

 ןוֿפ רעצרעה יד ןעײרֿפרעד רע טגעלֿפ טַײצ-ֿבוט-םוי .םזימיטּפָא
 טימ ןטכָאלֿפעגכרוד ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ץרעֿפ ענַײז ךרוד סלוע

 -טנַא טנעלַאט רעשיטעָאּפ ןַײז ךיז טָאה סרעדנוזַאב .ןסיוו ןוא המכח
 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא הביׂשי רענישזָאלָאו יד יו םעדכָאנ טקעלּפ

 טקריוועג קרַאטש רעייז טָאה סָאד סָאװ ,|1892| ב"נרת רעטניוו ןיא
 ַא ןבירשעגנָא רע טָאה רָאי 18 ןוֿפ רעטלע ןיא .טימעג ןַײז ףיוא
 ףניֿפ ןיא ,הבישי רענישזָאלָאװ יד ןסילש סָאד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ;
 טָאה סע ןוא קרעוו טשרע ןַײז ןעוועג זיא עסעיּפ עקיזָאד יד ."ןטקַא

 ןכעלרעניא םעד ןוֿפ טנעמוקָאד ַא יװ טַײטַאב ןשיטסירָאלקלָאֿפ ַא
 : ."עטיל ןיא םירוחב-הביׂשי יד ןוֿפ ןבעל

 רעד טָאה דניקביר קחצי רַאקעטָאילבינ ןוא רעקירָאטסיה רעד
 ,ה ךרכ ,ֿביֿבָא-לּת ,תומשר,) עסעיּפ יד טכעלטנֿפערַאֿפ רעטשרע

 -עגוצ ןוא ,רבחמ םַײב די-בתכ ןקיצנייא ןטיול (262-275 .זז ,זּפ"רת
 -ַאלקלָאֿפ ריא רעטנוא טכַײרטש רע רעכלעוו ןיא המדקה ַא ןבעגעג

 -עטיל ןּפַאנק רעייז ַא טָאה יז זַא ,טקרעמַאב רעבָא ,טַײטַאב ןשיטסיר

 לייטנטסרעמ ןענַײז עסעיּפ רעד ןוֿפ *"ןדלעה, יד .טרעוו ןשירַאר

 ןוא |ןילרעב הדוהי יבצ ילתֿפנ| ב'יצנ רעד :ןרוגיֿפ עטקַארטסבַא
 .איֿבנה והילא ,לארׂשי תסנכ ,הרוּת ,דומלּת ,םידימלּת

 -לּת רעד זיא הבישי יד ןסילש ןבילוצ :רוציקב זיא טלַאהניא רעד

 טָאג וצ טעב הרוּת יד .קנַארק זיא רע .הנכס רעסיורג ַא ןיא דומ

 ,טָאג וצ טעב לארׂשי תסנכ יד ךיוא .דניק קיצנייא ריא רַאֿפ

 ,הבישי יד ןסילש סָאד זיא דליב עטשרע סָאד
 ,םידימלּת יד ןוא ב'יצנ ןשיווצ גָאלַאיד ַא :דליב ַא טמוק ךָאנרעד

 ןוא דומלּת ,הרוּת רעד ןוֿפ תוליֿפּת יד :טקַא רעט4 ןוא רעטג

 .לארׂשי תסנּכ

 רעדנירג רעד ,ןעדייז ןַײז ןוֿפ רבק םוצ טייג ב'יצנ :טקַא רעט5

 .ןישזָאלָאװ ןוֿפ םייח 'ר ,הבישי רעד ןופ

 יד ןוא ב'יצנ םוצ איבנה והילא ןוֿפ ךיז ןזַײװַאב סָאד :ףוס םוצ

 | | ,דייר-טסיירט יד ןוא לארׂשי תסנכ

 ןעמוקעגרָאֿפ זיא --- דניקביר טיול --- גנולעטשרָאֿפ עטשרע יד

 םירוחב"הבישי עלַא ףיוא טָאה ןוא (18923) ג"נרת תוכוס דעומה לוח

 יד זיא לָאמ ןטייווצ םוצ .םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג רעיושוצ ןוא

 ןוֿפ בוטש רעד ןיא טכַאנַײב תרצע ינימש ןרָאװעג טלעטשעג עסעיּפ

 הנעשוה ןצנַאג ַא טכַאמעג ןיילַא טָאה רעכלעוו ,ןָאדרָאג .א 'ר ןואג

 יד ןטיירגוצ ןיא ךיוא ןֿפלָאהעג ןוא וצרעד ןעגנוטיירגוצ יד הבר

 רע טיג ,דניקביר וצ טבַײרש רבחמ רעד סָאװ ,ווירב ַא ןיא ,עניב
 -ריוו יד ןוא טבילַאב ױזַא ןעוועג םיא ַײב זיא עסעיּפ יד, :רעביא

 וצ ,ןליּפש ןתעב ,טביולרעד זדנוא טָאה רע זַא ,סיורג ױזַא גנוק

 ענעעזעגנָא יד ןוֿפ רענייא ןעוו טשרע ןוא ,קָאלג ַא טימ ןעגנילק

 טינ טעװ "טלעוו, יד זַא ,טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא טָאה םיתבה-ילעב

 לָאז ןעמ זַא ,טהצעעג רע טָאה ,רתיה ןוֿפ םעט םעד ןײטשרַאֿפ

 ,"זָאלג ַא ףיוא עלעֿפעל ןרעבליז ַא טימ ןעגנילק

 יא ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ רעטעּפש עסעיּפ יד זיא ,דניקביר טיול

 רעד ןוֿפ סעיּפָאק .עטיל ןוֿפ םיצוביק ןוא תובישי ערעדנַא יד רעב

 -רעדנוה יד ןיא טּפירקסונַאמ ןיא טײרּפשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז עסעיּפ

 עסעיּפ יד .תובישי ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ םידימלּת יד ןשיווצ רעט

 טנַאקַאב ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,םינוגינ עקינייא טַאהעג ךיוא טָאה

 בשומה םוחּת ןיא רעזייה עשידִיי ליֿפ ןיא ןרעוו ןעגנוזעג ןגעלֿפ ןוא

 -ֿפיױנוצ ןעגנולעג טינ לָאמנייק זיא'ס רעבָא ,םירוחב-הבישי יד ךרוד

 .אֿפוג עסע;ּפ יד יװ ןכעלטנֿפערַאֿפ יז ןוא םינוגינ יד ןעלמַאזוצ
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 .ןַארּפש רעטוג וא רעטכַײל רעיײיז ַא ןיא'

 ןופ ןָאטיסטעל

 ןיא זַא ,רעניבַאר .הירא-באז ברה רעביא טיג ,דניקביר קחצי טיול

 ַא ךרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא עסעיּפ יד זיא ה"י ןקיטנַײה ביײהנָא
 ג"סרת ןיא; :טבַײרש רע סָאװ ןגעוו ,קסיוב ןיא טַײלעגנוי עּפורג
 טריֿפעגֿפױא "םירוחב תראֿפּת, ןוֿפ רעדילגטימ יד ןבָאה |1021
 רעד טיול ,"הבישי רענישזָאלָאװ רעד ןוֿפ ןסילש סָאד , עסעיּפ יד

 -דירֿפ קיזייא קחצי 'ר ברה ןוֿפ ןרָאװעג טסַאֿפרַאֿפ זיא סָאװ ,עסעיּפ
 ןבעגעג זיא גנולעטשרָאֿפ יד ."קחצי תלחנ ןוֿפ בר רעד ,ליז ןַאמ
 ןעמ טָאה גנולעטשרָאֿפ רעד רַאֿפ .קוק ברה ןוֿפ זיוה ןיא ןרָאװעג
 הנח לואש בר .ןדייר טעװ ןישזָאלָאװ ןוֿפ חלושמ רעד זַא ,ןדלָאמעג

 רעד ןגעוו טלייצרעד טָאה ןוא חלושמ רעד סלַא ןענישרעד זיא קוק

 רע זיא ,בָאגֿפױא ןַײז ןענעמוקלוֿפרַאֿפ וצ ידּכ .הבישי רענישזָאלָאװ

 ,לטיה ןוא רעטוֿפ סבר ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג

 ;טבַײרש ,עסעיּפ רעד ףיוא עיזנעצער רעד ןיא יקצַאש ֿבקעי ,רד

 הדוהי יבצלתֿפנ ןואג רעד סױרַא ןטערט עסעיפ רעד ןיא;

 הרות יד ,(הרותל דיחי-רב) דומלח רעד ,םידימלת יד ,ןילרעב

 עסעיּפ יד :"רהָאק; ַא עא איֿבנה והילא ,לארׂשי תסנכ יד ,(םיקלא תב)

 -קַארַאכ יד סָאד זיא רעכיג .ןָא סע טֿפור דניקביר יו ,המדקה ַא טָאה
 עלַא ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז עכלעזַא סָאװ ,למרָאֿפ-סגנודלעמ עשיטסירעט
 ,ןעמַארג ןיא עסעיפ יד זיא ןבירשעג .ןסעיּפ-לוש ןוא-ןטעטילַארָאמ

 עסעיפ יד זַא ,רעבעגסױרַא ןוֿפ גנוניימ יד קיטכיר טינ זיא סע
 טָאה "ןיזָאלָאו תבישי תרגס ןויזח, .טרעוו ןשיטסירָאלקלָאֿפ ַא טָאה
 ַא וֿפ טקודָארּפ ַא זיא סָאד .רָאלקלָאֿפ טימ ןָאט וצ סָאװ טינרָאג
 יד ןגעוו טסּוװעג טינ רעכיז טָאה ןעמ ּוװ הֿביֿבס רעשירוחב הבישי
 עקיזָאד יד עכלעוו טימ ןטיאוזעי יד ַײב ןעמַארד-לוש עשירָאגעלַא
 יד טנעיילעג ןױש טָאה ןעמ רָאנ ,סעשיגָאלַאנַא ךס ַא טָאה עסעיפ
 םייח-השמ ןוא ללכב ןעמַארד עשירָאגעלַא עשיערבעה-שינעילַאטיא

 תועפשה יד ןיוש ןענַײז ָאד לַײװ ,טרֿפב "הלהת םירשיל , סָאטַאצול

 .ןעזצנָא שממ

 ןוֿפ עסעיפ יד זיא עמַארד רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ

 ,רעטַאעט טליפשעג ןעמ טָאה תובישי ערעזדנוא ןיא .טייקיטכיוו סיורג

 -רעלַאב וצ ידכ לָאמטֿפָא רָאנ ,ןהיחמַא וצ ךיז ידּכ לָאמ עלַא טינ ןוא

 ןעניּפעג וצ ןבעגעגנייא טינ טציא זיב ךיז טָאה ןגעווטטסעדנופ .ןענ

 -סיוא עניילק רָאּפ ַא טימ) הבישי רעד ןוֿפ גנוֿפַאש עשיטַאמַארד יד
 ןָאט ןקידנריזילַארָאמ ,ןטסנרע ןיא רעדיל עטריזיגָאלַאיד ןוֿפ ןעמַאנ
 .הכונח ןוא םירופ דוֿבכל

 לייט רעקיטכו ַא עמַארד-לוש יד זיא םלועה תומוא יד ַײב
 -רעסיוא זיא רַאוטרעּפער רעשיטיוזעי רעד .ללכב עמַארד רעד ןֿפ
 ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טציא זיב זיא סע ןוא ךַײר ךעלניױועג
 ,עסעיּפ עקיזָאד יד זיא זדתא ַײב ןטסקעט טימ קעטָאילביב עצנַאג
 עסעיּפ-לוש עטנַאקַאב עטשרע יד ,טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה דניקביר סָאװ
 טריֿפעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,ןסעיּפ-לוש עשיטיוזעי יד יו ןימ םעד ןוֿפ
 .וויא'א ךַײרקנַארֿפ ,ןליוּפ ,עיכעשט ,דנַאלשטַײד ןיא ןרָאוועג

 טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןוֿפ טינ זיא עסעיפ רעד ןוֿפ חסונ רעד
 םרָאֿפ ריא טױל טרעהעג יז רָאנ ,(ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז ןעוװ
 -רַאֿפ ,יז זיא ךעלכַארּפש .טרעדנוהרָאי ןט16 םוצ רוטקורטס ןוא
 רעד ןוֿפ רוטקורטס רעד ךַײש זיא סָאװ . .ַײנ ןצנַאגניא ,ךיז טייטש
 םירשיל , סָאטַאצול יבגל קילעטשרעטניה ךס ַא יז זיא עסעיפ
 טײטשַאב ,?שמל ,ױזַא ןעמַארד-לוש עשיטיוזעי יד רעדָא "הלהת
 100 ןוֿפ "לארׂשי תסנכ; רעד ןוֿפ גָאלָאנָאמ רעטמַארגעג רעד
 ןזרעֿפ ןוֿפ טײקיטרַאנײשרַאֿפ יד עסעיפ יד טכַאמ רעקידעבעל .תורוש
 ןענַײז ןקרַאמער-עניב יד.. .(העטסקידעבעל רעד זיא זרעֿפ סוהילא)
 רעד סָאװ ,דָאש ַא .טנַאסערעטניא טינ שילַארטַאעט ןוא רעגָאמ רעייז
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 ןוֿפ טַײז רעשינכעט רעד ןגעװ טליײצרעד טינ טָאה רעבעגסױרַא
 יד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבעגעג זדנוא טלָאװ סָאד .גנוריֿפֿפױא רעד
 רעשילַארטַאעט רעד ןגעוו ןוא םירוחב-הבישי יד ַײב תוגשה-רעטַאעט
 טנַאסערעטניא ןעוועג טלָאװ ,לשמל ,ױזַא .גנוריֿפֿפיױא רעד ןוֿפ קינכעט
 טרָאװ סָאד טדערעגסױרַא םירוחב-הביועי יד ןבָאה ױזַא יו ןסיוו וצ
 ןטימ רָאנ טסקעט ןצנַאג ןיא טרָאװ סָאד זיא טקורדעג) "טָאג;
 ןרעדנַא ןַא טימ טרָאװ סָאד ךיז טמַארג לָאמטֿפָא לַײװ ,(תוא ןטשרע
 רעדליב ףניֿפ ןיא טלײטרַאֿפ זיא עטעיּפ עצנַאג יד .(המדקה רעד ןיא
 .ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא רַאֿפ טמוק דליב ןדעי ןוֿפ גתלדנַאה יד ןוא
 רעשידִיי ַא ןוֿפ ןרעטסומ יד ןוֿפ רענייא זיא טסקעט רעקיזָאד רעד.
 -רַאֿפ ןרַאֿפ חוכ רשִיי ַא רעבעגסױרַא םעד טמוק סע .עסעיפילוש
 רעשירוחב-הביושי רעד ןוֿפ טקודָארּפ ןטנַאסערעטניא םעד ןכעלטנֿפע
 ."עיגרוטַאמַארד

 טרָאד ךיז טָאה ןוא ענווָאק ןיא ןענרעל קעװַא .ֿפ זיא זלעט ןוֿפ

 -טיא 'ר ,לשריה 'ה בר רענוװָאק ןטימ טדנַײרֿפַאב טנָאנ ןוא טנעקַאב
 רעריֿפנָא ןטימ ןוא ,ןייטשרוב ןרהא-םהרֿבַא 'ר ,רעזעװענָאּפ עלעש
 ןעמעוו טימ ,ןײטשּפע יכדרמ-השמ 'ר הבישי רעקדָאבָאלס רעד ןוֿפ
 טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשיווטיל ןיא טעברטעג ןעמַאזוצ ךָאנרעד טָאה רע
 רעד טַאהעג טָאה סע סָאװ ,עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעד תעב
 ןוֿפ דנַאברַאֿפ םעד ןוֿפ הצעומ רעד ןיא ןוא ,עטיל ןיא בושי רעשידִיי
 ןַײז יײב טסעק ןסעגעג טָאה .8ֿ סָאװ ,רָאי 5 יד .םינבר עשיווטיל יד
 םוצ טצונעגסיוא רע טָאה ,זלעט ןיא בר ,ןרעּפלַאה ריאמ 'ר רעווש
 ןרָאװעג זיא רע עכלעוו ךרוד ,תושרד ןטלַאה וצ ףיוא ןוא ןענרעל
 רענעי ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ םינָאנַא ךיוא טָאה רע .רעלוּפָאּפ רעייז
 רעד ןיא ןבירשעג רעטעּפש ןוא ."הריֿפצה, ןיא לקיטרַא ןַא טַײצ
 יֿפוא רע זיא 1905 ןיא .עקידָאירעּפ רעשידִיי ןוא רעשיערבעה
 -וװָאק ,ןָאשרָאק ןיא 1914 ןיא ,דזָארג ןיא בר סלַא ןרָאװעג ןעמונעג

 זיא 1924 ןיא ןוא גירװַאט ןיא בר סלַא 1927 ןיא ,עינרעבוג רענ
 ,הריטּפ ןַײז וצ זיב ,רָאי 9 זיא ןוא ,לארׂשי ץרא ןייק ןעוועג הלוע רע
 ,קחצי תלחנ ןיא בר ןעוועג

 טבַײרש ייז ןגעוו ךעלריֿפסיױא) םירֿפס ךס ַא ןעוועג רבחמ טָאה .ֿפ

 ןיא "תולוכשאה שיא, לקיטרַא ןַײז ןיא רניבר הירא-באז ברה

 ,(1943 רעבמעווָאנ 4 ןוֿפ *הֿפוצה;

  ןרָאװעג רטֿפנ .8ֿ זיא (1943 רעבָאטקָא 0 ד"שת ירשת .ז

 ,קחצי תלחנ ןיא
 ,33 .ז ,1912 ,םש ילהא רֿפס , --- בילטָאג חנ לאומש
 ,ז'ּפרת ,.ה ךרכ ,ֿביֿבָאילּת ,,תומשר, ,ינוזולוה יטוקלימ --- דניקביר קחצי

 ,3627376 .וז
 תובישיב ילארטאית הזחמל אשונ ןיזולוב הבישיה תריגס -- יקצַאש בקעי .רד

 ,"ףמארד ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ ויכרַא, ,אטיל
 ,5017503 .זז ,1930 ,ענליוו

 רודגיבא השמ ברה ,ןַאמטיל ֿבקעי ,קינרוה המלש ןוֿפ ןעלקיטרַאיגָאלָארקענ
 הירא באז ברה ,ץיבוּפוז ןנחוי ברה ,יולה םחנמ לאומש ברה ,לאימע
 ,1944 .טּפעס 24 ,1943 רעבמעװָאנ 4 ,ֿביֿבָא-לּת ,/ הֿפוצה , ,רניבאר

 ,1961 יַאֿמ 19 ,קרָאיוינ ,,ראודה , ,הכסמו ךסמ -- דניקביר קחצי
 ,"במָאלַאג רֿפס, ,ןטלַאטשנַאךרעל ןיא רעטַאעט שידיי -- גייווצרעבליז ןמלז

 ,1969 צקיסקעמ

 לארשי ,דלעפנעסקַא
 |1866 ,טשעג --- 1787 .בעג}

 ןיא ,ענַיַארקוא ,טנגעג רעילָאדָאּפ ,וָארימענ ןיא 1787 ןריובעג

 ַא ןיא טכַארברַאֿפ טנגוי ןוא טייהדניק .עילימַאֿפ רעקידסחוימ ַא

 א ,דיסח רעווַאלסַארב רעטנערברַאֿפ ַא ןעוועג .הֿביֿבס רעשידיסח

 טָאה'מ .רעווָארימענ ןתנ 'ר ןוֿפ רֿבח ַא ןוא ןמחנ 'ר ןיבר םוצ ברוקמ

 טימ טמיטשעג טינ טָאה רע רעבָא ,טכַאמענ הנותח גנוי רעייז םיא
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 טימ ךיז רע טָאה ,ליכשמ ַא ןרָאװעג זיא רע יו םעדכָאנ ןוא ,יורפ ןַײז
 שטַײד ןוא שילױּפ ,שיסור טנרעלעגסיוא ךיז טָאה .ַא .טגעג ריא
 ןוא ןטיײקיעֿפ ענַײז קנַאד ַא ,טָאה רע ּוװ ,רחסמ וצ ןעמונעג ךיז ןוא
 ןעגנודניברַאֿפ עכעלטֿפעשעג עטוג ןגָארקעג רעטקַארַאכ םענייֿפ
 ,המחלמ רעשיזױצנַארֿפ-שיסור רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,ןעמוקַאב
 טימ ןעמַאזוצ ןוא |ןעגנולעטשוצ| ןדַאירדָאּפ עשירעטילימ עסיורג
 ערעגנעל ַא ןוא דנַאלשטַײד-חרזמ ןוא ןליוּפ ןעגנַאגעגכרוד ײמרַא רעד
 ,יולסערב ןיא טכַארברַאֿפ טַײצ

 ןוא ןטנגעג ןוא רעדנעל ענעדײשרַאֿפ יד רעביא תועיסנ ס'א

 ןבָאה ,ןשטנעמ ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק ןַײז
 גנורַאֿפרעד-סנבעל ןַײז טרעכַײרַאב ,טנָאזירָאה ןַײז טרעטיירבעגסיוא
 טימ םיא זיא ץלַא סָאד .שינעטנעק-ןשטנעמ ןַײז טֿפיטרַאֿפ ןוא
 ןבַײרש םַײב ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש רעטעּפש ןרָאי רעקילדנעצ
 .ןבעל ןשידִיי ןוֿפ סעמַארד יד ןוא ןענַאמָאר ענַײז

 ןוֿפ ןטימ ןזיב המחלמ רעד ךָאנ טניז ןוֿפ תועידי עשיֿפַארגָאיב

 רענעי ןיא טָאה רע זַא ,רַאנ סייוו'מ .ָאטינ ןענַײז ןרָאי רעקיצנַאװצ יד
 -עדליבעג רעד ,ןעלכער, טימ ,לָאמ ןטייווצ םוצ ,טַאהעג הנותח טַײצ
 ."דָארב סיוא ץיוורוה עלעבַא בר ןופ רעטכָאט רעמורֿפ ןוא רעט
 טבעלעג טַײצ עסיוועג ַא טָאה רע זַא ,ןַײז רעשמ ךיז ןעמ ןָאק ןוֿפרעד
 -הלכשה יד טימ ןֿפָארטעג ךיז טרָאד ןוא (עיצילַאג) דָארב ןיא
 רע טָאה 1824 ךרעב זַא ,ןָא ךיוא טמענ'מ .עיצילַאג ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 עקידרעטַײװ יד ןבילברַאֿפ זיא רע ּוװ ,סעדָא ןיא טצעזַאב ךיז
 -רַאֿפ ךיז ,רעִירֿפ יו ,.א טָאה סעדָא ןיא .ןבעל ןַײז ןוֿפ רָאי קיצרעֿפ
 -ירד ןוֿפ רחוס רעסעדָא, לטיט םעד ןגָארקעג ןוא לדנַאה טימ ןעמוג
 ןעמַאזקע ןבעגעגּפָא רע טָאה (1825) רעטעּפש רעבָא ,"עדליג רעט
 רענערָאװשעג סלַא (1826) ןוא טַאקָאװדַא טַאװירּפ ,רַאטָאנ סלַא
 "זיוה ןייש, ןַײז ןוא דוֿבּכב הסנרּפ טַאהעג טָאה רע .רעצעזרעביא
 ַײב םיליכשמ יד רַאֿפ סרעדנוזַאב ,םימכחל דעו תיב ַא ןרָאװעג זיא
 .ןעעזעגנָא רעייז ןעוועג זיא רע עכלעוו

 ךשמ ןיא ןוא ,ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא .א טָאה ןבַײרש ןביוהעגנָא
 רעביא ןבַײרשוצנָא ןזיװַאב רע טָאה רָאי קילדנעצ:-ַײרד ךרעב ןוֿפ
 רעטנורעד ,ןכַארּפש עקינייא ןסעזַאב טָאה רע םגה .ןגיובקורד 0
 שידִיי וצ עביל עלעיצעּפס ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה ,שיערבעה ךיוא

 -ֿפיונוצ ןיײלַא רע טָאה 1862 ןיא .ךַארּפש רעד ןיא רָאנ ןבירשעג ןוא
 ףיוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא סָאד ןוֿפ המישר ַא טלעטשעג

 יד .שידוי טסָארּפ ןושל ףיוא טכַאמעג,; טנכײצַאב רע יו ,שידַיי
 עקילײט-ליֿפ ,עגנַאל עכלעזַא רעטנורעד ,"טקירדעג טינ ךָאנ ןענַײז

 ,םיקלח 6 ,זַאלב לישז רעשידוי ַא ,סיקרזוע רעד לכימ; :יוװ ,ןענַאמָאר

 ,".ןז 2112 ,זַאלב לישז רעשידוי ַא ךיֹוא ,דנַאלדירֿפ בייל; ,*זז 4

 רעשידוי ַא? גנונעכיײצַאב יד .איא ."זז 1162 ,םיקלח 4 ,סעגיּפש יד;
 ןעיטסילַאער ןטשרע םעד ףוא טיײדנָא ןַא זיא סָאװ ,"זַאלב לישז
 רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,שזַאס על רעבַײרש ןשיזױצנַארֿפ ןופ ןַאמָאר
 ַא ךיז רַאֿפ טַאהעג טָאה .א זַא ,טזַײװַאב ,היי ןט18 ןיא רעלוּפָאּפ
 -כעלקריוו רעד וצ יירטעג ןַײז עגונב ליצ ןשידעלעטשטֿפירש ןסיוועג
 זיא ןעגנורעדליש ענַײז ןוֿפ גנוֿפיטרַאֿפ רעלַאיצָאס רעד טיול .טייק
 רעלטַײצטימ ןַײז ןוֿפ םזילַאער םוצ רעטנענ ןענַאטשעג תמאב .א
 -נוהרָאי ַא טימ קירוצ ןוֿפ רעטסומיזַאלב-לישז םעד וצ יוװ קַאזלַאב

 ,חוּכ עיצַאװרעסבָא ןסיורג ַא טימ רוטַאנ רעד ןוֿפ ןקנָאשַאב .טרעד
 ןשירעֿפמעק ַא טימ ןוא ךַארּפש רַאֿפ ליֿפעג ַא ,רָאמוה רַאֿפ שוח ַא

 טסינַאמָאר רעלַאיצָאס רעטשרע רעד ןעוועג .א זיא ,טנעמַארעּפמעט
 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא םזילַאער ןוֿפ רעגערט-טּפיױה ןוא
 אֿפוג קרעו סעלעדנעמ ןיא ןוא ,דָאירעּפ-עלעדנעמירַאֿפ םעד ןוֿפ

 -רעטַײװ ןפיוא העּפשה ס'.א .גנוקריוו ןַײז ןוֿפ ןרוּפש ָאד ךָאנ ןענַײז
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 ןעוועג קֿפס ןָא טלָאװ טסנוק-לייצרעד רעשידִיי רעד ןוֿפ גנַאג ןקיד
 -עג ןרעוו וצ ןַײז הכוז ןלָאז קרעװ ענַײז עלַא ןעוו רעקרַאטש ךס ַא

 ענַײז קרעוװו עטלייצעג רָאנ רעבָא ןבָאה טכיזניה רעד ןיא .טקורד
 רעד ןיא סָאװ ,ןעוועג זיא הביס יד .ןרעוו וצ טקורדעג טבעלרעד
 יד ןיא) ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז קרעו עטשרע ענַײז ןעוו טַײצ
 ןוֿפ ץעזעג ַא טיול ,גנוריגער עשירַאצ יד טָאה ,(יײֿפ ןוֿפ ןרָאי רעע0

 ןיא ןעיירעקורד עשידִיי עלַא טעמּכ ןסָאלשעג ,1826 רעבָאטקָא 7

 טזָאלעגרעביא טָאה'מ עכלעוו ,ןעיירעקורד ייווצ יד ןוא ,דנַאלסור
 טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה (רימַאטישז ןיא סָאריּפַאש ןוא ענליוו ןיא סמָאר)
 -נעט רעשידיסחייטנַא רעֿפרַאש רעייז בילוצ קרעװ ס'.א ןקורד וצ
 -יסח רֿפס; ןַאמָאר ןטשרע ס'.א ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס .ץנעד
 עּפַאנק ןוֿפ קרעװ שידיסח-יטנַא ,שיליכשמ:שיריטַאס ַא) "םיד
 רעטנכײצרַאֿפ ןַײז ןיא טנָאמרעד טינ וליֿפַא טרעוו סָאװ ,ןטַיײז 0
 טָאה .א סָאװ ,השקב רעד ןיא רעבָא ,(ןעגנוֿפַאש ענַײז ןוֿפ המישר
 -סגנודליב ןשיסור ןקיטלָאמעד םוצ 1841 רעבָאטקָא ןיא טקישעג
 רבחמ ןוֿפ טריזירעטקַארַאכ ןַאמָאר רעד טרעוו ,ווָארַאװַאוא רעטסינימ
 ןגעוו גנולייצרעד ןוא קיטקַאדיד ,עריטַאס, ּוװ ,טָאכיק ןָאד ןימ ַא יו
 םגה ןוא ,"ןדנובעגֿפױנוצ ןענַײז ןדַיי עטוג' ענעֿפורעג-יױזַא יד
 ןַײז ןיא טָאה דלָאהדנעגוט רָאזנעצ רענליו רעקיטלָאמעד רעד

 ןיא טָאה רבחמ רעד זַא ,ןבירשעג רעטסינימ םוצ עיצַאדנעמָאקער
 ,"טייהנעמוקלופ רענעטלעז ַא וצ עריטַאס יד ןביוהרעד, קרעוװ ןַײז
 ,טהנעטעג רעטסינימ םוצ ווירב רעייז ןיא רעקורד רענליוו יד ןבָאה
 -ַאלעגסיוא ,עקידנעטשנָאמוא טימ ךוב םעד ןיא סױרַא טערט .ַא; זַא
 רעבירעד ןוא ,"םידיסח ןוֿפ םיגהנמ יד ןגעק םירוביד עשינצל ,ענעס
 -ימ םַײב ןטעבעג .ַא טָאה 1842 ןיא ,ןקורד טשינ ךוב סָאד ייז ןליוו
 -רעד יד ןעמוקַאב טָאה רע .קרעוו סָאד ןריֿפַארגָאטיל וצ רעטסינ
 טשינ ,תוביס עטנַאקַאבמוא בילוצ ,סע טָאה רע רעבָא ,שינעביול
 .ַא טָאה ןרָאי רע-50 יד ןוֿפ ךשמ ןיא לָאמ עכעלטע ,טצונעגסיוא
 ,ןצנַאטסניא-סגנוריגער ערעכעה יד וצ ןעגנודנעוו ענַײז טרזחרעביא
 ןטעבעג וליֿפַא רע טָאה 1861 ןיא ןוא 1860 ןיא .גלָאֿפרעד ןָא רעבָא
 ןַא ןענעֿפע וצ שינעבילרעד ַא קינלַאשטַאנָאדַארג רעסעדָא םַײב
 סלַא .טגָאזעגּפַא םיא ןעמ טָאה סָאד ךיוא רעבָא ,יירעקורד ענעגייא
 טיול ,ןוא טּפירקסונַאמ ןיא ןבילבעג קרעוו ענַײז ןענַײז טַאטלוזער

 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ ,ןדַיי ַײב רעגייטש ןקיטלָאמעד םעד
 ,טכַאמעג ןבָאה םיליכשמ סָאװ ,סעיּפָאק עכעלטֿפירשטנַאה

 ,ןקורד טינ קרעװ ענַײז רע ןָאק דנַאלסור ןיא זַא ,קידנעעזנייא
 1861 ןיא ןקורד וצ ,רָאי 75 ןוֿפ רעטלע ןיא ןיוש ,ןעגנולעג ן'.ַא זיא

 -ָאר םעד :קרעװ ערענעלק ענַײז ןוֿפ ייווצ (דנַאלשטַײד) גיצּפייל ןיא

 רעשידַיי רעטשרע רעד, עמַארד יד ןוא "לכיטנרעטש סָאד; ןַאמ

 רעדָא ,טָאברַאֿפ רעד זיא ,1862 ןיא ,רעטעּפש רָאי ןייא ."טורקער

 טֿפַאשעגּפָא דנַאלסור ןיא ןעיירעקורד עשידִיי ףיוא *לָאּפָאנָאמ;

 טַאהעג טינ רעדָא דימ ןעוועג ,קיטנעק ,ןיוש זיא .א רעבָא ,ןרָאװעג

 .ַא טָאה רָאי םענעי ןיא .ןצונוצסיוא סָאד ןעלטימ-טלעג עקירעהעג יד

 ןעניֿפעג וצ ןעִימַאב ךיז לָאז רע זַא ,רעבָאלטָאג .ב .א וצ ןדנָאװעג ךיז |
 ,ןרָאװעג טריֿפעגכרוד טינ זיא סָאװ ,קרעװ ענַײז רַאֿפ רעגעלרַאֿפ ַא
 רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידַיי רעסעדָא עּפורג ַא טָאה 1864 ןיא
 -יבַאר ףסוי יו ןטייקכעלנעזרעּפ עכלעזַא ייז ןשיווצ ,רעבַיײרש ןוא

 יציֿפמ הרֿבח, רעד וצ ןדנָאװעג ךיז רעקסניפ ןָאעל .רד ןוא שטיווָאנ
 רעבָא ,קרעוװ ס'.א .ןבעגסױרַא לָאז יז זַא ,גרוברעטעּפ ןיא "הלכשה

 טָאה |עיצוטיטסנָאק | תונקּת יד טיול, זַא ,ןעוועג זיא רעֿפטנע רעד
 רעדָא שיערבעה ןיא רָאנ קרעוװ ןקורד וצ טכער ַא טֿפַאשלעזעג יד
 ןבָאה ,1864 ,רָאי ןבלעז םעד ןיא ."ןָאגרַאשז ףיוא טינ רעבָא ,שיסור
 ּוװ ,זירַאּפ ןייק ןרָאֿפעגרעבירַא ןוא סעדָא טזָאלרַאֿפ ױרֿפ ןַײז ןוא .א
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 ןופ ןַאקיססעל

 רעדָא טסוגװַא) ןיז ענעטָארעג ַײרד ערעייז ןענוֿפעג ךיז ןבָאה'ס
 רעד ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ ,רעניצידעמ רעטמירַאב ַא -- רעדנַאסקעלַא

 ַא -- קירנעה ,קרעװו עשיניצידעמ ךס ַא ןוֿפ רבחמ ןוא ענָאברָאס
 ,(רעלָאמ

 ,זירַאּפ ןיא ןברָאטשעג .ַא זיא 1866 רעמוז
 ,ףיוושז השמ ןוֿפ קידנעײטשַאב ,עּפורג ַא טָאה 1867 ןיא טשרע

 טימ ןעמענרַאֿפ ןביוהעגנָא ךיז רעמינייא הילדג ןוא ןַאמדלעֿפ ָאבַא
 עמַארד עקיטקַא-ייווצ ןַײז טקורדעגּפָא ןוא ,קרעװ ס'.א ןבעגסױרַא
 -רעטַאעט ענַײז 1870 ןיא ןוא ,"רעדירב ןוא רעטסעווש ,בַײװ ןוא ןַאמ;
 טָאה 1871 ןיא ,*ליּפש רשוע-ןצבק, ןוא ?טלעוו עטרַאנעג יד, קיטש
 רעװעשטידרַאב, קרעװ ענַײז סעדָא ןיא טצעזעגסיוא טַאהעג ןעמ
 ,"םידיסח רֿפס, יװ ױזַא .טנָאמרעד טשינ) "ןיקַאב תוצמ, ןוא "דירי
 ,ןענַײז טּפירקסונַאמ רעד ַײס ,ץַאז רעד ַײס רעבָא ,(המישר ןַײז ןיא
 זיולב ,ןעמוקעגקעװַא ,סעדָא ןיא םָארגָאּפ ןקיטלָאמעד םעד תעב
 -ָאלטָאג וצ ווירב סמכילע םולש טול ,זיא (.זז 235) *רַאמײרֿפ רעד;
 .ע"ש וצ ןעגנַאגרעד (ןרעב

 ןוֿפ דנַאב ןטייווצ ןיא) טכעלטנֿפערַאֿפ רעכלעוו ,גרובזניג .ש
 ס'.א ןגעו םיטרּפ עיונעג (1928 ,ענליוו ,"ןטפירש עשיגָאלָאליֿפ,

 :טבַײרש ,קרעו ענַיײז ןקורדוצּפָא ןעגנוָימַאב עטסיזמוא

 רוד ןקילָאמַא ןוֿפ רעלעטשטֿפירש עשידִיי ערעזדנוא ןשיווצ
 ףיוא גנוֿפַאש יד .טרָא רעדנוזַאב ַא דלעֿפנעסקַא לארׂשי טמענרַאֿפ
 -רָאג .ל .י ,רעבָאלטַאג ,ןָאזניוװעל .ב .י לשמל) ענייא יב זיא שידִיי
 ורּפֶא רעזָא גנוליײוװרַאֿפ ,"ןילוח תחיש, ַא ,ךַאזייב ַא רָאנ ןעוועג (ָאד
 יד רָאנ ןטלָאגעג טָאה סע רעכלעוו רַאֿפ טעברַא רעטסנרע רעד ןֿפ

 זיא (רעגניטע המלש ביצ) ערעדנַא יד רַאֿפ .שיערבעה ףיוא גנוֿפַאש
 ַײר ,ןייֵלַא ךיז רַאֿפ גונעת רעשירעלטסניק ַא טפיוהרעד ןעוועג יז
 -תישאר טעברַא עשירַארעטיל עשידִיי יד טָאה רעבָא ןדלעֿפנעסקַא
 ןַײז טימ ףליה וצ ןעמוק.. .ליצ שיטקַארּפ טמיטשַאב ַא טַאהעג לכ
 .עגַאל ערעווש ריא ןרעסעבסיוא ,עסַאמ-סקלָאֿפ רעשידִי רעד ןעפ
 ןדלעפנעסקַא רַאֿפ טָאה סָאד ,עסַאמ-סקלָאֿפ רעשידִיי רעד ןֿפלעה..
 ,שעינרעטצניֿפ ןוֿפ יז ןעײרֿפַאב ,יז ןרעלקֿפױא :טײטַאב לכ-תישאר
 רוי ןטקעריד ןַײז רַאֿפ יװ טקנופ) םיא רַאֿפ .תודיסח ,סנביולגרעבַא
 רעשירַארעטיל רעד ןוֿפ טכיוועגטּפיוה סָאד זיא (קיד ריאמ-קיזייא
 ןיא טינ ךױא ,טַײז רעשירעלטסניק ריא ןיא טינ ןגעלעג טעברַא
 םענעי ןיא רָאנ ,אֿפוג רעביַײרש םעד טֿפַאשרַאֿפ יז סָאװ ,גונעת םעד
 עזעירַארעטיל ַאזַא.. .רעזעל םעד טגנערב יז סָאװ ,ןצונ ,לכששה-רסומ

 יַארָאמ טלקיווטנַא-ךיוה ַא טימ שטנעמ ַא ,דלעֿפנעסקַא טָאה טעברַא
 ףיוא בוח ןטקעריד ןַיז רַאֿפ ןטלַאהעג ,ליֿפעג ךעלטֿפַאשלעזעג ןוא שיל
 עגונב קוליח-טנורג רעד טָא.. .תוחוּכ עלַא ןבעגּפָא ףרַאד רע ןכלעוו
 אליממ טָאה ,טעברַא רעשירַארעטיל רעד ןופ רעטקַארַאכ םצע םוצ
 ןוֿפ עגַארֿפ רעד וצ גנויצַאב ענעדײשרַאֿפ ַא ןֿפורסױרַא טחמעג
 זיא ןענָאזניוועל רעדָא ןרעבָאלטָאג ַײב .ןטקודָארּפ עריא ןריקילבוּפ
 סעיּפָאק עכעלטֿפירש ןיא ךיז ןלָאז קרעוו עזעידִיי ערעייז טכער ןשוועג
 רעבָא דלעֿפנעסקַא .םיברוקמ ןוא טנַײרֿפ עכעלטע ַײב רָאנ ןעניֿפעג

 ענַײז ןענגונגַאב טנַאקעג טינ לַאֿפ ןייק ףױא םעד טימ ךיז טָאה

 -ָאהביל ,םיניבמ עטלייצעג ףױא טינ טנכערַאב ןעוועג ןענייז קרעוו

 עטסטיירב רעייז .רעזעל עטושּפ םלוע ןסיורג םעד ףױא רָאנ ,רעב

 ןענָאק ןלָאז יז ידּכ גנידַאב רעטשרע רעד ןעוועג זיא גנוטײרּפשרַאֿפ

 טַאהעג ךעלכַאזטּפיוה טָאה דלעֿפנעסקַא סָאװ ,גנוקריוו ענעי ןבָאה

 עקידנענערב ַא ןעוועג םיא רַאֿפ זיא קרעוו ענַײז ןקורד .ןעניז ןיא

 עדרעוו עשיטקַארּפ ןייק םיא ַײב ייז ןבָאה סעד ןָא טערָאװ ,עגַארֿפ

 ןעוועג זיא סָאװ ,עמַארד יד טלצרָאװעג טָאה ָאד ןוא .טַאהעג טינ

 -עג ןוא טגרָאזעג רע טָאה ןבעל ץנַאג ןַײז .ןדלעֿפנעסקַא טרעשַאב
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 רע טַאע ט ןשידיי
 יי יא יעקל * += :5: 055: שילד לה יי או אטייל יה .לשיי זידיראומולטהקיא יישר ךוד 0 זו םקאמיקסאפ

 ךיז טָאה רע לֿפיװ רעבָא ,קרעװ ענַײז ןכעלטנֿפערַאֿפ וצ טבערטש
 -נייא טינ םיא ךיז סע טָאה ,|טימַאב| טערָאטסעג טינ םעד טעװ

 .ןבעגעג

 ןַײז ןופ ןעלטיּפַאק עטסקיטכיו יד יא ,קרעוװ סדלעפנעסקַא יא
 .טסּוװַאבמוא קידנעטשלוֿפ טעמּכ טציא זיב ןענַײז עטכישעג-סנבעל
 ָאד ןלעװ רימ סָאװ ,ןטקַאֿפ עַײנ עקינייא יד ןגָאמרַאֿפ רעבירעד
 ןזעיֿפַארגָאיב ַא ךיוא ךַײלגוצ ןוא ןשירַארעטיל-שירָאטסיה ַא ,ןלייטטימ
 ןעגנוימַאב ס'.א ןוֿפ גנַאג םעד רעביא גרובזניג טיג ָאד| .סערעטניא

 | .ןקרעוו ענַײז ןקורד וצ

 ךיז טָאה ,קרעוו סנבעל ןַײז ףױא ןגעלעג זיא סָאװ ,הללק יד.
 -נעסקַא ךָאנ ןבָאה רערערַאֿפ עפורג ַא .טקידנעעג טינ ךָאנ םעד טימ
 קרעוו ענעבילבעגרעביא ענַײז ןוֿפ ַײרד טכעלטנֿפערַאֿפ טױט סדלעֿפ
 זיב זיא'ס ןוא ,טלעטשעגּפָא עבַאגסיױא יד ךיז טָאה רעבָא ךָאנרעד
 -סונַאמ סדלעֿפנעסקַא ןענַײז ּוװ טסּוװַאב טינ גָאט ןקיטנַײה ףױא
 טעמּכ ןענעכער ןָאק ןעמ וו -- ןענַײז ייז ביוא .ןעמוקעגניהַא ןטּפירק
 ןַא ץדנװושרַאֿפ טימרעד זיא ,ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ -- סיועג ףױא
 עכָאּפע רענעי ןוֿפ רעדליב רצוא רעכַײר קידָארומ ,רערַאבצַאשמוא
 קיניױו ױזַא טזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ טָאה סָאװ ,ןבעל ןשידִיי םעניא

 ."תונּורכז ןוא ןרוּפש

 "ַאינעינישטָאס ָאװעי יא דלעֿפנעסקַא; ,שיסור ןיא ,לכיב ןַײז ןיא
 גנוצעזרעביא רעד טױל}| :רענרעל .י .י טבַײרש (1868 .,סעדָא)

 .|קיטסַאל המלש ןוֿפ ןעגנוקרעמַאב ןוא

 ןענוֿפעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא דלעפנעסקַא יה,
 עצנַאג יד טעמדיוועג ןוא קלָאֿפ ןוֿפ ץרַאה םוצ געוו ןקירעהעג םעז
 םעד טימ ףמַאק ןסעלקערש םעד ,ןטעברַא ענַײז עלַא ,ענַײז טַײצ

 רעד ןיא ןעעדיא ענעברַאדרַאֿפ עלַא ןעלצרָאווצסיױא ,םזיטַאנַאֿפ
 -עובצ ןוא םיקידצ יד ןוֿפ ןעיירעלדניווש יד ןקעדֿפױא ןוא עסַאמ
 יד ףױא ןקריוו וצ .תמאב ידּכ זַא ,ענַאטשרַאֿפ טָאה ןעמ רעבָא .סעק
 -רעוו ערעייז טימ ,ןֿפירגַאב עטושּפ טימ ןדייר ייז טימ ןעמ זומ ,ןדִיי
 ןוֿפ ליפשַײב םעד קידנעוטכָאנ טינ ,רע טָאה רעבירעד ןוא ,רעט
 וצ ךעלדימרענוא עבַאגֿפױא סלַא טלעטשעג ךיז ,רעביירש ערעדנַא
 ןבעגעגנַײא ךיז טָאה םיא זַא ,ױזַא ,ןָאגרַאשז ןטסָארּפ ןֿפױא ןטעברַא
 תודע טגָאז יז ןוֿפ סעדעי סָאװ ,קרעוו 20 יו רעמ ןבַײרשוצנָא
 ןלוֿפטנעלַאט ןקיזָאד סעד ןוֿפ גנובערטש רעלעדײא רעד ןגעװ
 -עגרעביא ןבָאה רימ .קלָאֿפ םעד ךעלצונ ןַײז וצ ,רעלעטשטֿפירש
 בורקב ייז ןלעוו ,ןרעה רימ יו ,ןוא קרעוו ענַײז ןוֿפ בור סָאד טנעייל
 ,ןשינעדייר יד טשרעהַאב טנכייצעגסיוא טָאה רע... .קורד ןופ סױרַא
 יד ןַא ,ױזַא ,עסַאמ רעד ןוֿפ ןטכיש עלַא ןיא טכיורבעג ןרעוו סָאװ
 ןזַא ןענַײז ,סױרַא טלעטש רע סָאװ ,ןטיקכעלנעזרעּפ עשיּפיט

 ועטסטועּפ רעד ןַײז רע געמ ,רעזעל רעדעי זַא ,קיטכיר ןוא ךעלנע
 ןעזרעד ןוא ןענעקרעד וצ ךַײלג ייז דנַאטשמיא זיא ,וליֿפַא ששטנעמ
 רע.. .תונורסח ןוא תולעמ ,םיֿבוט םישעמ רעדָא ןטײקשלַאֿפ ערעייז
 יד ןיא טקרעמַאב רע סָאװ ,ץלַא ןבעגוצרעביא טנעלַאט םעד טציזַאב
 ַא ןבעג זדנא ןענַאק קרעװ ענַײז זַא ,יֹזַא ,ןברַאֿפ עטסקיטכיר
 ךיז ןבָאה ןדַײ עשיסור יד עגַאל ַארַאֿפ סָאװ ןיא ףירגַאב סעיונעג
 ןרָאי רע-20-10 יד ןיא טסייה'ס} קירוצ רָאי קיצֿפוֿפ טימ ןענוֿפעג
 עניילק יד ןיא סויה דע ךָאנ ךיז ייז ןעניֿפעג זייוולייט ןוא |היי 19 ןוֿפ
 -עק.. .סעינרעבוג עקידֿברעמ יד ןיא ,טנַאק-לסייו ןוֿפ ךעלטעטש
 ןוא קלָאֿפ ןוֿפ םזיטַאנַאֿפ םעד הקיני ןביג סָאװ ,תוביס יד טוג קידנעג
 ,ךשוח ןקיזָאד םעד ןיא גנודליב ןוֿפ לַארטש ןייק ןטינ} ץזָאלרעד
 וצ גָאט ןוֿפ ךיז ןרעמ סָאװ ,םידיסח ןוא םיקידצ יד רעגייטש ַא יװ
 וצ רעטסעֿפ ךיז קלָאֿפ סָאד ןצעה ייז סָאװ יד אל סָאװ ןוא ,גָאט
 טימ ךָאנ ךיז ייז ןעִימַאב ,סענָאבַאבַאז עקיטַײצרַאֿפ יד רַאֿפ ןטלַאה
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 .ףירגַאב ןכעלכַאז ןטסדנימ םעד יז ַײב ןעמענוצּפָא ןעלטימ עלַא
 ןגעק ןטָארטעגסױרַא קיטומ דלעֿפנעסקַא 'ה זיא ,ץלַא סָאד קידנענעק
 -ַאב קרעוו ענַײז עלַא ןיא ןוא ,גנורעלקֿפױא רעד ןוֿפ םיאתש יד
 טולב ןייז ןגיוז סָאוװו ,קלָאֿפ ןוֿפ רעקירדרעטנוא עקיזָאד יד רע טֿפמעק
 רע טָאה ױזַא טקנופ .תוחוּכ ןוא ןטײקיעֿפ ענַײז ןריטַאָאלּפסקע ןוא
 ןלוש יד וצ ןדִיי בור סעד ןופ טײקיטליגכַײלג רעד ןעק טֿפמעקעג
 ןעיצרעד וצ (םיליכשמ יד ךרוד) ןרָאװעג טעדנירגעג ןענַײז סָאװ
 סע קיטיינ טייוו יו ייז ןזייוורעד וצ ךיז טימַאב ןוא ,טנגוי עשידִיי יד
 -יב עקינייא ייברעד קידנעגנערב ,גנויצרעד עשיטַאמעטסיס ַא זיא
 -ֿברעמ ןוֿפ תונידמ ערעדנַא ןיא ןדִיי יד ןוֿפ ןבעל םעד סױא ןליפש
 ןייק ,ךירטש ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ טָאה רע ,ללכה .עּפָארײא
 -עג םיא זיא ץלַא סָאד ןוא ,טַײז עכַאווש ןייא ןייק ,גהנמ ןטכעלש ןייא
 ןגעק יד ןליֿפַא זַא ,ױזַא ,קיטכיר ךעלרעדנּוװ ןלָאמוצּפָא ןעגנול
 יד ןענעקייל טשינ ןענָאק ,טדנעוועג ןענַײז קרעװ ענַײז ןעמעװו
 ,ןפיט ענַייז ןוֿפ טײקיטפַאהרָאװ

 ,טימרעד ךיוא סיוא ךיז ןענעכייצ דלעֿפנעסקַא 'ה ןוֿפ קרעוו יד
 רעטשרע רעד ןוֿפ רענעײל םעד ןטלַאהרעטנוא ייז רָאנ טינ סָאװ
 יז רָאנ ,ןסיוו וצ רעגַאב ןַײז וא טייקירעגיינ ןַײז ןענַאּפש ןוא טַײז

 ףוס עמַאס םוצ זיב דנַאטשוצ ןטנַאּפשעג ַאזַא יא ךיוא םיא ןטלַאה |
 עלַא ןיא .גנוזייל רעטֿפָאהעג רעד ףיוא |עיטנַארַאג} תוברע ןַא יו
 ערעדנוזַאב ַא ךיז טליֿפ קרעװ עשיטַאמַארד א עשיטסירטעלעב
 ףוס רעד רָאנ זַא ,ֿפוא ַאזַא ףיוא ןטקַאֿפ יד ןבעגוצרעביא גנוימַאב
 טזעינוצ ןוא ןינע ןצנַאג םנוֿפ תוהמ םעד ןרעלקרעד ןענָאק לָאז
 הדומ ןומ עמ .רענעייל ןקידתוֿפירח םנוֿפ ןשינעֿפערט יד ןכַאמ
 טייקכעלניישרַאוװמוא וצ ןיב לָאמַא םיא ַײב טײגרעד סָאד זַא ןַײז
 ,טימרעד ןקידײטרַאֿפ םיא ןענָאק רימ רעבָא ;עגנוריסַאּפ יד ןוֿפ
 עקיזָאד יד טָאה טייקיטעט רעשירַארעטיל ןייז ןוֿפ טַײצ רעד ןיא סָאװ
 ךָאנ ןרוטַארעטיל עשיעּפָארײא עלַא ןיא טעמּכ טשרעהעג רינַאמ
 קרעוו ענַײז טמיטשַאב טָאה רע לַײװ זַא ,ןגָאז וצ ןַײז טעוו רעקיטכיר
 רעייז ןצונוצסיוא טימַאב ךיז רע טָאה ,ןסַאמ יד רַאֿפ ךעלסילשסיוא
 ידּכ ,גנוזייל עטנַאסערעטניא יד ןטלַאהַאבוצסיוא ןוא טייקירעגיינ
 -קרעמפיוא טימ עקידרעִירֿפ ץלַא ןענעיילכרוד םורַא-ױזַא ןלָאז ייז
 "עעדיא טּפיױה רעד וצ ןקוקוצ רעמ ךיז ןוא טײקמַאז

 טזייוו ןוא ,גנושטייטסיוא סרענרעל וצ םיכסמ טינ זיא רעניוו .מ
 רעד ןיא טָאה לובַאֿפ עדנענַאּפש יד זַא ,קיטכיר טינ זיא'ס זַא ,ןָא
 -ָאריײא עלַא ןיא טשרעהעג טייקיטעט רעשירַארעטיל ס'א ןוֿפ טַײצ
 רעשיעּפָארײא רעקיטלָאמעד רעד ןיא טינ ,ןרוטַארעטי;ל עשיעּפ
 רעקיסַאלק-טירד ןוא-טייוצ רעד ןיא טינ וליֿפַא ןוא עידעמָאק
 רעקיזָאד רעד זַא ,ןעוועג טלָאװ רעקיטכיר .עידעמָאק רעשיעּפָאריײא
 ןטלַא םענוֿפ ךעלגנירּפשרוא טמַאטש סָאװ ,לובַאֿפ יד ןעיוב ןוֿפ ןֿפוא
 טשרעהעג טָאה ,סרַאֿפ .וו.א.א ןשיזױצנַארֿפ ,ןשינַאּפש ,ןשינעילַאטיא
 עיצידַארט עקיזָאד יד טָאה .א ןוא ,רעורֿפ קילדנעצרָאי עכעלטע
 -ור ןוא ןשִיעּפָאריײא םענוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד ןעמונעגרעביא
 בילוצ ,ןעמונעגֿפױא יז ןוא ,עניב רעד רַאֿפ "רעבילרש-גָאט, ןשיס
 שינַאגרָא יז ןוא ןיז ןלַאיצָאס ןכעלגנירּפשרוא ריא טול ,ןקעווצ ענַײז
 ,םזילַאער ןוויטימירּפ ןַײז טימ ןדנוברַאֿפ

 :טבַײרש ןעזייר ןמלז

 -רָאפ רעטסנטײטַאב רעד .א זיא ןרעגניטע רֿבח-טַײצ ןַײז ןבעל,
 טינ .עכַאּפע-הלכשה רעד ןוֿפ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ רעייטש
 ,רענַײז רינַאמ רעשירעלעטשטֿפירש רעוויטימירּפ רעד ףיוא קידנקוק
 ַא ןוא גיוא ףרַאש ַא טימ רעבַײרש-סקלָאֿפ רעטנכייצעגסיוא ןַא רע זיא
 ענַײז ןעמענ וצ יו סייוו סָאװ ,רעלעטשֿפירש ַא .רָאמוה רַאֿפ שוח
 רעטנַאסערעטניא ןַא וצ היטנ ןַײז .רעזעל עקידתומימת עטושּפ
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 םעד רַאֿפ םיא טכַאמ ,השעמה-רוּפיס סעד וצ ,עלובַאֿפ רעקידנענַאּפש
 זױלב זיא'ס ןוא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טסינַאמָאר ןטשרע
 רענעי ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ לרוג רעכעלקילגמוא רעז
 ןכַאז ערענעלק יד ןזױלב טקורדעג םיא ןוֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,טַײצ
 עסיורג ענַײז טינ ןוא ,םערַאֿפ רעשיטַאמַארד ןיא יד טפיוהרעד ,ענַײז
 ףָאטע ליֿפ ױזַא טַאהעג טָאה רע עכלעוו רַאֿפ ,ןענַאמָאר עקידנעבליֿפ
 | ,ןבעל ןגנַאל ןכַײר ןַיז ןוֿפ

 .טלַא ןבָאה קרעוו ס'.א סַאוו ,טרעוו ןשירָאטסיה-רוטלוק םעד ץוח ַא
 ןשידִיי םעד ןוֿפ גנורעדליש ,עטברַאֿפעג -שיליכשמ םגה ,עיירטעג

 -רָאי םענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא רעגייטשסנבעל

 .טרעוו רעכעלכַארּפשע ןייר רעד ךיױא סיױרג רעייז זיא ,טרעדנוה

 -סקלָאֿפ רענילָאו ןקידנרעק ןטכע ןוֿפ ןטנעמונָאמ סלַא רערעיד
 ."עידִיי

 ;טביײרש קירע סקַאמ

 גנונייערעד עטסטנַאסערעטניא יד קֿפס ילב זיא דלעֿפנעסקַא.,
 ןייא ךָאנ זױלב .ןרָאי רע-60 יד זיב רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא
 רעד טָא ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד ףיױא טזיַײװ רעביירש ןסיױרג
 ךַײלגרַאֿפ ַא ןַא זיא דלעֿפנעסקַא רעבַא .רעגניטע המלש זיא'יס ;הֿפוקת
 סדלעֿפנעסקַא ךיוא לַײװ ,רעקידנרעק ןוא רעקיטֿפַאז ,לעניגירַא רעמ
 -ניטע .רעטַײװ ,רעטיירב ךַײלגרַאֿפ ַא ןָא זיא טנָאזירָאה רעלַאיצָאס
 ,ןעגנוכיירגרעד-סרָאֿפ ענַײז ןיא רעכעלקילג ןוא רעקרַאטש זיא רעג
 טינ טגָאמרַאֿפ טֿפַאשרעטסײמ-םרָאֿפ יד יװ רעמ ךס ַא רעבָא
 ןַא -- רקיע רעד ןוא ,עמערָא ןָא זיא טלעװ -ןעעדיא ןַײז .רעגניטע
 טיבעג ןשיגָאלָאעדיא ןפיוא ךיוא זיא רעגניטע .ענעגָארטעגרעביא
 ןענַײז קרעוװ סדלעֿפנעסקַא .רעטכיד ַא יו רעכיג רעטכידרעביא ןַא
 רעד -- ןדִיי ַײב סַאלק םעַײנ ַא ןוֿפ טסעֿפינַאמ ַא לּכ םדוק רעבָא
 רעשידִיי רעקידנעמוקֿפױא רעד ןוֿפ טסעֿפינַאמ רעשירעלטסניק
 ,עיזָאועזרוב

 רעסיורג ַא טימ טנֿפָאװַאב ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ רענעק רעסיורג ַא..
 ךרוד ןעעזעג ןוא טנעקעג ןבעל עקיזָאד סָאד רע טָאה ,גנורַאֿפרעד
 -ַאושזרוב רעשידִיי רעקידנעמוקֿפױא רעד ,סַאלק ןַײז ןוֿפ ןלירב יד
 רע טָאה ױזַא ןוא ,ןבעל עשידִיי סָאד ןענַאטשרַאֿפ רע טָאה יוזַא .עיז
 ןוא ךרוד ןסולֿפנַײאַאב ןוא ןריזינַאגרָא שירעלטסניק סע טימַאב ךיז
 -נעסקַא ןעוועג זיא רעלעטשטֿפירש רעקידנֿפמעק ַא .קרעוו ענַײז ןיא
 סערעטניא ןסיורג ַא זדנוא רַאפ רַאֿפ ןלעטש קרעוו ענַײז ןוא ,דלעֿפ

 -ַאמ ןשיגָאלָאליֿפ ,ןשירָאטסיה ,ןעירעגייטשש ןסיורג ןכרוד רָאנ טינ
 רעד ןוֿפ רעלעטשטֿפירש ַא .טיהעגֿפױא ייז ןיא זיא סָאװ ,לַאירעט
 זדנוא זיא ,גנונעדרָא עטלַא יד טמערוטש סָאװ ,עיזָאושזרוב רעגנוי
 יד יו רעלוֿפטרעװ זדנוא רַאֿפ ןטקנופדנַאטש ךס ַא ןוֿפ וא רעטנענ
 -עלַאב ךעלשידִיי ,ןקידורידַארגעד םעד ןוֿפ רעביירש עקידרעטעּפש
 ,"םוטרעגריבניילק ןקידלסעג

 שידיי וצ גנולעטש סיִא

 יד ןוֿפ ןבַײרש-שידִיי סָאד ןעוו קידנדייר ,רעלהַאמ לאֿפר .רד
 | ;טבַײרש ,םיליכשמ

 עטַײד טָאה ןליופ ןוא ענִיַארקוא ,דנַאלסור ןיא סָאוװ ,טקַאֿפ רעד,
 ןיא תועידי יד ןוא ,ךַארּפש-הכולמ ַא ןוֿפ עלָאר יד טליּפשעג טשינ

 יד זַא ,טקריוועג טָאה ,טײרּפשרַאֿפ רעכַאווש ןעוועג ןענַײיז שטַײד
 רעמ ךס ַא טַאהעג קיטקַארּפ רעד ןיא ןבָאה םיליכשמ עקיטרָאז

 ."עיצילַאג ןיא םיליכשמ יד רעדייא שידִיי וצ גנולעטש עוויטיזָאּפ

 םוצ גנודנעוו ןַײז ןיא סיוא .ַא טקירד שידִיי וצ גנויצַאב ןַײז
 ;1841 רָאי ןיא רעטסינימ-גנודליב
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 ןופ ןָא קיס ס על

 ןוֿפ יוװ לטימ רעדנַא ןַא ןדנעוונַא ןעוועג קיטיינ ַאזלַא זיא סע,
 ,ךַארּפשש אזַא ףיוא ןבַײרש ,(רעניוו .מ -- .םיליכשמ עשיערבעה יד
 ."םלוע ןששידִיי ןטושּפ םעד ךעלדנעטשרַאֿפ זיא סָאװ

 ;סיוא ךיז רע טקירד 1842 ןיא ןוא
 רעסַאֿפרַאפ סלַא ךיז ןלעטשוצסױרַא ןעוועג טינ זיא ליצ ןַײמ,

 רעשיעּפָארײא ןַא ףױא ןבַײרש טנעקעג ךָאד טלָאוו ךיא םערָאוע
 ןזדיל סָאװ ,רעדירב ענַײמ ןצונ ןעגנערב וצ זױלב רָאנ ,(ַארּפש
 ."ןבױלגרעבַא ןוֿפ ךָאי ןרעטנוא

 ;רעניװ ,מ טבַײרש ןושל ןשידִיי ןרַאֿפ טײטַאב ס'.א ןגעוו
 ךעלטקניּפ ןלָאמכָאנ וא שיטסילַאער סיוכרוד ןַײז קידנלעווג

 ןֿפױא ןסױטשנָא טחמעג דלעֿפנעסקַא ךיז טָאה ,ןבעל עכעלקריוו סָאד
 -ךַארּפש ןוֿפ טרפ ןיא ךױא .ןסַאמ יד ןוֿפ חסונ-דייר ןכעלריטַאנ
 -ימירּפ-ןויַאנ ןוֿפ ןכירטש יד ךעלטַײד םיא ַײב רימ ןענעקרעד חסונ
 ןַארַאֿפ חסונ-ךָארּפש סדלעֿפנעסקַא ןיא זיא קֿפס ילב .םזילַאער ןויט
 -עֿפעש ,רעשירֿפ ,רעטנוזעג רעד וצ ץנעדנעט עוויטיזָאּפ עקרַאטש ַא
 -נוא ןָא ןיוש טבייה דלעֿפנעסקַא ךיוא רעבָא ,ךַארּפש-ןסַאמ רעשיר
 רעד ןוֿפ ןטנעמעלע עשירעֿפעש ,עטנוזעג יד ןשיווצ ןדיישרעט
 עטלּפירקרַאֿפ *עכעלמיטסקלָאֿפ, טשרמולכ ענעי ןוא ךַארּפש-סקלָאֿפ
 רעייז טױל טינ ןעמַאטש סָאװ ,ךַארּפש-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ ןטנעמעלע
 -ער ַא ןענַײז רָאנ ,טײקשירעֿפעש סקינשַאּפע וָאה סענוֿפ גנורפזערוא
 -רעטנוא רעקידתורוד ןוֿפ ,ןבעל ןטלּפירקרַאֿפ ןקידתורוד ןוֿפ טַאטלוז
 .טייקרעטצויֿפ ןוא גנוקירד

 רבחמ ןעמינַאנַא םעד ןוא ןיֿפעל לדנעמ טַײז רעבָא ךיז טיצ סע.
 ,דלעֿפנעסקַא ,ןָאזניוועל ,רעגניטע טַײז ,"טלעוו רעטרַאנעג רעד, ןֿפ
 -ךַארּפש רעד ןוֿפ עיניל עלַארטנעצ ַא -- ערעדנַא וא רעבָאלטָאג
 -קריוו ,כעלטנגייא םעד וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה סָאװ ,גנולקיווטיא
 -  חסונ רעקיזָאד רעד .חסונ ךַארּפש ןכעלמיטסקלָאֿפ ןטדערעג ךעל
 ןופ ,שידִי-טשרמולכ ןכעלריטַאנמוא םעד ןוֿפ טײרֿפַאב ךיז טָאה
 יד וצ .עיצידַארט-שטַײט רעד ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,סבעווניפש םעז
 ןקיזָאד םעד ןוֿפ בייהנָא ןיא "רעקעדטנַא ךַארּפש, עטסקיטכיוו
 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .דלעֿפנעסקַא רעהעג דָאירעּפ-גנולקיווטנַא
 ךַײש סָאװ ַײס ,טייקיניזטסּוװַאב רערָאלק ַא טימ חסונ-דייר ןטכע
 ,ךַארּפש רעטכע רעקידעבעל רעד ןוֿפ טײטַאב ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד
 .ןטייקכעלגעמ עשירַארעטיל עשירעלטסניק עריא ךַײש זיא סָאװ ַײט
 ןוֿפ רעבַײרשרַאֿפ רעטסלוֿפטרעװ ןוא רעטסכעלריֿפסיױא רעד זיא רע
 .טַײצ רענעי ןיא עניַארקוא ןיא ךַארּפש רעטדערעג-ךעלקריוו רעד

 ןענָאק רימ שטָאכ ,"טדער עמ יו ױזַא; טבַײרש דלעֿפנעסקַא..
 -נָא ,עקידוועעזנָא םיוק ןיַיז לָאז ,עטמיטשַאנ ןעניֿפעג םיא ַײב ךיוא
 גונעג ךַארּפש ןַײז זיא ללּכב .ןבערטש-ליטס ַא ןוֿפ ןוװרּפ ןוא ןבייה
 עקילעֿפוצ ַא עיצקורטסנָאק-ץַאז יד ,זָאלמרַאֿפ קיטסיליטס ןַײז ,יור
 ץַאז ןַײז ןופ קיגָאל עשילַאקיטַאמַארג יד וליֿפַא ןוא ,עשַייכיטס
 ,לַאֿפוצ ןוא טקניטסניא ןוֿפ ּפָא רקיע רעד ךיֹוא טגנעה

 יד וצ טרעהעגנייא ךעלטקניּפ רעבָא ךיז טָאה דלעֿפנעסקַא.
 -ָאקע ,עלַאיצָאס ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ סרעגייטש-דייר ענעדײשרַאֿפ
 טימ ייז טָאה ןוא סעפורג ןוא ןטכיש עלענָאיסעֿפָארּפ ןוא עשימָאנ
 "זעיֿפַארגָאנטע, זיא חסונ-ךַארּפש ןַײז .טריסקיֿפרַאֿפ טייקכעלטקניפ
 טינ א ,ןטנגעג ןוא סעּפורג -רעגייטש עצנַאג טול טריצנערעֿפיד
 "נעסקַא ןיא.. .ןרוגיֿפ-רעטקַארַאכ עלעודיווידניא עטערקנָאק טול
 רעקיטלָאמעד רעד ןגעוו ןטנעמוקָאד רימ ןגָאמרַאֿפ קרעװ סדלעֿפ
 ,ןיבר ַא ,עקרעקנעש ַא ןוֿפ ,רעמערק טענענַאטשעגּפָא ןַא ןוֿפ ךַארּפש
 ַא ,רעלגומש ַא ,יאבג ַא ןוֿפ ,עטנכדש רעכעלמורֿפ ַא ןופ ,דיסח ַא
 ַא ןוֿפ ,(קַאּפפשטש לארׂשי) גנוי-ליוו ןשיליכשמ ַא ןוֿפ ,רענלימ
 ןוֿפ ,לדיימ קידתועינצ וויַאנ ַא ןוֿפ ,רעטכָאט רעשידיסח רעטײשרַאֿפ
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 רע ט ַאע ט ןשירדיי

 ריציֿפָא ןשיסור ןטרוכישרַאֿפ ַא ןוֿפ וליֿפַא ןוא ןייד ןקידתומימת ַא

 ןיא ןבעגעגרעביא קנילֿפ גונעג טרעוו שיסור רעייז) קיעטשמַאי ןוא

 -נעזרעפ עטריסנַאינ-שירעלטסניק ַא רעבָא ,(ןךַארּפש רעשידִיי רעד

 ."ןעניֿפעג טינ סעקילּפער ענַײז ןיא רימ ןלעוו ךַארּפש עכעל

 ןוֿפ גנושרָאֿפ יד ןעוו ,י'ה ןוֿפ ןרָאי רעק20 ןוא רעק20 יד ןיא
 ןוא טרעטיירבעגסיוא זיא רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידִיי רע
 -ָאמ רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא לָאר ס'.א זיא ,ןרָאװעג טֿפיטרַאֿפ
 "געמ ףיוא גנוקריוו ןַײז טּפיוהרעד ,רוטַארעטיל רעשידִיי רענרעד

 -עטניא רעד ןוא ןרָאװעג ןבױהעגסױרַא קרַאטש ,םירפס רכומ עלעד
 עַײנ .ןסקַאװעג זיא קרעװ ענַײז רעביא טעברַא-שרָאֿפ ןוא סעד
 ַיײס ןוא ןלױּפ ןיא ַײס ןענישרעד ןענַײז קרעװ ענַײז ןגעוו ןעגנושרָאֿפ
 ַײב רוטלוק רעשידִיי רַאֿפ טוטיטסניא רעד .דנַאלסור-טעיװָאס ןיא
 ,1921 ןיא טָאה עימעדַאקַא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשינַיַארקואלַא רעד
 ןטשרע םעד ןבעגעגסיױרַא ,רעניוו .מ ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 סע עכלעוו ןיא (דנעב 4 ףיוא טנכערעגסיוא) קרעו ס'.א ןוֿפ דנַאב
 רעשידִיי רעטשרע רעד, ןסעיּפ ענַײז ןוֿפ ןקורדרעביא ןַײרַא ןענַײז
 ןוא רעניוו .מ ןוֿפ סעידוטש טימ *טלעוו עטרַאנעג יד; ןוא *טורקער
 רעבָאלטָאג .ב .א ,ןָאזנעוועל .ב .י וצ .א ןוֿפ ווירב ןוא יקצידוי .א
 רעד רעטנוא ,עװקסָאמ ןיא "?סעמע; גַאלרַאֿפ ןיא זיא 1928 ןיא .א'א
 ןַאמָאר ס'.א ןוֿפ קורדרעביא ןַא סױרַא ,רעניוו .מ ןוֿפ עיצקַאדער
 זיא סָאװ ,"ןזָאה ייווצ ךָאנ; גנולייצרעד יד ןוא "לכיטנרעטש סָאד;
 לַאניגירָא ןשיסור סרבחמ ןיא |ךעלניײשרַאװ}| ןענישרעד 1872 ןיא

 זיא ןוא "וועיערוועי ךיקסור קינטסעװ; לַאנרושז סמיוברעדעצ ןיא
 ,קינזער עּפיל ךרוד שיסור ןוֿפ ןרָאװעג טצעזעגרעביא קירוצ טציא
 ,סילוגרַאמ .א ןוא רעניוו .מ ןוֿפ ןעגנולדנַאהּפָא ןוא

 טקורדעגּפָא ןוא טצעזעגרעביא ךיוא טָאה רעדנַאסקעלַא ןוז ס'.א

 ,קרעוו ערענעלק עקינייא סרעטָאֿפ ןַײז שיזיױצנַארֿפ ףיוא

 סולפנייֵא רעשיטַאמַארד

 ןוא רעטַאעט ןגעוו .א ןוֿפ ןעגנוניימ יד ןענַײז טנַאסערעטניא

 טזַײװ רעניוו .מ יו --- ייז ןעניֿפעג רימ .ןּפיצנירּפ עשיגרוטַאמַארד

 ךיז טגָאז רע ּוװ טרָאד ךיוא רָאנ ,ןֿפַאש ןַײז ןיא זיולב טינ; -- ןָא

 עטרילומרָאֿפ-װיטימירּפ רעייז שטָאכ ,עקיניזטסּוװַאב ןיא סױרַא

 :?ןעגנוטכַארטַאב

 טגערֿפ (14 לטיּפַאק) *?לכיטנרעטש סָאד, |ןַאטָאד ןַײז| ןיא,

 ץונוצ טמוק סָאװ וצ :טסּווװעג ןרעג ךיא טלָאװ ךָאנ,; :ןענַאמסקָא לכיונ

 "?ןלעטשנָא יד טימ רעטַאעט רעד

 ךַאמ ,ונ ַא.. :טרעֿפטנע (דלעֿפנעסקַא -- ךעלטנגייא) ןַאמסקָא

 ןליּפש ןעזעג רימ טימ טסָאה וד סָאװ ,קיטש סקעז יד ןוֿפ ןובששח ַא

 -טיא ביוא ,(וו .מ -- 1813 רָאי ןיא ,יולסערב ןיא) רעטַאעט םעניא

 רעד ךָאד טמוק ..שטנעמ םעד רַאֿפ רסומ ַא טינ זיא קיטש סעכעל

 םעניא ,ָאד .ןגָאזרסומ סנשרדילעב ַא ץֿפ רעסעב ץונוצ רעטַאעפט

 ,לכימ ,ד יװ ,ןלעטשנָא יד ןוֿפ האנה טָאה עמ תעשב ,רעטַאעט
 ,ןרעה סָאװ ןוא ןעעז סָאװ ,ןכעלטיא ןַײרַא ןעמ טלקעּפ ,סע טסֿפור
 ןוא ןַײז וצ ךעלרע זיא טוג זַא ,היאר ַא ןוא ,רסומ ןַײרַא ןצרַאה ןיא
 ,רעדיוו ,טרעקרַאֿפ ןמוג םוצ סיוא דימּת טייג ,ןגלָאֿפ וצ טַײל עטוג
 ,ײטלוה ַא ,שטנעמ רעטכעלש ַא ,הואגילעב ַא זַא ,היאר ַא סע זיא
 רע טמוק ,טכױל רע ,טַײצ רעצרוק ַא ףיא ךיז טכַאד סע שטָאכ
 טינ ליוו ןשרד-לעב ַא ןוֿפ .תורצ עלַא וצ ןוא תונויזב וצ ךָאנרעד
 ןַײז ןעמ טסעגרַאֿפ ,ליֿפַא ָאי טרעה עמ זַא וא ,ןרעה רעכעלטיא
 רעד ךָאנ רעטעפש העש ַא טימ רעטרעוװ עטוג ענַײז וא השרד
 טרעה ןוא קשח טימ וצ רעכעלטיא טרעה קיטש-רעטַאעט יד .השרד
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 -עג טָא ןצרַאה םעניא עקַאט סע טבַײלב ,טרָאװ סעכעלטיא טוג
 ?ןטעוו ךימ ךיא לע ,קיטש עלַא יאדוא וטסקנעד

 םייה רעד ןיא ךַײא לעװ ךיא -- גָאז ַא לכימ טוט -- תמא --
 קיטש סעכעלטיא ןבירשעגפיוא שידִי ףױא ןיא רימ ַײב .ץייו
 םענוֿפ ןעמָאנ םעד רָאנ בָאה ךיא יבַא .טסייה סע יו ןעמָאנ ןטימ
 ןענָאק עילָאּפעיאהיױל ןיא וליֿפַא ,קינייונסױא ןיוש ךיא לעוו ,קיטש
 | .קיטשש עצנַאג סָאד ןלייצרעד

 זַא ,םלוע-רענעייל ןטסָארּפ םעד רעטַײװװ טרעלקרעד דלעֿפנעסקַא
 ןַא רָאנ ,ןלעטשנָא עשרעדניק ןוא תונחדב םּתס טינ זיא רעטַאעט
 (ווװ .מ -- טקעדטנַא) ןעוועג איצממ סָאװ רעד, .ךַאז עטסנרע
 -ָאטסירַא ןסייהעג טָאה ,רעטַאעט ַא ןוֿפ ךַאז יד לָאמ עטשרע סָאז
 רעד ןעוועג זיא סעלעטָאטסירַא זַא ,ןגָאז ליוװ דלעֿפנעסקַא) סעלעט
 -ָאעט ןיא .רעטַאעט ןוֿפ עירָאעט יד טעברַאַאב טָאה סָאװ ,רעטשרע
 -עלקֿפױא יד ךיז טֿפוררַאֿפ רעטַאעט ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עשיטער
 עטסָארּפ וליֿפַא .(סעלעטָאטסירַא ןוֿפ *קיטעָאּפ, רעד ףיוא טֿפָא גנור
 עכעלטע רַאֿפ זיא סָאד .סעלעטָאטסירַא יוװ רָאנ גולק -גָאז ןדִיי
 תומכח עלַא ןיא םכח-טלעוו רעסיורג ַא רעיײיז ןעוועג רָאי טזיוט
 ןשטנעמ ּווװ רדח ַא זיא רעטַאעט ַא :טגָאזעג טָאה רעד .טלעוו רעד ןוֿפ
 טסיא רעטַאעט סָאד,) ןַײז וצ ךעֶלרע ןוא םורֿפ ןוא טוג ךיז ןענרעל
 טמוק סע סָאװ וצ ,לכימ ,וטסיױו טרעדניצַא ("טנעגוט רעד עלוש יד
 ??ָאי ַא ,ץונוצ

  טינ ןדלעֿפנעסקַא ַײב ,סָאד טסייה ,זיא רנַאשז-עידעמָאק רעד.
 ךיז טָאה רע רָאנ ,"היטנ עשירעלטסניק, ַא ןופ טַאטלוזעד ַא זױלב
 -לעזעג ןַײז רַאֿפ קיסַאפ סרעדנוזַאב סלַא טרידנעמָאקער ךיוא םיא
 יד טָאה ךַארּפש ןוא סעיצידַארט יד טױל .ץנעדנעט רעכעלטֿפַאש
 -טֿפַאשלעזעג רַאֿפ ןרנַאשז עטסקיסַאּפ יד וצ טרעהעג עידעמָאק
 -עיצרעד-שירערעלקֿפױא עטסקיסַאּפ יד וצ טרעהעג טָאה יז .קיטירק
 רעדָא טליּפשעג ןעזעג יז טָאה עמ יצ סנייא ץלַא ,ןעלטימ עשיר
 .ןענעייל טרעהעג זיולב רָאנ

 טינ טלָאמעד ךָאנ ןענַײז סעיצידַארט עשיַאזָארּפ עשידִיי ןייק ,..
 -ַארעטיל ןוֿפ קרעו עטשרע סָאד ךָאד טגנערב דלעֿפנעסקַא ;שוועג
 -נרעטש סָאד,) עזָארּפ רעשיטסירטעלעב רעשירעלטסניק-עשיר
 -ַאמַארד ךרוד עעדיא ןַא ןבעגוצרעביא רעגנירג זיא סע ..("לכיט
 יד .עזָארּפ ןיא גנוטלַאטשעג רעשיּפע ךרוד רעדייא ןגָאלַאיד עשיט
 -גנוטיירגוצ יד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ָאד טליפש םערָאֿפ עשינעצס
 רעטקַארַאכ םעניא טגיל סע.. .עזָארּפ רעקידנעמוק רעד רַאֿפ לָאו
 ןוֿפ עבַאגֿפױא עטסקיטכיוו יד זַא ,גנַאג ןשירַארעטיל ןקיזָאד םענוֿפ
 ,עידעמָאק רעשירעכַאלּפָא רעד ףיוא טרירטנעצנָאק טרעוו עניב רעד
 טימ טריציֿפיטנעדיא ןסַאמ יד ךרוד טַײצ רעד טימ ןַאד טרעווסָאװ
 טייטַאב םעד ןַאד טמוקַאב *רעטַאעט, .םּתס *רעטַאעט, ףירגַאב םעד
 ַא טסיה "םידיסח ןוֿפ רעטַאיעט,) "עידעמָאק רעשירעכַאלּפָא ןוֿפ
 "רעטַָאיעט ַא ןצעמע ןוֿפ ןכַאמ, ,(םידיסח ןגעוו עריטַאס ַא ,עידעמָאק
 טײטַאב "רעטַאעט ַא זיא'ס, .ןצעמע ןוֿפ ןכַאמ קחח ןַאד טייטַאב
 "."זעימָאק זיא'ס;

 -ַאמַארד עכלעוו רעטנוא םעלבָארּפ סָאד טלדנַאהַאב קירע סקַאמ
 ןוא ,ןסעיּפ ענַײז ןבַײרש םַײב ןענַאטשעג זיא .א תועּפשה עשיגרוט
 ,יובעצָאק רעבַײרש ןשטַײד םעד ףיוא ּפָא לֹּכ םדוק ךיז טלעטש רע
 -גניסעל רעסיורג רעד ןופ רָאטַאיגַאלּפ ןוא רָאטַאזירַאגלּוװ רעד
 -רעטַאעט רעסיורג ַא ןעוועג ייברעד רעבָא זיא סָאװ ,עיצידַארט
 ;טבַײרש רע ןוא ,רעקינכעט-עניב רעקידנצנעלג ַא ןוא רענעק

 -ַאיבעצַאק, רעד ןוֿפ לַארָאמ יד טָאה דלעֿפנעסקַא ,תועמשמ,
 רעטסערג רעד טימ יז טלדנַאהַאב ,טלעג טוג רַאֿפ ןעמונעגנָא *עניט

 טנרעלעג ךס ַא דלעֿפנעסקַא טָאה שינכעט ךיוא רעבָא ,טייקטסנרע
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 ןֿפ טּפעשעג שיטירק-טינ .עיגרוטַאמַארד רערַאגלּוװ רעד טָא ןֿפ

 טלַאהניא רעד זיא תוחּפה לכל .לַאווק םענטומ ןוא ןקידקֿפס םעד טָא

 ןוֿפ וײטָאמ רעד ךיוא ,יולסערב ןיא טעז לכימ סָאװ ,עסעיפ רעד ןוֿפ

 ךָאד ןיא עסעיּפ רעיולסערב יד ."ליּפש-רשוע-ןצבק, סדלעֿפנעטקַא

 טלדנַאוורַאֿפ טרעוו ןָארַאב רעכַײר רעד, :ליפשע-רזשוע-ןצבק ַא ךיוא

 -קילג זיא , רעמערָא רעד ןוא ,"וצרעד עקילַאק ַא ןוא ןַאמערָא ןַא ןיא

 ,טוג ךעלרע ןַא; םורַא ךיז טיירד עגירטניא יד ."ןרָאװעג ךעל

 ןַאמ, ןוֿפ עגיוטניא יד טמאטש רדח םיובעצָאק ןוֿפ ."עלעדיימ ןייש

 בייוו ןַײז ןוֿפ טפױלטנַא חנ יר ּווו ,*רעדירב ןוא רעטסעווש ,בייו ןוא

 רעד, ביצ ךַײלגרַאֿפ) רעדניק ייווצ ענַײז ךָאנרעד טניֿפעג ,הרורא יד

 טֿפױלטנַא סָאװ ,סקילעפ רערעל םעד ןוֿפ עטכיזעעג יד ,"גנַאֿפדליװ

 םעד ןוֿפ טלַאטשעג יד ,(ךאבמורב ױרֿפ ,הרורא יד בַײװ ןַיײז ןֿפ

 יד;) לחר עקרעֿפלעה יד ןוא קַאּפפשטש לארשי קיזמ ןשירעֿפיטש

 (לדַײמרעמַאק רעשיובעצָאק רעד טכערפשטנַא יז ,"טלעוו עטרַאנעג

 ןענעגעגַאב רימ סָאװ ,ךיז ןָאטרעביא ןוֿפ טקעֿפע םעד רעטַײװ ןוא

 ןוא (קַאפפשטש לארׂשי -- *סעַּפע;) "טלעוו רעטרַאנעג רעד, ןיא

 ןוא לבייו ַא ןיא טלדנַאורַאֿפ טרעוו עצנייש ּוװ ,"לכיטנרעטש, ןיא

 .קישטַאירדָאּפ לאיחי ַא ןיא לכימ

 יד ןַא ,רָאלק ןיױש ךיוא רעבָא ןזיא ןטגָאזעג טציא זיב םעד ןֿפ

 טָאה ןֿפַאש סדלעֿפנעסקַא ףױא *עניטַאיבעצָאק, רעד ןוֿפ העּפשה

 -עצָאק, רעד ןוֿפ .עקידתושממ טינ ַא ,עקיֿפױאנביוא ןַא ןייז טזמעג

 רעד רַאֿפ ןבָאה ץרא-ךרד טנרעלעג דלעֿפנעסקַא טָאה "*עניטַאיב

 -יצ ןדלעֿפנעסקַא רימ ןבָאה -- רסומ .רעטַאעט ןוֿפ גנוקריוו רעסיורג

 ,עמרַאֿפ רעלַארטַאעט ַא ןיא ןבעגעג רעבָא ,טױט זיא -- טריט

 דלעֿפנעסקַא .עסַאמ רעד ףיוא ןקריוו קרַאטש ןוא ןקריוו ןָא סע טבייה

 עלַארטַאעט רַאֿפ ץרא-ךרד טימ ןעגנורדעגכרוד ,םֹורַא ױזַא ,טרעוו

 .ןצנוק-עגירטניא ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ,ןטקעֿפע

 רעד טימ יולסערב ןיא דלעֿפנעסקַא ךיז טנעקַאב 2 רָאי ץא

 רעשישטַײד רעד ףיוא ןֿפמוירט ןַאד טרעַײֿפ סָאװ ,"עניטַאיבעצַאק;

 ןיא ןרָאי רע-30 יד ןיא דלעֿפנעסקַא טבַײרש סעסעיפ ענַײז .עניב
 "עניטַאיבעצָאק , יד טשרעהַאב ןרָאי רע-30 יד ןיא דָארג ןוא ,סעדָא

 ןיא טצעזעגרעביא ןרָאוועג ןענַײז 1829 רַאי םוצ.. עניב עשיסור יד

 סיובעצַאק ןוֿפ געוװ רעד .סױבעצָאק קרעװ 130 ןוֿפ רעמ שיסור

 טינ .ךעלטייד ,ָאזלַא ,זיא ןֿפַאש סדלעֿפנעסקַא וצ עיגרוטַאמַארד

 -נעסקַא ףיוא העּפשה סױבעצָאק טָאה סָאװרַאֿפ זיא רָאלק רעקינייו

 -ַאב ,ףיט רעד ןיא ןייג טינ ,עכעלרעסיוא ןייר ַא ןַײז טזומעג ןדלעֿפ
 גנוֿפַאש יד .ןטקעֿפע עשינכעט לָאצ רעטמיטשַאב ַא טימ ךיז ןצענעוג

 ָארּפ עשיטסילַאטיּפַאק ,עזַאועזרוב ּפָא טלגיּפש םירבחמ עזייב ןוֿפ
 .תוֿביֿבס ענעדײשרַאֿפ סיוכרוד ןיא רָאֿפ רעבָא ןעמוק סָאװ ,ןסעצ

 -נעסקַא טָאה עניטַאיבעצַאק רעד וצ זַא ,רָאלק ,ָאזלַא ,טרעוו סע.
 עלענָאיציזָאּפמָאק עכעלניױועגמוא ןַא לֹּכ םדוק ןסױטשעג ןדלטֿפ

 .עלעיורטש ַא רַאֿפ ךיז טּפַאכ ,ךיז טקנירטי'ס רעוו .טײקנֿפלָאהַאבמוא
 ןֿפַאש וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג עניטַאיבעצָאק יד טָאה ןדלעֿפנעסקַָא |

 -נַאֿפ רעטמיטשַאב ַא ןיא ןטלַאטשעג ןעמעדעֿפנַײא ,עגירטניא ןַא
 זַא ,ךיוא םיא ךיז טָאה טכודעג .ןשינעעשעג ןוֿפ הרוע רעשיטסַאט

 .רעקידעבעל ,רעקידנענַאּפש קרעוו ענַײז ןרעו ןֿפוא ןימ ַאזַא ףיוא

 רעד וצ ןעמוקעג דלעֿפנעסקַא זיא ױזַא יו ,לָאמַא רעדיוו ,ָאזלַא |
 | ?|םערָאֿפ רעשיטַאמַארד| עמַארד

 ענעי רעדָא יד ךרוד טינ ןרעוװ טרעֿפטנערַאֿפ ןָאק עגַארֿפ יד.
 ,תוהמ ןלַאיצָאס ךרוד רָאנ ,ןרעטסומ רעדָא תועּפשה עשירַארעטיל
 זיא'ס.. .רוטַארעטיל-הלכשה רעשידִיי רעד ןוֿפ תוהמ-ןסָאלק םעד

 טבייה רוטַארעטיל-הלכשה רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג יד זַא ,טקַאֿפ ַא
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 טיישט א

 ןופ ןָאקיסקעל

 ,(1792) "ךענעה יר, עמַארד סלכייא זיא סָאד .עמַארד רעד טימ ןָא ךיז
 עטרַאנעג, עמינָאנַא יד ,(1796) *יילעמערֿפ דנוא ןיזטכייל , סנַאזֿפלָאװ
 רעקיצנַאװצ ףוס) "עלעקרעס, סרעגניטע ,(1815 ךרע ןַא ?טלעוו
 ןליֿפַא ,(1838) "ךוטקעד,, סרעבָאלטָאג ,סעמַארד סדלעֿפנעסקַא ,(ןרָאי
 ַא ,סעמרָאֿפ עשיטָאמַארד ןיא טדיילקעג ןרעוו קרעוו עשיטסיצילבוּפ
 -ַאיעט, סנָאזלשיֿפ םירֿפא רעדָא *טלעוו-רקֿפה, סנָאזניוועל רעגייטש
 רעד וצ טמוק עיזַאשזרוב עשידִיי יד .(1839) "םידיסח ןוֿפ רעט
 ַא זיא םוקֿפיוא סצע ריא לַײװ ,סנטשרע :םימעט ייווצ בילוצ עמַארד

 -ידִיי רעד ןיא םזילַאטיּפַאק ןוֿפ גנולקיווטנַא יד לַײװ ,רעשיטַאמַארד
 ןוא טסיירעצ ,ןטקילֿפנָאק רועיש ַא ןָא סױרַא טֿפור הֿביֿבס רעש

 -עצ ,להק םעד -- עיצַאזינַאגרָא עשיטילַאּפ-שידירוי יד טכערב
 .רעגייטש םעד טכערב ,עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רוטקורטס יד טרעטעמש

 ךיז טעדנעוו רוטַארעטיל ריא ןוא ,שימעלָאּפ הלכששה יד זיא ,אליממ
 רעד וצ ןוא ("טלעוו רקֿפה, סנַאזניועל יוו) גָאלַאיד םוצ עביל טימ
 ןוא םימעט עקיבלעז יד בילוצ :סנטייווצ ןוא .עמרָאֿפ רעשיטַאמַארד

 ףױא עמַארד יד ףױא טבייה'ס עכלעוו בילוצ ןליצ עקיבלעזיד טימ
 -טַײד סױרַא סע טגָאז גניסעל .עיזָאושזרוב עשישטַײד יד דלױש ריא
 רעטַאעט .רעטַאעט םוצ געוו רעד זיא עמַארד :ןטֿפירש ענייז ןיא ךעל

 יד ןקידערּפ ןענָאק וצ ,עניב יד ,"לצנַאק, יד ,ןסַאמ יד וצ געוו רעד --

 זיירק ןטסטיירב םעד ןיא ייז טימ ןעגנירדנַײרַא ןוא סעעדיא ענעגייא

 טרזחעגרעביא טָאה עקיבלעזסָאד זַא ,יוש ןסיוו רימ .ןשטנעמ

 םוצ געוו ַא ןכוז םיליכשמ עשידִיי עטשרע יד ךיוא.. .דלעֿפנעסקַא

 זױלב טריטסיזקע טלָאמעד טַאה רעטַאעט ששידִיי רעבָא .רעטַאעט

 ,"ןליפשש-םירוּפ, ןוֿפ עמרָאֿפ רעוויטימירּפ ,רעטרעּפמולעגמוא רעד ןיא
 -םירופ םוצ טסַאּפעגוצ עקַאט ןענַײז סעמַארד עשידִיי עטשרע יד

 ןטימ ןעמַאזװצ טקורדעגּפָא זיא עסעיּפ עטשרע סנַאזֿפלָאװ} ֿבוט-םוי

 עטייווצ ןַײז ."יתשו עצלָאטש יד , עסעיּפ סרעשטָאג רעביירש ןשטַײד

 םוצ ןָא ךיוא ךיז טסילש "תילג םעד רעגיזעב רעד דוד, עסעיפ

 -וצ ןעוועג ךיוא זיא "טלעוו עטרַאנעג , עמינָאנַא יד .ֿבוט-םוי-םירוּפ
 ןוֿפ ןגָאלַאטַאק יד ןיא טנכײצרַאֿפ ױזַא זיא ןוא םירוּפ וצ טסַאּפעג

 ,ַאזלַא ,ןבָאה םיליכשמ עטשרע יד.. .|גרעבדירֿפ ןוא ֿבקעירב
 ךיז טלעטשעגּפָא טינ ןוא ,רעטַאעט םוצ געװו ַא טכוזעג ,קידתונשקע

 טָאה'ס סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עוויטימירפ ענעי ןצונסיוא ןרַאֿפ וליֿפַא

 עזעידִיי יד זַא ,טינ טסייה סָאד .ןליפשש םירוּפ ןוֿפ גהנמ רעד ןבעגעג

 -רַאֿפ טקנופ .ןליּפש-סירוּפ יד ןוֿפ הקיני ריא טיצ עמַארד עזַאוזעזרוב

 ןוא ךַארּפש ,עמרָאֿפ רעד טימ ןצנַאגניא קידנכערב רָאנ ,טרעק
 יד ןרָאװעג ךעלגעמ זיא ,ןליּפש-םירוּפ עשידִיי יד ןוֿפ רוטקורטס
 רעטַאעט-םירוּפ רעד זַא ,רעבָא רָאלק.. .עמַארד עשידִיי ענרעדָאמ
 רעבירעד עקַאט ךיז ןלעו .ןטייקכעלגעמ עלָאמש ץנַאג ןבעגעג טָאה

 -רָאֿפ ענעגייא ןֿפַאש וצ ןווּורּפ םיליכשמ יד ַײב ןבײהֿפױא רעטעפ:ע
 יד ןבָאה.. לכייא רעגיטש ַא ,םיליכשמ ערעדנַא.. ןעגנולעטש
 ןעניז ןיא טַאהעג טינ סעסעיפ ערעייז ןוֿפ גנוריפפיױא עשינעצסי

 ,(עיטסַאלּפ רעמ לטימ ַא יו סיוא יז ןביילק עמרָאֿפ עשיטַאמַארד יד
 רעד טײטשטנַא ױזַא ,ףָאטש רעייז ןריזינַאגרָא וצ שירעסיײרֿפױא רעמ
 סוצ ןרעהעג ןעמַארד סדלעֿפנעסקַא ךיוא ."ןענעייל ףיוא רעטַאעט;
 ןצנַאגניא עקַאט ךיז טנכער דלעֿפנעסקַא... ."ןענעייל ףיוא רעטַאעט;
 -וצ ןקיטלָאמעד םעד ַײב ןוא ,ןעגנורעדָאֿפ עשינעצס יד טימ טיו
 ךעלגעמוא טעמּכ ,רעווש רעייז טלָאװ קינכעט-עניב רעד ןוֿפ דנַאטש
 גנלדנַאה רעד ןוֿפ טרָא רעד .סעמַארד ענייז ןריֿפוצֿפױא ,ןעוועג
 ןעגנובַײרשַאב יד ַײס .ענעצס וצ ענעצס ןוֿפ טעמּכ ,רדסּכ ךיז טרעדנע
 ןוא ,ךעלריֿפסיױא רעייז ןענַײז סעקרַאמער ערעדנַא ַײס ,ןדלעה יד ןוֿפ
 ,רעלַארטַאעט ַא טינ ,רעשירַארעטיל ַא זיא ליצ רעייז
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 רע טַאע ט ןשידיי

 יצ .גרוטַאמַארד רעכַאווש רָאג זיב ַא ןעוועג זיא דלעֿפנעסקַא
 סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ טַאטלוזעד ַא יו ןשטייטסיא רעבָא סע ןעמ ןָאק
 ךיז טנכער דלעֿפנעסקַא) ,םיללכ-רעטַאעט טימ ךיז ןענעכער טינ
 םעד ַײב ןוא ,ןעגנורעדָאֿפ עשינעצס יד טימ טינ ןצנַאגניא עקַאט

 ,רעוזע רעייז טלָאו קינכעט-עניב רעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןקיטלָאמעד
 ןוֿפ טרָא רעד .סעמַארד ענַײז ןריֿפוצֿפױא ןעוועג ךעלגעמוא טעמּכ
 מח ,ענעצס וצ ענעצס ןוֿפ טעמּכ ,רדסּכ ךיז טרעדנע גנולדנַאה רעד
 רעייז ןענַײז סעקרַאמער ערעדנַא ַײס ,ןדלעה יד ןוֿפ ןעגנובַײרשַאב יִד

 -ַארטַאעט ַא טינ ,רעשירַארעטיל ַא זיא ליצ רעייז ןוא ,ךעלריֿפסיוא
 עיגרוטַאמַארד זומ ןָא ןעוו ןוֿפ ?ןטָאבעג עשינעצס םוש ןייק טימ (רעל
 -רעדנוה ןבירשעג טינ ןעד ןעמ טָאה ?רעטַאעט טימ ןדנוברַאֿפ גנע ןַײז
 עכַאוווע יד ?רעטַאעט םעד ןעניז ןיא קידנבָאה טינ ,סעמַארד עטוג רעט

 ןדנוברַאֿפ שינַאגרָא ןענַײז עיגרוטַאמַארד סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ טַײז
 .עיכיטס עשירעלטסניק ןַײז טימ ,ןֿפַאש ןַײז ןוֿפ תוהמ םעד טימ
 זיא דלעֿפנעסקַא סָאװ ,םעד קנַאד ַא; :ריֿפסיױא ַאזַא טכַאמ ןישורבָאד
 ןַײז ןליּפש ןזָאלעג רע טָאה ,ךָאי-רעטַאעט ןדעי ןוֿפ טײרֿפַאב ןעוועג

 -עג טרעטשעגמוא טָאה רע .טֿפַארק -גנורעדליש ששירעלייצרעד
 -ַאק טקנופ זיא'ס .."חסונ ןשירעבַײרש טימ ,טרָאװ טימ טמָארטש
 -ליש עשירעלייצרעד סדלעֿפנעסקַא טליּפשעג טָאה'ס, לַײװ :רעיוּפ
 -ערגַאב ןוא עלָאמש ענעי ןרָאװעג טּפַאלקעצ ןענַײז ,"טֿפַארק-גנורעד

 ןייַלַא ךיז טָאה דלעֿפנעסקַא סָאװ ,ךעלטנעוו-רעטַאעט עקידנצענ
 טרעטעמשעצ טָאה טייקשירעלייצרעד סדלעֿפנעסקַא .טלעטשעגֿפױא
 -נעסקַא ןוֿפ טײקנֿפלָאהַאבמוא רעד ןוֿפ הביס יד... עיגרוטַאמַארד ןַײז
 ןוֿפ טײקנענַאטשעגּפָא רעד ןיא :רעֿפיט טגיל גרוטַאמַארד םעד ןדלעֿפ
 .טרעדליש דלעֿפנעסקַא סָאװ ,ןבעל ןקידלטעטש םעד

 ןענַאטשעגּפָא זיא ןבעל עטרעדלישעג סָאד סָאװ ,גָאלּפ יד טָא
 ךיוא רימ ןֿפערט ,ןַײזטסּוװַאב ןלַאיצָאס סרבחמ ןטימ ךיילגרַאֿפ ןיא
 יִד טביײרש גניסעל ןעוו .דלעֿפנעסקַא יװ רעבַײרש ערעסערג ַײב
 -רעבירַא גנולדנַאה יד רע זומ ,עמַארד עזַאושזרוב עשישטַײד עטשרע
 עידעגַארט ןַײז ןוא ("ןָאסּפמַאס ַארַאס סימ;) דנַאלגנע ןיא ןגָארט

 ,קידנעייטש ַא .עילַאטיא ןיא ןעמוקרָאֿפ זומ *יטָאלַאג .ַאילימע;
 עקיצניו טימ ,דלעֿפנעסקַא טרעדלישעג טָאה ןבעל םענָאטָאנָאמ
 רעמערק ןשירעלדניווש םעד ןוֿפ עידעגַארט יד .ןֿפָאטש -ןטקילֿפנָאק
 םעד ןוֿפ גורעדליש-רעגייטש יד ;טינ עידעגַארט ןייק זיא למהרֿבַא
 רעד ךױא ױזַא ןוא ,טינ עמַארד ןייק ךָאנ זיא דַארג ןשהכאלמ לעב
 רעשיטַאטס זיא ץלַא סָאד .רעגולק ןרהא ןַא ןוֿפ גנַאגֿפױא רעטַאלג
 לָאמ ןייא זױלב .ןסעומש ןוא ןעגובַײרשַאב רַאֿפ ףָאטש ,ףַָאטש
 ,לטעטשש סדלעֿפנעסקַא ךרוד םערוטש רערעווש ַא ךרודַא ךיז טלקייק

 -נעסקַא עקַאט טײטשטנַא ןַאד ןוא ,םערוטש-עניזעטורקער רעד זיאיס
 עיטַאמַארד ,ףוס ןזיב בײהנָא ןוֿפ שיטַאמַארד ,עמַארד עטסעב סדלנֿפ
 םעתוֿפ טײקנֿפלַאהַאבמוא רעשינכעט רעד ףיוא וליֿפַא קידנקוק טינ
 ןלַאֿפעגכרוד שוריֿפב ."טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד, -- רבחמ

 ,"בַײװ ןוא ןַאמ, ןיא ,"עניטַאיבעצַאק, רעד קנַאד ַא ,דלעֿפנעסקַא זיא
 -ַאיבעצַאק , רעד קנַאד ַא ,רע טָאה ןטינשעגּפָא טכעלש טינ שוריֿפב
 םיקידצ יד ןוֿפ סעגירטניא יד --- ."טלעוו רעטרַאנעג, רעד ןיא ,"עניט
 ןוא סעגירטניא יד ןלעטשנגעקטנַא טֿפרַאדעג ןעמ טָאה סרעכַאזז ןוא
 -עצַאק, זיא ָאד ןוא ,דלעה ןשיליכשמ ןקידנטָאּפשּפָא םעד ןוֿפ ןצנוק
 טָאה ,ןטנידרַאֿפ ַא ,גיז ןתמא ןָא ;ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש ?עניטַאיב
 ""טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןיא זיולב ןגָארטעגסױרַא דלעֿפנעסקַא

 :ןסעיּפ ס'.א ןריזירעטקַארַאכ וצ טערט רעניוו

 עזעימָאק-יגַארט ךעלרעגריב שיּפיט ןענַײז סעסעיּפ סדלעֿפנעסקַא;

 ַא טימ ןוא קַאמשעג ןטיול ,ןליפש-ןעילימַאֿפ עלַאטנעמיטנעס רעדָא
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 ןיא *עמַארד רעקידנריר, רעד ןוֿפ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ ךס
 ןשיסוד םניא טרעוו "בייוו ןוא ןַאמ,) גנורעלקֿפױא רערעטלע רעד
 רעשירעלטסניק ןייז (עמַארדָאלעמ ַא יו טנכײצַאב שוריֿפב לטיט

 ,הלכשה רעשידִיי רעד ַײב ללכב יו ,סעסעיּפ ענַײז ןיא זיא גנַאג
 רעשיזיוצנַארֿפ רעששירערעלקֿפױא רערעטלע רעד ןוֿפ ןעוועג קיגנעהּפָא
 יַאב ןוא ןזעלעג קֿפס ילב טָאה דלעֿפנעסקַא .עקיטעָאּפ רעשטַײד ןוא
 ליכשמ ַא ַײב .רעליש ןוא גניסעל ןוֿפ קרעוו עשיטַאמַארד יד טרעדנּוװ
 ןגעווטסעדנוֿפ .ןעוועג ךעלגעמ טינ שרעדנַא סָאד זיא טַײצ רענעי ןוֿפ
 סָאװ ,ךירטש ןייא ןייק ןעניֿפעג טינ סעסעיפ ענייז ןיא רימ ןלעװו
 סםעד ןיא ןוא קיטַאמעט רענעביוהעג רעד ןיא ןענָאנרעד ןענָאק לָאז
 רעדָא "םכח רעד ןתנג סגניסעל ןוֿפ חסונ *ןשִיָארעה,, ,ןשיטעָאּפ ךיוה
 עשיגרוטַאמַארד ןעמענ טנָאקעג טָאה רע ..סעמַארד סרעליש ןֿפ
 -ַארעטיל קילדנעצרָאי עכעלטע טימ רערעטלע ןַא ןוֿפ רָאנ ןּפיצנירּפ
 -עלטֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,עיצידַארט רעשיר
 וצ רעכעלנע רעמ ַא (עלַא ןיא טינ) םיטרּפ ךס ַא ןיא ,עיצַאוטיס רעכ
 .טלגיּפשעגּפָא שירַארעטיל טָאה דלעֿפנעסקַא סָאװ ,עיצַאוטיס רעד
 סע עכלעוו טימ ,םיטרפ יד בילוצ ,רע טָאה תועּפשה עקיזָאד יד
 רעד ןוֿפ רעטרע ןוא סעכָאּפע יד קרַאטש טרָאֿפ ךיז ןדיישרעטנוא
 -רָאי ןט18 טֿפלעה רערעדנַא רעד ןיא גנורעלקֿפױא רעשיעּפָאריײא
 רעטשרע רעד ןוֿפ הלכשה רעשידִיי-שיסור רעד ןוֿפ וא טרעדנוה
 יד ןוֿפ ,םעַײנ ַא טימ ןדניברַאֿפ טזמעג ,(טרעדנוהרָאי ןט19 טֿפלעה
 ַא טימ ,ןטנעמעלע-ליטס ןטלקיווטנַא ןעגנוגנידַאב עקיטרָא-שרעדנַא
 -ַאטעד יד ןוא דייר יד ןרעדליש סםַײב סזילַאער ןשירעגייטש קרַאטש
 .ןטקַאֿפ עשיל

 ,רינַאמ עשיטַאמַארד סדלעֿפנעסקַא ןרעלקרעד ןליוו רימ ביוא..
 -!עּפָארײא-ֿברעמ רערעטלע רעד ןוֿפ ןָאֿפ ןֿפיוא ןָאט סָאד ריימ ןֿפרַאז
 קוליח ןייק זיא טרּפ םעד ןיא ,ָאד ןוא .קיטעָאּפ רעשיטַאמַארד רעש

 קיטעַאּפ רענעי ףיױא טקעריד עקַאט דלעֿפנעסקַא ךיז טציטש יצ טינ

 טקערידמוא תועּפשה יד ןגיוצעג רע טָאה יצ רעדָא קרעוו עריא ןוא
 ,ןענָאגיּפע ערַאגלּוװ עקיטרעוו-קינייוו ,עטקיטעּפשרַאֿפ-קרַאטש ץוֿפ
 יױבעצָאק ןוֿפ סרעכַאמכָאנ עשיסור יד ַײב ,"עניטַאיבעצָאק, רעד ַײב
 ןט19 לטרעֿפ ןטשרע םענוֿפ רערימש-רעטַאעט ערעדנַא ַײב ןוא
 שטָאכ ,רעגניֿפ ןטסדנימ ןַײז טרעוו טינ ןענַײז סָאװ ,טרעדנוהרָאי
 | .טקריווַאב ןעוועג ייז ןוֿפ רשֿפא זיא רע

 םענוֿפ סעידעמָאק ןייק טינ ןענַײז סעסעיפ סדלעֿפנעסקַא..
 .רנַאשז ןשיסַאלק-ָאדוועסּפ רעדָא ןשיסַאלק םענעביוהעג-שיטעָאּפ
 --יו, רעד ןוֿפ ןימ ןכעלסיז םעד וצ טינ ךיוא ךעלטנגייא ןרעהעג ייז
 -חג ךיוא עשימָאק יד ןיא ןיירַא טשימ סָאװ ,"עידעמָאק רעכעלרענ
 ענעי רעבָא טָאמרַאֿפ סעסעיּפ ענַײז .ןטנעמעלע עשיטעטַאּפ-קידָאמ
 עידעמַאק עשירערעלקֿפױא יד סָאװ ,טיײקשילַאטנעמיטנעס ץזָאז
 .ץנעדנעט רעלַאיצַאס ריא טול טָאה

 -קידנריר ,"עשינַאשטשעימ, ןימ םוצ ןרעהעג סעסעיפ ענַײז.

 סדלעֿפנעסקַא .םערָאֿפ רעשינעצס ןיא ןלעמעג-עילימַאֿפ עשימָאק
 ןכוז ןֿפרַאד |ןעמ טעװ} ..ןרעטסומ עשירַארעטיל ערַאבלטימוא

 רשֿפא ןוא עשיסור ,עשטַײד עקיגנַאר טירד ןוא-טייוצ ענעי ַײב
 -ליוועדָאװ ןוא סעידעמָאק (עטצעזעגרעביא) עשיזױצנַארֿפ ךיוא
 -ןעילימַאֿפ עשירחוס סָאד ןרעדליש שירעגייטש ןגעלֿפ סָאוװ ,רעבַײרש
 רעד ןוֿפ רעקיניו עיצידַארט רעייז ןעִיצ סָאװ ,רעבַײרש יד ַײב ,ןבעל
 ַאידעמַאק, רעד ןוֿפ ,ןגָאז וצ ױזַא ,רעמ ןוא ?ַאטידורע אידעמָאק;
 טָאה "רעטַאעט ,-יובעצָאק רעד זַא ,םינּפ ַא טָאה סע ."עטרַא לעד
 ףרַאד עמ .גנוקריוו עטמיטשַאב ַא טַאהעג ןֿפַאש סדלעֿפנעסקַא ףיוא
 -רעטַאעט עשידִיי טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא רע זַא ןענעכער ךיוא
 םיא ןיב ןענַײז סָאװ ,קרעװ עשיגָאלַאיד-שיטסיצילבופ ןוא קיטש
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 "על יו) םיליכשמ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןבירשעג טַײצ ןַײז ןיא ךיוא ןוא

 יד, עמינָאנַא יד ,"עלעקרעס, סרעגניטע ,"טלעוו רקֿפה; סנַאזניװ

 .,טנָאמרעד םיא ןוֿפ ךָאד טרעוו סָאװ ,("טלעוו עטרַאנעג

 רעד רַאֿפ ללכב יו ןדלעֿפנעסקַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סע
 -נייא ןייק טָאה רע זַא ,ךַארּפש רעשידִיי |רעד | ןיא הלכשה רערעטלע
 -שיטעָאּפ ןייק ,ןרוגיֿפ יעשידלצה; ןייק ןבעג טוװרּפעג טינ לָאמ קיצ
 -ַאלק יד דמערֿפ זיא הלכועה רעשידִיי רעד... עידעגַארט עששיטעטַאּפ
 זיא ױזַא טקנופ ,עמעט ענעביוהרעד ,עשִיָארעה עקיטרַאסיורג-שיס
 קורדסיוא רעד ןעוועג זיא סָאװ ,עמעט עשילביב יד דמערֿפ ךיוא ריא
 ןוֿפ סעסעיּפ יד ןיא.. .הלכשה רעשיערבעה רעד ןיא םזיציסַאלק ןוֿפ
 -רעגריב רעשיּפיט רעד ןיא ללכב יו טקנופ ,םיליכשמ עשידִיי יד

 -ַאוטיס יד ךיז טלקיױװטנַא ,טַײצ-רעלקֿפױא רעד ןוֿפ עידעמָאק רעכעל
 לשמל וו ןרעטקַארַאכ עלעודיווװדניא יד ןוֿפ רקיע רעד טינ עיצ
 רָאנ ,("טעלמַאה ,יָאלעטָא; ּפיט ןשריּפסקעש ןוֿפ סעידעגַארט יד ןיא
 טייקשיּפיט עכעלטֿפַאשלעזעג רעמ ןגָאמרַאֿפ סָאװ ,ןרעטקַארַאכ יד
 -נגעלעג רעד יב ךיז ןזיוַאב ,טייקכעלנעזרעּפ עלעודיווידניא רעדייא
 ןוא עיצַאוטיס יד ָאד זיא עקידנדײשטנַא סָאד .עיצַאוטיס ַא ןוֿפ טייה
 -ַאב קרַאטש ןרעוו ןדלעֿפנעסקַא ַײב ךיוא... טייקכעלנעזרעּפ יד טינ
 ןיא .. ןעגנוגנידַאב יד ןוא עיצַאוטיס יד ,עיצקַא יד ,לובַאֿפ יד טנָאט
 -יבמָאק ,רעכַײר-סגנודניֿפרעד עיצקַא יד זיא סעסעיפ סדלעֿפנעסקַא
 ,ןרעגניטע ַײב רעדייא טכַארטעגוצ רעוויַאנ ךיוא עקַאט ןוא טרינ
 -רעטנוא רעמ ןוא "קעווצ טסבלעז, ַא רעקינייו זיא ,עיצקַא יד ,יז וו
 ןיווש זיא רעגניטע... .ןרעטקַארַאכ ןזַײוװַאב וצ קעווצ םעד ןֿפרָאוװעג
 רעמ זיא רע .רעזייוורעד ַא רעמ -- דלעֿפנעסקַא ,רערעדליש רטמ
 -וידַאב יד יא ,ןטקַאֿפ יד יא ,ןזייוורעד ךס ַא ךָאנ ףרַאד רע ,ןסיוא
 .שרעדנַא ןַיז טֿפרַאדעג ןטלָאװ ייז יו ןוא ןענַײז ייז יו ױזַא ,ןעגנוג
 דָאלָאביטּפ עכַאווע יד ןדנוברַאֿפ טימרעד זיא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא...
 ןיא טֿפָא ךיז ןעלדנַאוורַאֿפ סָאװ ,ןרוגיֿפ ענַײז ןוֿפ גנונעכייצ עשיג
 ."ןדנַאטש, עצנַאג רַאֿפ סעקסַאמ-רעטקַארַאכ ענטעמַאה טעמּכ

 ןעירעגייטש םעניא זיא דלעֿפנעסקַא שיטסילַאער יװ רעבָא..
 ןוא לובַאֿפ רעד ךייש סָאװ רע זיא שיטסילַאער קינייו ױזַא ,ןלָאמ
 סעסעיפ סדלעֿפנעסקַא ןיא עגירטניא יד ,לובַאֿפ יד... .עגירטניא רעד
 .ךעלניישרַאוװמוא סיוכרוד טינ זיא יז ,"עכעלגעמוא, ןייק טינ זיא
 ןַײז .ךעלגעמ ןוא ךעלניײשרַאו ןכאמ וצ יז ךיז טימַאב דלעֿפיעסקַא
 ,ןבעל ןשירעגייטש ןשיּפימ ןטסָארּפ ןוֿפ ןעמונעג טינ רעבָא זיא לובַאֿפ
 ןיא ןעגנוריסַאּפ ענעטלעז ףיוא ךיז טוב ,ךעלנייוועגרעסיוא זיא יז
 -עשחס, רעשיטערַאֿפַארט רעקידנכערּפשטנַא רעד ןוֿפ ןעמַאר יד
 -ןיֿפרעד סעסעיּפ דלעֿפנעסקַא ןיא סעגירטניא יד ןענַײז "טייקשיט
 יד ,ייז ןענייז רעבָא ללּכב .טריֿפעגסױא קנילֿפ ןוא ךַײר-סגנוד
 | ,עקילעֿפוצ רָאנ ,ןעגנוריסַאּפ עשיּפיט ןייק טינ ךות ןיא ,סעגירטניא

 ַא זַא ,"ארונ הׂשעמ, ַא רָאנ ,שיּפיט טינ זיא סע .עכעלנייוועגמוא
 ןוֿפ ךיז לָאז |"טורקער רעשידי רעטשרע, ןיא} רעסיורג רעד ןמחנ
 ךָאנ ןוא ,ןטַאדלָאס ןיא ןבעגּפָא קיליװַײרֿפ ןוא ןילַא עביל סיורג
 קיטיוצרַאה ןוֿפ ןברַאטש םעד בילוצ ןוֿפ לָאז עלעמורֿפ זַא ,רעקיניװ
 -ַאטנַאֿפ רעד טימ "טלעוו רעטרַאנעג, רעד ןיא עגירטניא יד .ווַאא
 רעגייטש ןקיטלָאמעד םעניא טָאה ײרערַאוּפָאםידש רעלוֿפעיז
 ןוא ןַאמ, ןיא ןלַאֿפוצ עטריצילּפמַאק יד .ןריסַאּפ טנַאקעג ךעלרעווש
 | .וואא שיטסירוטנַאװַא טעמּכ ןענַײז "בייוו

 סעסעיּפ סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ רוטקורטס עלענָאיציזַאּפמָאק יד.

 ןֿפרַאש ןקיטרַאנגייא ןַא טקנופ ןטמיטשַאב ַא ַײב םוטעמוא זזַײװ

 -עפירעפ, עכעלטנגייא יד ןָא ךיז טבייה סע ּוװ ,טרָאד ךָארברעביא

 ןייא ןיא עיציזָאּפמָאק יד טלַאה טקנוּפ ןקיזָאד םעד וצ זיב ."עיט

 טבײה סע ןא רעביא ךיז יז טכערב רעבָא טקנופ סעד ַײב .ןסקַאוונָא
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 ןופ ןָאסיסלעל

 סָאװ ,עיצקַא יד .ויטקעּפסָארטער ,קירוצ ףיוא ןלייצרעד ַא ןָא ךיז
 -רָאג רעמ טלקיווטנַא יז ,עשילַאניֿפ ַא זיולב זיא ,רָאֿפ ךָאנ ןַאד טמוק
 רעד ןיא ,ףוס עמַאס םוצ זיב סיוא טמָארטש עיציזַאּפמָאק יד .טשינ
 טקנוּפ-ךיוה רעד .רעביא קיצנוק עיצקורטסנָאק יד ךיז טכערב טימ
 קידנעמוק ַא ןיא ןוא ,טפיהעגרעביא טרעוו רע ,וזיוועג טינ טרעו
 ןוֿפ לַאניֿפ ַא טימ טקידנערַאֿפ ווא טלייצרעד ,קידנקוקקירוצ ,דליב
 סעסעיפ ענַײז ןָא טבייה דלעֿפנעסקַא .רעטקַארַאכ ןשיגָאליפע ןָא
 .ךַאלֿפ רעשיטירק-רעגייטש ַא ןיא ןעגנורעדליש-רנַאשז עטיירב טימ
 רעבָא .עגירטניא רעד ןוא טעשזוס ןרַאֿפ ןָאֿפ ַא יו ןעניד ןֿפרַאד ייז
 םיצולּפ טרעה ,ןעלקיוועצ וצ ןָא ךיז טבייה טעשזוס רעד ּוװ טרָאד
 רעשיטקַאדיד רעד .רעביא ךיז טכערב ןוא סָארטש רעכַײלג רעד ףיוא
 גנַאג ןלערוטקורטס םעד ףױא טסייר עגירטניא רעד ןוֿפ טנעמָאמ
 וטטנורַא טרעוו רעגייטש רעד ּוװ טרָאד ךיז טכערב רוטקורטס יד
 .עידעגַארט רעכעלנייוועגמוא רעד ךרוד ןסירעג

 רינַאמ רעויטקעּפסָארטער רעד ךרוד טצריקרַאֿפ דלעֿפנעסקַא..
 רע ליוו ןטײקילעֿפוצ עכעלנייוועגמוא יד רעבָא .ןשַארעביא ליוו רע
 וויטימירּפ יווװ טסילַאער םעד .טקעריד ןוא קידגרדהב ןעגנערב טינ
 וצ קיסעמכערּפשעג אחינ רעמ ןיא (ןַײז טינ לָאז םזילַאער ןייז
 וצ טקעריד ייז רעדייא ןעגנוריסַאּפ עכעלנייוועגמוא יד ןגעוו ןלייצרעד
 -ןײשרַאוו ןוא רעטסָארּפ יז ועמ ןָאק גנולייצרעד רעד ןיא .ןעלקיווטנַא
 -נעסקַא טלדנַאהַאב סעסעיּפ ענַיז ןוֿפ גנולייטנייא יד) .ןכַאמ רעכעל
 ,ןטקַא ןיא לָאמַא ,"םיקלח. ןוא רעדליב ןיא םתס לָאמַא ,ײרֿפ דלנֿפ
 ךיז ןעמוקַאב .(טקַא ייוצ ןיא -- ?שיסַאלקמוא, סיוכרוד רעבָא
 רעד ןיא .ןעגנוריסַאּפ עכעלנייוועגמוא יד ןוֿפ ןטַאטלוזער יד זיולב
 רעייז ןוֿפ ךס ַא יז ןרילרַאֿפ טכירַאב ןוֿפ םערָאֿפ רעטקערידמוא
 זלעֿפנעסקַא סָאװ ,סָאד טבַײלב טרָאֿפ ןוא רעטקַארַאכ םענטעמַאה
 רענעייל רעד ,גנושַארעביא יד ןוא גנונַאּפש יד ;בָאה קיטיינ ףרַאד
 ךייהנָא ןוֿפ ןסיוו טינ רָאט רע .ןעוו טשודיחרַאֿפ לָאז רעקוקוצ רעדָא
 ןַײז טעװ רעטַײװ סָאװ

 -ַאנ רעשירַארעטיל רענעגייא רעד ןוא סרענעייל םעד רעביא..
 אֿפוג קרעוו יד ןיא ַײס ,םוטעמוא דלעֿפנעסקַא טנָאטַאב טייקוויא
 ןעגנוריסַאּפ יד ןוא ןשטנעמ יד זַא ,יײז ןגעוו טדער רע ּױװ טרָאד ַײס
 סָאד .ןבעל םענוֿפ ענעמונעג שיטקַאֿפ ,עטמיטשַאב-טערקנָאק ןענַײז
 ,עשיּפיט-שיטעטניס סָאד ןרעדליש וצ טרעטשעג טשינ םיא טָאה
 -נעט עכעלטֿפַאשלעזעג ענַײז בילוצ ןבָאה טֿפרַאדעג טָאה רע סעכלעוו
 עמ סָאװ סָאד זַא ,טגנַאלרַאֿפ רענעייל רעוויטימירּפ רעד... .ןצנעד

 ןֿפָארטעג ןבָאה טערקנַאק קידתמא עקַאט ךיז לָאז ,םיא טרעדליש -

 ,.רענעייל ןוויַאנ ןֿפױא טקריוו *השעמ , עתמא יד זיולב..

 ַא טַאהעג טָאה אֿפוג דלעֿפנעסקַא ךיוא זַא ,ךעלגעמ רעײז ..
 ןַײז ןקרַאטשרַאֿפ וצ שינעֿפרעדַאב עשיטסילַאנָאיצַאר-וויטימירּפ
 .טייקטערקנָאק רעשירָאטסיה ןוֿפ טנעמָאמ םעד ךרוד עיצַאטנעמוגרַא
 טבַירש ,קרעוו ענַײז ןוֿפ "רעטסייר , םוצ רעטרעוו-ריֿפנַײרַא ענייז ןיא
 -עגרעטנוא רימ ןוֿפ) תוישעמ עתמא ןענַײז לייט ַא, יי ןגעוו רע

 ,סעייטלוה ןוֿפ ןענַײז לייט ַא ,טליײצרעד טוג (וװ .מ -- ןכָארטש
 ןבָאה ייז סָאוװ ,ףוס ןצרַאוװש רעייז ןוֿפ ןוא טכירעגּפָא רעלדניווש
 ןלעוו ,קידנכַאל ןענעייל סירֿפס יד ןלעוו סָאװ ,ןשטנעמ יד .טַאהעג
 ײלרעלַא עקַאט ןוא ץרא-ךרד א רסומ ןרעה סגעוונייא ןיא יז
 ."ךיוא ןטֿפַאשנסיװ עטקיטיינעג

 -נעסקַא) ןטֿפירש עלַא טעמּכ בַאה ךיא,... :טלייצרעד רעבַאלטָאג
 -ריווקרעמ סרעדנוזַאב .טייהרענעבירשעג ןזעלעג (וו .מ -- .סדלנֿפ
 םענעגייא םעד טימ ןָאזרעּפ ערָאװ ַא ,"סעקרעזיוא לכימ, זיא קיד
 ןילַא זיא רע .סעדָא ןיא טנעקעג ןיילַא ןשטנעמ םעד בָאה ךיא .ןעמָאנ
 זַא.. ,טרעלקרעד םיוברעדעצ .א ."קסלָאדָאּפ ועליהָאמ ןוֿפ ןעוועג
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 רעטַאעט ןשידיי

 עתמא ןענַײז (וו .מ -- .קיטש-) רעטַאעט ןוא ןענַאמַאר ענַײז עלַא;

 סָאוװ ,ןשטנעמ ןוֿפ טרעדלישעג ןענירד ערעטקַארַאכ יד ןוא ,תוישעמ

 לָאז סע טלעטשעגסיוא ױזַא ,ךעלריטַאנ ,רָאנ ,טנעקעג ייז טָאה עמ

 יד ןענעקרעד ןוא רסומ ַא ןעניֿפעג ןענירד לָאז רעדעי זַא ,ןסָאּפ

 עכעלנע (ווװ .מ ןוֿפ ןטָארטשעגרעטנוא) ןסַאלק עצנַאג ןוֿפ רעלעֿפ

 שטָאכ ,ךעלֿפערט סיוכרוד זיא גנוטּפיוהַאב עקיזָאד יד ."ןשטנעמ

 .ןרוגיֿפ עקידעבעל-טערקנָאק טֿפָא טלָאמ דלעֿפנעסקַא

 ןַײז ןיא ןדלעה עסיוועג ןָא טֿפור .א יװ ןָא טזייוו רעניוו .מ

 | .ןעמענ עקיטכיר ערעייז טימ ןסעיּפ ןוא ןַאמָאר
 -ֿפױא ןענַײז סעסעיּפ סדלעֿפנעטקַא זַא ,ןַײז טינ קֿפס ןייק ןָאק'ס

 רנַאשז םוצ טינ ייז ןרעהעג רעבירעד ןוא "קיסעמ-עניב, טױבעג

 .ןבָאה ןליו רעקיטירק-רוטַארעטיל לייט ַא יו ,?סעמַארד-ןעייל ,

 ,ןענַײז ,"טלעוו רעטרַאנעג, רעד ןוֿפ גנולעטש סרענרעל .י ץוח ַא-.

 ךרוד ןרָאװעג טלעטשעג לָאמ עכעלטע ךָאנ סעסעיּפ ענַיז ,םינפ ַא

 סדלעֿפנעסקַא סָאװ ,טקַאֿפ רעד ןיײלַא זױלב רעבָא .סרעבַאהביל

 רעיי וצ תוכיש ןייק טינ ןבָאה סָאו ,תוביס בילוצ ןענַײז סעסעיּפ

 -עג רָאנ רקיע רעד ןוא טליּפשעג קינירו רעייז ,*טײקִיעֿפ-עניב ,

 -עטשטסעֿפ רעד ַײב ןמיס ַא רַאֿפ ןעניד טינ ןָאק ,ןרָאװעג טנעייל

 ענַײז זַא ,טסּוװעג טוג טָאה דלעֿפנעסקַא .רנַאשז רעייז ןוֿפ גנול

 -ַאב יז רע טָאה רעבירעד ,ןענעייל רקיע רעד ןעמ טעװו סעסעיפ

 ,טסעֿפ ןלעטשש רימ בוא .סעקרַאמער עקידנלָאמ ךס ַא טימ טנרָאװ

 טיקכעלגעמ רעלוֿפ רעד טימ טרַױרטסנַאק ןענַײז סעסעיפ יד זַא

 טלָאמעד ןטלָאוװו רעדָא ןענָאק יז זַא ןרעוווצ טליּפשעעג ןוא טלעטשעג

 ןעמ זומ ,גנוקריוו עשיטַאמַארד עשיֿפיצעּפס יד ןֿפורסױרַא טנַאקעג

 -רַאֿפ ןענַײז ייז שטָאכ ,"סעמַארד-ליפש, עשיפיט וצ ןענעכערוצ ייז

 .ןענעייל רקיע רעד ייז לָאז עמ זַא ,עטכישעג רעד ןוֿפ ןרָאוװעג טּפעמ

 ןןעירָאטסיה ןַײז ךרוד טמיטשַאב טינ טרעוו קרעװַא ןוֿפ רנַאשז רעד

 ַײב ןעניֿפעג רימ ,זיא תמא .תוהמ ןכעלקריוו ןַײז ךרוד רָאנ ;לרוג

 יו ,גנוועלקרעד ַאזַא ןדלעֿפנעסקַא

 טכַאמעג קיטש-רעטַאעט ַא יו סע ךיא בָאה וצרעד ,..

 "טכַאנ-רעטניוו ַא ןיא עינַאּפמָאק ַא ןיא ןענעייל וצ ףיוא

 ,ןשטנעמ יד ןוֿפ טדערעג םוטעמוא טרעוו ןעלטעצ-ןיוערַאּפ יד ןיא

 טַאלב -לטיט ףיױא טרעוו עסעיפ ַא ."השעמ, רעד וצ ןרעהעג סָאװ

 ַא וֿפ השעמ ַא רעדָא.. טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד, ןֿפורעגנָא

 -ַארט-שימַאק, :טַאלב-לטיט ןשטַײד ןֿפױא ןוא *הלכ-ןתח טשרמולכ

 -עביל :ןגָאז וצ טניימעג רשֿפא *ןַאמָאר , טרָאוװו ןטימ) *ןַאמָאר רעשיג

 ןענעייל "טלעוו רעטרַאנעג רעד, וצ דיל-המדקה םעניא .שטכישעג

 | ;רימ

 טלעטשרַאֿפ טינוָאג הששמ עתמא יד זיא ָאד

 ,טלעֿפעג סָאװ ,השעמה רדס ַא רָאנ דימּת רעבָא זיא'ס

 ."טלעטשעג םיקלח ןיינ ןיא רדסכ סע ךיא בָאה רעבירעד

 ענַײז טרידנעמָאקער רענעײל ןשינומה םעד טָאה דלעֿפנעסקַא-
 -ײצַאב-רנַאשז רערעלוּפָאּפ ןוא רעכעלמיטסקלָאֿפ רעד טימ סעסעיפ
 ןענַאק רימ ןלעװ "הׂשעמ, גנונעכייצַאב רעד וצ. ."הׂשעמ, גנונעכ
 טריזירעטקַארַאכ דלעֿפנעסקַא ּוװו רעטרע ייר עצנַאג ַא ןלעטשנגעקַא
 טרעוו "טלעוו עטרַאנעג יד, .קרעוו עשיטַאמַארד סלַא סעסעיפ ענַײז
 "בייוו ןוא ןַאמ , ,"ןענעצס עשיטַאמַארד , טַאלב-לטיט ןֿפױא ןֿפורעגנָא
 ןטקַא ייווצ ןיא קיטש-רעטַאעט ַא ןיא טעברַאַאב הֹשעמ עתמא ןַא; --
 יױוצ ןיא עמַארד ַא -- "ליפש-רשוע-ןצבק, (עמַארדָאלעמ :שיסור)
 לייט ַא;: רע טבַײרש ןרעבָאלטָאג וצ לווירב-האווצ ןַײז ןיא .ןטלַא
 יד ןועיוצ רעדנַאנַאֿפ וליֿפַא טלייט רע .*סעידעמָאק ןענַײז םירֿפס
 -םגנודליב םוצ גנודנעוו ןייז ןיא .עידעמָאק ןוא עמַארד :ןרנַאשז
 -עגנָא ךיא בָאה ךַארּפש רעבלעז רעד ףיוא, :רע טבַײרש רעטסינימ
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 -סנבעל רעד זיא ָאד .סעידעמָאק ןוא סעמַארד עכעלטע ךיוא ןבירש

 ןעגנולדנַאה עשינעצס ןיא טלעטשעגרָאֿפ םידיסח יד ןוֿפ רעגייטש

 ךַיי רעטושּפ רעד -- ןטייקירעווש עסיורג יד ףױא טקוקעג טינ ןוא

 סענעצס ןוא ןטקַא ,רעטַאעט ןגעוו ףירגַאב ןטסדנימ ןייק וליֿפַא טָאה

 עטעדליבעג רעסעדָא עלַא זַא ,ןעוועג הכוז ןגעווטסעדנוֿפ ךיא בָאה--

 | .קרעוו ענַײמ טביולעג ןבָאה ץִײ

 טייקכעלגעמ-ליפש עדעי זַא ,ןטלַאה עקַאט לָאז דלעֿפנעסקַא ןעוו

 ,טערָאֿפ עשיטַאמַארד יד רשֿפא רע טלָאװ ,ןסָאלשעגסיױא ןיטולחל זיא

 -רענעיל ןשידִיי םַײב ערעלוּפָאּפ-קיניו ַא ךָאנ לַײוװרעד טלָאמעד

 סָאוו ,"ןדִיי עטעדליבעג רעסעדָא, יד רַאֿפ ןבילקעגסיוא טינ ,םלוע

 ,ליבשמ רעכעלמיטסקלָאֿפ רעד ,רע טָאה ,קרעוו ענַײז טביולעג ןבָאה

 ןתמא רעד ןיא ,טנעמַארעּפמעט ןשירָאטַאטיגַא קרַאטש ןַײז טימ

  בירשעג טינ ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא קרעוו ענַײז

 -קורטס רעצנַאג רעייז טיול עקַאט ןענַײז סעסעיפ סדלעֿפנעסקַא

 -ָאק; רעכעלטינשעכרוד רעד ,לשמל יו ,שינעצס רעקינייו טינ רוט

 רעד ןוא סעסעיּפ יד ןוֿפ רוטקורטס יד זיולב טינ .*רעטַאעט-יובעצ

 רע זַא זיי ןלַאטעד ךס ַא ךיוא רָאנ ,ןגָאלַאיד יד ןוֿפ רעטקַארַאכ

 ןוֿפ וליֿפַא סָאד ןעעז רימ .עניב יד ןגיוא יד רַאֿפ טַאהעג טרָאֿפ טָאה

 "טורקער ןשידִיי ןטשרע}, ןיא ןטעלּפוק יד... .סעקרַאמער עטמיטשַאב

 ךרוד רָאנ ןרעו טקיטכערַאב ןענָאק "ליפש-רשוע-ןצבק, ןיא ןוא

 טימ סעטסעיפ ענייז ןכַײלגרַאֿפ רימ בוא .. .ענעצס רעד ףױא ןעגניז

 ,(ןרָאוװעג טקריװַאב םיא ןוֿפ זיא סָאוװ סנדַאֿפדלָאג סעסעיּפ עכעלנע

 ועקיטֿפערק ךרע ןַא ןָא זיא דלעֿפנעסקַא זַא ,ןגָאז ץומ רימ ןלעוװו

 -יוו טינ ןיטולחל ןוא לעמעג ןשירעגייטש םעניא רעלעניגירָא ןוא

 ןזעידִיי םענוֿפ רעדנירג , רעכעלקריוו רעד יו קנילֿפ-רעטַאעט רעקינ

 | ,"רעטַאעט

 -נעסקַא ןוֿפ דַארג רעד ןרַאוװעג טשרָאֿפעגטױא טינ ךָאנ זיא סע.

 רעד ןוֿפ גנורימרָאֿפסױא רעד ףיױא גנוקריוו רעשירַארעטיל סדלעֿפ

 -רעכיז רעױנעג ַא טימ ןױש ןָאק עמ שטָאכ .רוטַארעטיל רעשידִיי

 -נועסקַא .. ןעלעדנעמ ףיוא ןעגנוקריוו עטמיטשַאב ןלעטשטסעֿפ טייק

 -עטיל ןקיטֿפערק ַא טימ ,לוֿפטנעלַאט רעבָא טָאה ךיז רַאֿפ ןיילַא דלעֿפ

 סָאװ ,רעבַײרש ַא ןוֿפ טײקשירֿפ רעד טימ ,טנעמַארעּפמעט ןשירַאר

 וא טיירב ,זרעױר עשירעלטסניק לָאמ ןטשרע םוצ *טקעדטנַא;

 -לעזעג ,ןלעירעטַאמ סענוֿפ רעקיטש עקיזיר עצנַאג טריסקיֿפ קיברַאֿפ

 .טַיצ ןייז ןיא ןוא טנַאק ןַיז ןיא ןבעל ןשיגָאלָאעדיא ןוא ןכעלטֿפַאש

 ןסעינעֿפרעדַאב יד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא ןֿפַאזע סדלעֿפנעסקַא

 ןעוועג זיא רע .גנורעלקֿפױא ןוא טכיל ךָאנ ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןֿפ

 עקַאט סָאד טָא ןוא .ןסַאמ יד ןוֿפ טײקשירעֿפעש רעד טימ ןדנוברַאֿפ

 רעד ןיא טײטַאב ןוא טרעװ םיא טיג ןוא טנָאנ זזנא םיא טכַאמ

 םענייא רַאֿפ טכַאמעג םיא טַאה סָאד .רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג

 ןרַאֿפ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןפ רעגיילטנורג יד ןוֿפ

 ."?ןמכילע-םולע ןוא ןעלעדנעמ ןוֿפ רעײגרָאֿפ ןטסקיטכיוװ

 :עיגרוטַאמַארד ןַײז יױזַא טריזירעטקַארַאכ רעדנעלסיוא .נ

 רעד ןיא טָארטעגנַײרַא רעטשרע רעד טָאה דלעפנעסקַא..;

 טָאה טימרעד ןוא ןבעל-ןסַאמ םענוֿפ גנורעדליש יד עמַארד רעשידיי

 ןוא גנולדנַאה טימ ןטסקיטײנ סםעד טימ טרעכיזעג עמַארד יד רע

 רעועידִיי רעד ןוֿפ גנולדנַאה יד ןדנוברַאֿפ טָאה רע... .ןטלַאטשעג טימ

 -ַאיצַאס סָאד טרעטײרברַאֿפ דלעֿפנעסקַא.. ןבעל-ןסַאמ ןטימ עמַארד

 רעדָא יד טינ טּפיוהרעביא ָאד טבַײלב סע זַא טַײװ ױזַא דליב על

 עועידִיי עצנַאג יד טייטש גנולדנַאה רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא .בוטש ענעי

 עלסימיוו טָאטש יד ;לַאֿפ ןייא ןיא ַאלַאװַאבינ טָאטש יד ,הביבס

 גנולדנַאה רעד ןוֿפ בַאטששסָאמ רעד זיא לָאמעלַא -- לַאֿפ ןטייווצ ַא ןיא

 ןעגנוניישרעד ןסַאמ יד הֿביֿבס עשידִיי עצנַאג יד ,טָאטש עצנַאג יד
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 סָאװ ,דליב סָאד ןטסעמרַאֿפ וצ רעטיירב סָאװ... .ןרוגיֿפ-ןסַאמ ןוא
 רעשידִיי רעצנַאג רעד ןוֿפ ןבעל סָאד ןטכײלַאב וצ קיטײזלַא רעמ
 .ףורַאב ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד דלעֿפנעסקַא טעז םעד ןיא טָא ,הֿביֿבס
 שינעכיײצרַאֿפ ןענַאזרעּפ ןַיז ןיא רַאֿפרעד .עמַארד רעשידִיי רעד ןֿפ
 רעד... .טָאטש רעצנַאג ַא ןוֿפ בַאטשסָאמ םעד טױל טיובעג לָאמעלַא
 רעביא ךיז טרזח ןדלעה יד ןריזירעטקַארַאכ וצ רעגייטוע רעקיבלעז
 לָאמ עלַא ייז טנכייצַאב רע .ןדלעֿפנעסקַא ַײב קרעוװ ערעדנַא ןיא
 ןיא סא ןריֿפ יײז סָאװ ,עיצקנוֿפ רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד טױל
 טימרעד הֿביֿבס רעשידִיי רעצנַאג רעד ןוֿפ לָאבמיס םעד ,"טָאטש,
 ,דליב עלַאיצָאס סָאד טרעטײרברַאֿפ רעייהעגמוא דלעֿפנעסקַא טָאה
 .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טריטסיזקע טלָאמעד זיב טָאה סע סָאװ
 ןסָאלשעגנַײרַא דליב ןקיזָאדמעד ןיא רעטשרע רעד טָאה דלעֿפנעסקַא
 ןטלַאטשעג ,"םלוע רעטשרעטנוא רעד, טֿפור רע עכלעוו ןרוגיֿפ ענעי
 ןעוו ּפָא טינ וליֿפַא ךיז טלעטש דלעֿפנעסקַא .ןטכיש עמערָא יד ןוֿפ
 רעדיינש ַא ןוֿפ טַאטשרַאוו רעד ןרעוו ןזיוועג ףרַאד ענעצס רעד ףיוא
 ַא ,("רעדירב ןוא רעטסעווש ,בייוו ןוא ןַאמ, עידעמָאק רעד ןיא)
 -ידיי רעד ןוֿפ טלַאטשעג ַא ,"קינהשעי המ, רעד טציז סע ּוװ ,קנעש
 -עטקַארַאכ דלעֿפנעסקַא יו ,"טייל ןייק טינרָאג, ,טלעוורעטנוא רעש
 עוָאכַאלש ַא; ,('טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד,) םיא טריזיר
 עטרַאנעג,) זױה-רָאֿפנײא סיורג ַא ,("טלעוו עטרַאנעג ,) "עמושטערק
 יד רעדנַאנַאֿפ ױזַא טקור דלעֿפנעסקַא -- טרָאװ ןייא טימ .("טלעוו
 קיטליגדנע טרעוו יז זַא ,עמַארד רעשידִיי רערעטלע רעד ןוֿפ ןעמַארי
 -רַאֿפ ןעוועג זיא יז רעכלעוו טימ בוטש רעשידיגנ רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא
 .ןרעגניטע ןוא ןענָאזֿפלָאװ ַײב ןדנב

 יח ,עוויטיזָאּפ יד ןצַאשּפָא ייברעד ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ףרַאד עמ..
 .חסונ ןשירעלטסניק סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ ןטנעמָאמ עוװטַאגענ יד
 םענעי וצ זַא ,ןזיווַאב ךעלטייד ןוא רָאלק טָאה ןֿפַאש סדלעֿפנעסקַא
 סָאװ ,טײקמוקלוֿפ ןוא טייקיניזטסּוװַאב רעשיגרוטַאמַארד ןוֿפ דָארג
 ַאזַא .ןבייהרעד טינ דלעֿפנעסקַא ךיז ןָאק ,ןרעגניטע יב ןַארַאֿפ זיא
 -ידניא עכַײר יד טימ ,טײקצנַאג רעד טימ ,"עלעקרעס, יו עידעמָאק

 -רעסיוא .ןדלעֿפנעסקַא ַײב טינ ןעמ טניֿפעג ,ןטלַאטשעג עטריזילַאודיװ
 ַא ךָאנ רע זיא ,גרוטַאמַארד רעּפַאנק ַא זיא דלעֿפנעסקַא סָאװ ,םעד
 ױזַא טשרעהַאב סע ןכלעוו ,םזימָאק םעניײֿפ םענעי ףיוא ןיבמ רעּפַאנק
 ןוֿפ ןטעשחס עלַא טרילָארטנַאק גנערטש טָאה רע.. .רעגניטע טוג
 עכלעוו ףיוא ןטקַאֿפ יד ןזיױװוצנָא ןסעגרַאֿפ טינ לָאמנייק .קרעוו ענייז
 ויסַאמ ליֿפוצ ןעוועג ללּכב זיא רע .עיזַאטנַאֿפ ןַײז ךמוס ךיז זיא סע

 ןרעגניטע ךָאנ טָאה סָאװ ,רעגײטש-עידעמָאק ןטכייל םענעי רַאֿפ

 .(םכילע-םולש ,ןדַאֿפדלָאג) רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןשרעה ןעמונעג

 ךױה יױזַא ןביוהרעד טינ טָאה ןדלעֿפנעסקַא רַאֿפ םענייק ַײב..
 -עטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ טלַאהניא רעלַאיצָאס רעד םיטש ןַײז
 סָאװ ,ןטייקיניילק עשיֿפַארגָאנטע טימ גרעב יד רעטנוא .רוטַאר
 רעד ךרוד קידנעטש ךיז טסייר ,קרעוו ענַײז ןיא ןטָאשעגנָא ןענַײז
 -נעסקַא לַײװ... סעצָארּפ-סנבעל ןכעלטייהנייא ,ןצנַאג ַא ןוֿפ םעטָא
 רעשידיגנ רעד ןוֿפ עמַארד עשידִיי ערעטלע יד ןסירעגּפָא טָאה דלנֿפ
 גנולדנַאה רעקיבוטש רעד ןוֿפ קעװַא ללכב זיא רע לַײװ ,בוטש
 םענוֿפ ןעמונעג ,גנולדנַאה רעכעלטֿפַאשלעזעג רעכעלטנֿפע רעד וצ

 ןבעגעגנייא לָאמליײט םיא ךיז טָאה רַאֿפרעד ,ןבעל-ןסַאמ ןשידִיי
 -טלעוו ןשיליכשמ ןַײז ןוֿפ ןצענערג יד רעביא ןײגוצרעבירַא
 ןָאק סָאװ ,העושי רעד ןיא ןביילג ןוויַאנ םעד רעביא ,ןעמענַאב
 עקיטכיר טימ ןענערָאװַאב סנטײצַאב ךיז ןלעװ ןדִי ןעו ןעמוק
 וצ טגנַאלרעד דלעֿפנעסקַא טָאה ןעמעלַא םעד רעביא .סעקירטעמ
 ןוֿפ ןלעטש עשביה ןָא ןליֿפ סָאװ ,םזיטַאמַארד ןטכע ןוֿפ ןלַאוװק יד
 -ַארד רעקיטרַאנגייא ןַא ןעוועג זיא סע ,ןגָאז זומ עמ ןוא ,קרעוו ענייז
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 ןופ ןָאקיססעלל

 ןיא רעטשרע רעד טָאה דלעֿפנעסקַא.. .טַײצ רענעי רַאֿפ םזיטַאמ
 ,םעד ןיא םזיטַאמַארד ןוֿפ לַאוװק םעד ןענוֿפעג רוטַארעטיל רעזדנוא
 -רע רעד טָאה רע .םענעי ןוֿפ טקירדרעטנוא זיא שטנעמ רעד סָאװ
 טָא ןוֿפ ןוא ,סזיטַאמַארד םענוֿפ ןעלצרָאװ עלַאיצָאס יד ןענוֿפעג רעטש
 ןַארַאֿפ זיא סָאװ ,עטסקרַאטש סָאד ןסקַאוועגסיױא זיא ןעלצרָאװ יד
 .קרעוו ענַיז ןיא

 -ַארד ענַײז ןיא טמעטָאעגנַײרַא ךעלקריוו טָאה דלעֿפנעסקַא יי
 יד טרעוו ןיײלַא סָאד זַא ,ןרָאצ ןכעלטֿפַאשנדייל ַאזַא קרעוו עשיטַאמ
 טלעֿפ סע ןעוו ץלַאֿפ ענעי ןיא גנולדנַאה רעד ןוֿפ טֿפַארק-ביירט
 -טימ עקיזָאד יד ןוא .ןעלטימ עשיגרוטַאמַארד יד סיוא ןדלעֿפנעסקַא
 רַאֿפ ליֿפעג קיניױו רעייז טַאה רע .טֿפָא ץנַאג סױא םיא ןלעֿפ ןעל
 רע סָאװ טימ עקיצנייא סָאד ןוא ,עמַארד רעד ןוֿפ עיציזָאּפמָאל
 עטנַאּפעעג יד זיא ,ןורסח ןקיזָאד םעד ןריסנעּפמָאק וצ ךָאנ טכוז
 ,ןזירּפרויס ףױא גנולדנַאה יד טױב רע .קרעוװו םעד ןוֿפ עגירטניא
 ןוֿפ טייקלצניקעג יד ךיז טליֿפרעד סע זַא ,טֿפָא ױזַא ןעעשעג סָאװ
 ."עגירטניא , רעצנַאג רעד

 דלעֿפנעסקַא טָאה *עסַאמ רעד רַאֿפ קרעוו ענַײז קידנעמיטשַאב,...
 רָאנ ןעמ ןָאק רענעײל-עסַאמ סעד ןקידירֿפַאב זַא ,ןעענַאטשרַאֿפ
 ןרעוו ןגָארטעגנַײרַא טעװ "קיטש-רעטַאעט, םעניא ןעוו טלָאמעד
 יד ןוֿפ דנַאנַארעדיװ רעצנַאג רעד ,ןבעל ןלַאער ןוֿפ טעּפמיא רעד
 -ָאסרעּפ סדלעֿפנעסקַא רעטנוא .ןשינעטלעהרַאֿפ עלַאיצַאס עקימורַא
 עלַאיצָאס עטמיטשַאב ןענעקרעד טזָאלעג רעבירעד ךיז ןבָאה ןשזַאנ
 סָאו ,ןדָאזיּפע יד ןיא ןוא ,ןבעל ןשידִיי ןקיטלָאמעד ןוֿפ ןרוגיֿפ
 םעד ףיוא טקוקעג טינ ,לָאמעלַא זיא ,ןרוגיֿפ עקיזָאד יד טימ ןריסַאּפ
 -עמצעזעג עסיוועג ַא ןעוועג ,טעשחס ןקידנענַאּפש ַא ךָאנ ךיז ץָאי
 סָאד ןענעק ןטנכייצעגסיוא ןַא ףיוא טריזָאב ךיז טָאה עכלעוו ,טייקיס
 ןיזש טנעקעג טָאה ןבעל סָאד ןענעק הֿביֿבס רעשידִיי רעד ןוֿפ ןבעל
 ןדלָאמעג סע ןזיא ןדלעֿפנעסקַא ךרוד טשרע רעבָא .רעגניטע ךיױא
 - ןוא ,ֿפַאש ןשירַארעטיל טרַא ןדעווטעי רַאֿפ ץעזעג ןימ ַא יו ןרָאװעג
 -עג רעטעּפש טָאה סָאװ ,ץעזעג ןקיזָאד םעד :ךָאד סע זיא טקַאֿפַא
 רעזדנוא ןוֿפ הֿפוקּת עשיסַאלק עצנַאג יד רַאבטכורֿפ ױזַא טכַאמ
 ."עמַארד ןשידִיי ערעטלע יד ןדלָאמעג עטשרע יד טָאה ,רוטַארעטיל

 קיטסַאל המלש רעבַײרש רעשיטסיסקרַאמ רעשיליױוּפ-שידִיי רעד

 ;ןֿפַאש ס'.א טריזירעטקַארַאכ

 טָאה סָאװ ,רעבַײרש רעד ןעוועג טשינ טַײװו ךָאנ זיא דלעֿפנעסקַאג
 זיא רע .ויטימירּפ ןוא ר גונעג ךָאנ זיא רע .ליטס ןייז ןֿפילשעג
 .ןיא ַײס ןַאמָאר ןַײז ןיא ַײס ןזיווַאב טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד רעבָא
 ,עגירטניא עקידנענַאּפש ַא ןבעוורַאֿפ וצ קיטכערּפ ןסעיּפ ענייז
 טימ ןטלַאטשעג ללש ַא ןרעדליש ,סענעצס עטנַאסערעטניא ןעױבֿפױא
 טרילרַאֿפ טֿפָא .רעגייטש-דייר ןוא תועונת ייז רַאֿפ עכעלמיטנגייא יד
 וצ זיא ,ןטקַאֿפ ללש םעד טימ ךיז טעינילכרַאֿפ ,ןלַאטעד ןיא ךיז רע
 עקַאט ךיז ןבָאה טקנוּפדנַאטש ןשירָאטסיה-רוטלוק ןוֿפ .קידוועדערַאב
 ןוא ןגָאלָאליֿפ רַאֿפ ,ןטנעמוקָאד עקיטרעוו רָאג זיב ןעמוקַאב אלימב
 -יֵל .ןעגנושרָאֿפ רַאֿפ דלעֿפ רַאבקנַאד רָאג זיב ַא -- רעלטֿפַאשנסיװ
 ןשירעבַײרשַאב ןוֿפ גנוֿפױהנָא עסיורג וצ יד רעבָא טָאה שירַארעט
 -ימירפ יו .ןעמענרָאװ עשירעלטסניק סָאד ןטרָאד ןוא ָאד טרעוושַאב
 ערעזדנוא ןיא לָאז סע ױר יװ ,ןעלטימ יד ןַײז טשינ ןלָאז סע וויט
 -נעסקַא קידנעייל ,ןעמ זומ ,ךַארּפש סדלעֿפנעסקַא ןעזסיוא טשינ ןגיוא
 ןקיטכערּפ ַא ַײס ךיז רַאֿפ ןבָאה רימ זַא ,ןַײז הדומ ,סעסעיפ סדלנֿפ
 -בָא ענַײז ןָאק סָאװ ,רבחמ ןטריטנעלַאט-ךיוה ַא ַײס ,רָאטַאוװרעסבָא
 ,םרָאֿפ רעשיטַאמַארד-שירַארעטיל עסיוועג ַא ןבעגנָא סעיצַאוורעס

 -ליצ ןא עטקיטעזעגנַא-שיעדיא ,עשיּפיט סָאד ןעניֿפעגסױא ןוא

 .טעד רַאֿפ שוח ןטנוזעג ַא סױרַא טזַײװ דלעֿפנעסקַא .עטסּוװַאב
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 רע ט ַאעצ ט ןשידיי

 וצ ןצנעדנעט עשיליכשעמ ענַײז טײטשרַאֿפ ןוא תמא ןשירעלטסניק

 .מייקכעלקריוו רעד טימ ןריטנַארֿפנָאק

 עביל רערעטיול ,רעקידתוינּפנַא רעסיורג ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד..

 וצ |"טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד,} עסעיפ רעד ןיא טסקַאװ

 יײר ,. ,ךױה רעכעלריטַאנ טשינ ןדלעֿפנעסקַא זיב ,רעקידלַאווג ַא

 רימ ןוא טרָא לַארטנעצ ַא וויטָאמ-עביל רעד טמענרַאֿפ ןדלעֿפנעסקַא

 ןטוסעפ םַײב טעטסענעג ןבָאה ,ןליֿפעג ענייר ,עביל ענייר יד זַא ,ןעזז

 ןעלכימ ןוֿפ עביל יד ןייר "לכיטנרעטש, ןיא זיא ױזַא .שטנעמ ןעמערָא

 עביל סנמחנ טייקטיירג-תונברק טימ לוֿפ זיא ױזַא ,רעֿפלעהַאב םעד

 קַאּפוזעטע לארׂשי ןוֿפ עביל יד ןכַײלגסָאד ,"טורקער רעטשרע}; ןיא

 ."ליּפשע-רששוע-ןצבק, ןיא ןענרהא ןוֿפ ןוא *טלעוו עטרַאנעג יד, ןיא

 טלייצרעד, זױלב טשינ תושעמ עתמא ענַײז טָאה דלעֿפנעסקַא ..

 ליֿפ רעייז ייברעד ,טרַױרטסנַאק טייקטינעג גונעג טימ ייז רָאנ ,*טַאלג

 עטרַאנעג יד, םגה ןפיט ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןביוהרעד ןטלַאטשעג

 -עייל םוצ ךַאז ַא טסייה'ס ,הששעמ א ןָא אֿפוג רבחמ רעד טֿפור "טלעוו

 טזעינ רעבָא ןענַײז ,ןליּפש םוצ טשינ רעבָא ,ןענעײלרָאֿפ רעדָא ןענ
 -ןעסקַא זַא ,טהנעטעג ןבָאה סָאוו ,ערעדנַא עלַא ןוא ןירבָאק .ל טכערעג
 -ערוֿפ רעשינעצס רַאֿפ טשינ ןגױט ןעגנוֿפַאש עשיטַאמַארד סדלעֿפ
 .רעטסערּפעג רעד טֿפָא םיא ַײב טלעֿפ סע זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .גנומ
 ןצ טֿפָא זיא ,ןגעוו עקיטַײז עטַײוו ןיא ןַײרַא טּפָא ךיז טזָאל רע .גָאלַאיד
 -עלטסניק סעד גיוא ןוֿפ טרילראֿפ ןוא טקַאֿפ םעד וצ טעטכענקרַאֿפ
 .תמא ןשיר

 ידע עסעיּפ רעד ןיא סקרַאמער יד ןוֿפ ןליּפשַײב טגנערב קיטסַאל|
 -יימ רעד ןגעק גנוקידײטרַאֿפ ןַײז ןקיטעטשַאב וצ "טלעוו עטרַאנעג
 ,|טײקשינעצסַא ןוֿפ גנונ

 טֿפָא ךיז טצונַאב דלעֿפנעסקַא זַא רע טנָאטַאב ךױא חמ סע
 טָאטענָא ,גנוכיירטשרעטנוא-העונת רעכעלרעסיוא ןוֿפ םינֿפוא טימ
 ןליֿפַא זיא ץלַא סָאד... .טערטרָאּפ ןשיגַאלָאכיסּפ ןטֿפיטרַאֿפ ַא ןבעג
 -רעטנא רעד רעבָא ,ןעלעדנעמ ןוא ןמכילע םולש ַײב ןֿפערטוצנָא
 יד זיא ,רעקיסַאלק יד ַײב ,טרָאד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב דייש
 ןוא ,םזימָאק םעד ןכיירטשרעטנוא רַאֿפ לטימ ַא בור'ס גנורזחרעביא
 סע זיא ןדלעֿפנעסקַא ַײב .טצונַאב ,טײקמַאזרָאּפש רעסיורג טיזנ ,זיא
 ףרַאד ןוא םזיטנעטיוא ןימ ַא ןוֿפ ,עיצַאטימיא רעטושּפ ןוֿפ ןֿפוא ןַא
 -ַאּפמָאק עלַא ץָארט רעבָא ,שזַאנָאסרעּפ םעד ןריצנערעֿפיד וצ ןֿפלעה
 רעזיױוליײט ןוא סולֿפרעביא ןכעלכַארּפש ,ןטייקנגיוצעצ עלענַאיציז
 ץנעדנעט עקידנריקסַאמעד יד טמוק ,טערטרָאּפ ןוֿפ טייקשטשוטמ
 -סקלָאֿפ טימ טכעלֿפעג ןיא טֿפָא ,עריטַאס יד ןוא ,רָאלק זיב סױרַא
 .קידנרטעמשעצ טקריוװ ,רָאמוה ןשינומה ןטעלמיט

 יד ןיא ןלײֿפ עטסֿפרַאש יד דלעֿפנעסקַא טליצ קרעוװ ענַײז ןיא
 ןיא ,רעגייטש-סנבעל םענענַאטשעגּפָא םעד ןיא ,ןדִיי עטוג ,םידיסח
 רעטשרע רעד טָאה רע .ןבױלגרעבַא וא סענַאב ןכעלרעטלַאלטימ םעד
 עכעלרע ןוֿפ עגַארֿפ יד טרָא םענעעזעגנָא ןַא ףיוא טלעטשעגקעוװַא
 -רַאֿפמוא ,עקידנטעברַא יד ושיווצ אקווד טרָא ןַא טָאה סָאװ ,עביל
 יד טרעדלישעג טסיירד גונעג טָאה דלעֿפנעסקַא ןטכיש עכעלגעמ
 רעוויטיזָאּפ רעשיליכשמ ,רעוויטקעיבוס ןַײז ץָארט ןוא ,ענישטורקער
 -טסניק ןוא ן'עירָאטסיה םעד בילוצ ,רע טָאה ,ריא וצ גנולעטשנייא
 יד ןיא טָאה יז סָאװ ,עידעגַארט ערעווש יד ןזיווַאב ,תמא ןשירעג
 רעד ןוֿפ טקזוחעגּפָא טָאה דלעֿפנעסקַא ןֿפורעגסױרַא ןעמייה עשידִיי
 םעד טרעּפרעקרַאֿפ ךיז טימ טָאה סָאװ ,?הק םעד ןוֿפ ,"עטָאלָאה;

 ןַײז ןוֿפ ךַארּפש רעד טימ ַײס .רעגיײטש-סנבעל ןכעלרעטלַאלטימ

 ןעניד וצ טבערטשעג רע טָאה אֿפֹוג ןֿפַאש םעד טימ ַײס ןוא ןֿפַאש

 םעד ןוֿפ ןסײרסױרַא םיא ,שטנעמ-סקלָאֿפ ןשידִיי ןטרעטצניֿפרַאֿפ םעד

 -שיעּפָארײא ןַא יו ןעעז םיא טא רדס-סנבעל סענענַאטשעגּפָא

2395 

 ןשיווצ ןכַײלג ַא יו ,ןטסעֿפ-שימָאנַאקע ןַא ,ןטעדליבעג ,ןטדיילקעג

 רעוויסערגָארּפ רעסיורג רעד... .רעקלעֿפ ןוֿפ החּפשמ רעד ןיא עכַײלג

 ,רעײטשרַאֿפ ריא יו ןדלעֿפנעסקַא ןוֿפ ןוא הלכששה רעד ןוֿפ טסנידרַאֿפ

 ַײס ,ךעלכַארּפש ַײס ,עטריסקיֿפ יד ךרוד טָאה רע סָאו ,רעד זיא

 ןוא ןט18 ףוס ןיא טייקכעלקריוו רעשידִיי ןוֿפ ןטנווייל עשירעגייטש

 -ןְדייֵל ןַײז טימ טקריוועגטימ ךיוא היי ןט19 ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע

 ןכַאמ וצ רערעל ןוא רָאטַאטיגַא ןַא ןוֿפ טנעמַארעּפמעט ןכעלטֿפַאש

 ."טנעוו ָאטעג עטסעֿפ יד ןיא ןסיר עקרַאטש עטשרע יד

 ;טבַײרש ןירָאג .ב רעקירָאטסיה-רעטַאעט רעד

 רע .ןיילַא ץנַאג ןעמַארד ענַײז ןיא טייטש דלעֿפנעסקַא לארׂשי,

 ,דלעֿפ םעד ףיוא רעטשרע רעד ןעוועג טלָאװ רע יו ןבירשעג ייז טָאה

 -יטַאמַארד ןוֿפ ןצעזעג יד .ןעזעג טינ עמַארד ןייק לָאמ ןייק טָאה ןוא

 ,ךעלגעמוא זיא סע .ןרָאוװעג ןבירשעג טינ םיא רַאֿפ ןענַײז טסנוק רעש

 טינ רעטַאעט ןייק טָאה ,ןשוועג זיא רע יו שטנעמ רעכעלטלעוו ַאזַא זַא

 ועשיטַאמַארד רעד טימ טנעקַאב ןעוועג טינ זיא רע זַא רעדָא ,טכוזַאב

 ענַײז ןוא טצונַאב טינ ךיז טימרעד רעבָא טָאה רע .רוטָארעטיל

 ךיז טָאה רע .ענעֿפַאשעג שימייה ןעמוקעגסױרַא ןענַײז ןעמַארד

 ַא ןוא עמַארד ַא ןוֿפ דיישרעטנוא םעד טכַאמעג רָאלק טינ ןיילַא

 טָאה סָאד זַא ,ןַײז ןַאק סע .גנולייצרעד ןוא גנלדנַאה ןוֿפ ,עלעווָאנ

 זַא ,טמולחעג טינ וליֿפַא ךיז טָאה םיא סָאװ ,ןוֿפרעד ןעמונעג ךיז

 .עניב ַא ףיױא ןליּפש ןעמ טעוװ רעקיטש עשידִיי

 םוצ רָאנ ,קיּפש םוצ טינ ןעמַארד ענייז ןבירשעג טָאה רע.

 סע לָאז ןעמ ידּכ עמַארד ןוֿפ עמרָאֿפ יד טכיורבעג טָאה ןוא ,ןענעייל

 עמַארד ןוֿפ עמרָאֿפ יד סָאוװרַאֿפ .עינַאּפמָאק ַא ןיא ןענעייל ןענָאק

 עמרָאֿפ יד יוװ ,עינַאּפמָאק ַא ןיא ןענעיײל וצ טסַאפעגוצ רעמ זיא

 טָאה רע זַא ,רָאלק זיא סע רָאנ ,ךעלדנעטשרַאֿפ טינ זיא ,ןַאמָאד ַא ןוֿפ

 ןעמַארד יד לָאז ןעמ זַא ,גנונעֿפָאה ןוֿפ ןטָאש םעד ןעזעג טינ וליֿפַא

 ןגעוו טרעמיקעג טינ רעבירעד ךיז טָאה רע ןוא ,עניב א ףיוא ןליפש

 ןוא רעזעל םעד ןטלַאהרעטנוא וצ ןעוועג זיא רקיע רעד .עמרָאֿפ רעד

 סייװ רע סָאװ ,ןבעל ןוֿפ ןטַײז עכלעזַא םיא ןזיױו ,םיא ןרעלקֿפױא

 ןיא טקניה עיצקורטסנָאק יד בוא רַאֿפרעד .טינ טײטשרַאֿפ ןוא טינ

 ערעדנַא עלַא יװ סָאמ ערעכעה ַא ןיא ,רע טציזַאב ,ןעמַארד ענייז

 .ןכירטש עכעלטע ןיא רעדליב ןענעכייצ וצ טֿפַארק יד ,טַײצ ןיַיז ןוֿפ

 ןעמ סָאװ ,קיטש ןייא ןוֿפ ןסָאגעגסױא טינ ןענַײז ערעטקַארַאכ ענַײז

 םעד ןוֿפ ךיז טדיײשרעטנוא רעדנוזַאב רעדעי רָאנ ,שטנעמ טֿפור

 ןטמיטשַאב ַא רָאנ ,ןשטנעמ ַא םֹּתס טינ ךיז רַאֿפ טעז ןעמ ןוא ,ןטייווצ

 ַא טימ ,רובד ןטמיטשַאב ַא טימ ,םינּפ ןטמיטשַאב ַא טימ ןשטנעמ

 ."ךוליה ןטמיטשַאב

 :טבַײרש רעגינ .ש

 ןבילבעג ,רענייא ץוח ַא ,עלַא ןענַײז ןעגנולייצרעד יד תעב..,

 עטקורדעג ענַײז טימ זַא ןעניימ טנָאקעג ןעמ טלָאוװ ,טּפירקסונַאמ ןיא

 עטכישעג-רעטַאעט רעשידִיי רעד וצ רעמ דלעֿפנעטקַא טרעהעג קרעוו

 סָאד רעבָא .רוטַארעטיל רעטיידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ יו

 ןעניז ןיא סָאװ קיצניוו טָאה דלעֿפנעסקַא .תועט ַא ןעוועג טלָאװ

 ןַאד וליֿפַא ןעניז ןיא טַאהעג טינ סע טָאה רע .רעטַאעט סָאד טָאהעג

 זיא ,ןתמא רעד ןיא ןוא ,קיטש-רעטַאעט ענַײז ןבירשעג טָאה רע ןעו

 ,שיטַאמַארד קרעוו עקיזָאד יד ןוֿפ סערָאֿפ עקידנסיורד יד רַָאנ עקַאט

 טלייטעגנייא רָאנ ,ןעגנולייצרעד סע ןענַײז ךות ןיא .ךות רעד טינ

 :רעטַאעט לָאמַא ןָא יז טֿפור ןילַא רעסַאֿפרַאֿפ רעד .סענעצס ןיא

 יד, ןָא רע טֿפור ןענױשרַאּפ ערעייז .תויׂשעמ רעטֿפָא ןוא קיטש

 טגָאז רע יװ}| סע טָאה רע. .."השעמ רעד וצ ָאד ןרעק סָאװ ןשטנעמ

 ,טכַאמעג, |"בַײוװ ןוא ןַאמ , וצ המדקה רעטמַארגעג רעד ןיא שוריֿפב

 ןענעייל וצ , ףיוא רָאנ ,ליּפש וצ ףיוא טינ "רעטַאעט ַא יו ,סע טסייה
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 ױזַא טינ ןיב ךיא םגה ןוא ,"טכַאנ-רעטניוו ַא ןיא עינַאּפמָאק ןיא
 רע, זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ןירָאג .ב רענעברָאטשרַאֿפ רעד יו רעכיז

 ,גנונעֿפַאה ןוֿפ ןטָאש םעד וליֿפֵא ןעזעג טינ טָאה (דלעֿפנעסקַא)
 ןָאזטֿפלָאוװ ךָאד ןבָאה) "עניב ַא ףיוא ןליּפש ןעמַארד יד לָאז ןעמ זַא
 רעדָא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןבירשעג ןבָאה עכלעוו ,רעגניטע ןוא
 -עגֿפױא סעמַארד ערעייז ןעז וצ ןעגנונעֿפָאה טַאהעג אי ,ךָאנ רעירֿפ
 -עג טכערעג ,סיוא טזייוו סע יו ,ןירָאג .ב זיא ןגעװוטסעדנוֿפ ,(טריֿפ
 טינ ןעוועג ןסיוא זיא דלעֿפנעסקַא זַא ,ןבירשעג טָאה רע ןעוו ןעוו
 ןוֿפ ןָאק ןעמ סָאװ ,לכשה-רסומ םעד ןוא הֹשעמ יד רָאנ ,ליפש סָאד
 יו רעירֿפ ןעוועג עקַאט ,םינּפ ַא ,זיא דלעֿפנעסקַא .ןענרעלּפָא ריא
 ןטיױוצ םעד ,ןרעגניטע המלש ןוֿפ בױא ןוא .רעלייצרעד ַא ץלַא
 ןטצנַײנ טֿפלעה רעטשרע רעד ןוֿפ רעלעטשטֿפירש ןוויטקודָארּפ
 -עדַאֿפדלָאג וצ ןרעבָאלטַאג ךרוד זיב עיניל ַא ךיז טיצ ,טרעדנוהרָאי
 זלעֿפנעסקַא זיא ,עיזעָאּפ רעשידִיי רעקידרעטעּפש רעד וצ ןוא ןענ
 ועשידִיי רעד רַאֿפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ טָאה רעכלעוו ,רעד ןעוועג
 יִל ,םירֿפס רכומ עלעדנעמ ,ןקיד .מ .א רַאֿפ :טסנוק-סגנולייצרעד
 .ןמכילע םולש ,ןיקצענ

 -1עסקַא קרעוו יד זַא ,ןגָאז ךיא ליוו ,לּכה ךס ַא ןכַאמ קידנוװרּפ.

 יו רעמ טינ טציא ןיוש ןבָאה ,טנעקַאב זדנוא ןענַײז עכלעוו ,סדלנֿפ

 רעבָא שירָאטסיה-רוטַארעטיל .גנוטײטַאב עשירָאטסיה-רוטַארעטיל ַא

 ךעלטַײד ןוא רָאלק ּפָא ךיז טלגיּפש ייז ןיא .קיטכיוו רעייז ייז ןענַײז

 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןטנעמָאמ עטסטנַאסערעטניא יד ןוֿפ רענייא

 סױטשנעמַאזװצ ריא ןוֿפ טנעמָאמ רעד -- רוטַארעטיל-הלּכשה רעד

 רעד ןיא ןַאד ןעמוקעגֿפױא זיא רעכלעוו ,זוּכ םעַײנ ןטייווצ םעד טימ

 רעד ןיא זיא סע .גנוגעווַאב רעשידיסח רעד -- טלעװ רעשידִיי

 סָאוו ,רעבַײרש ַא ךָאנ ַאטינ עריטאס-סגנורעלקֿפיױא רעשידִיי רעצנַאג

 טסעידיסח יד טימ ףמַאק םעד ןיא ןָאטעגנַײרַא ױזַא ךיז ןבָאה לָאז

 -יבזשמ ערעדנַא עלַא .דלעֿפנעסקַא דיסח רענעזעוועג רעד יװ םייבר

 יד רעמ טרעױדַאב ייז ןבָאה ,שידִיי ןבירשעג ןבָאה ייז ןעוו ,םיל

 -נֿפלָאהַאבמוא עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא עיצַאטַאָאלּפסקע עשימָאנָאקע
 -לעיצעּפס ןוא עזעיגילער ערעייז יו ,ןסַאמ עשידִיי יד ןוֿפ טײק
 עזשידִיי לייט ןטסערג םעד ַײב ;ךַאז ַא ךָאנ ןוא ,סנביױלגרעבַא עשידיסח
 -ליבעג יד ךעלנייוועג ןדלעה עוויטיזָאּפ יד ןענַײז רעבַײרש-הלכשה
 ןעניוערַאּפ עלַאעדיא יד ןענַײז ןדלעֿפנעסקַא ַײב.. ןשטנעמ עטעד
 .רעלדנעה עסיורג ןוא סעקישטַאירדָאּפ עכַײר יד בור סָאד

 ןעידיי ףיוא רוטַארעטיל -הלכשה רעד ןיא זיא ךלעֿפנעסקַא

 טריטנעזערפער טָאה רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד ,רימ ךיז טכוד ,ןעוועג

 -עגרעדינ עשימָאנַאקע יד ןוֿפ שינעֿפרעדַאב-סגנורעלקֿפױא יד טינ

 -ןעל, ןצ גנובערטש ענעי רָאנ ,ןסַאמ עטקירדרעטנוא ןוא ענעגָאלש

 -ײנ רעד ַײב טּפיוהרעד ןעוועג קרַאטש זיא עכלעוו ,"תומכח ןוא תונ

 ,סָאד ךיז טרעלקרעד טימרעד .עיזַאושזרוב רעשידִיי רענעמוקעגֿפױא

 ךּפיהל ,ןדלעֿפנעסקַא טָאה טייקנסיוומוא יד ןוא שעינרעטצניֿפ יד סָאװ

 יו טריסערעטניא רעמ ,םיליכשמ עקידנבַײרש-(עידִיי ערעדנַא וצ

 םעד ןיא ןוא ,ןעטנעמ-סקלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ טױנ עשימָאנָאקע יד

 טינ רעבָא .םטיַײרש ןשיליכשעמ ןַײז ןוֿפ טקיטרַאנגייא טּפיוה יד טגיל

 ,רעשרָאֿפ ךַארּפש רעד ךיֹוא ,רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל רעד רָאנ

 ןטלַא םעד טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,רעד ןוא טסירָאלקלָאֿפ רעד

 -נעסקַא ןוֿפ ןענרעל ליֿפ רעייז ןָאק ,ללכב רעגייטש-סנבעל ןשידִיי

 | ,?ןטֿפירש סדלעֿפ

 .מ רעקירָאטסיה ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל רעשיטעיווָאס רעד
 רעד וצ; ךוב ןַײז ןוֿפ דנַאב ןטשרע ןוֿפ טֿפלעה ַא טעמּכ טָאה רעניוו
 ןבעגעגּפָא "ה'י ןט19 ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג
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 ןופ ןָאקיססעל

 רעשירַארעטיל רענײײמעגלַא ס'.א ןוֿפ זילַאנַא ןכעלריֿפסױא ןַא וצ

 : ,ןסעיּפ ענַײז ןוֿפ סרעדנוזַאב ץנַאג רעבָא ,גנוֿפַאש

 :טבַיײרש רע

 טדנעוו טרעדנוהרָאי ןט19 בייהנָא טייז רוטַארעטיל עשידִיי יד
 ,סיױא טינ רעבָא טסילש סָאד .עסַאמ-סקלָאֿפ רעטסטיירב רעד וצ ךיז
 טימ ןעגנורדעגכרוד רעקיניו לַאמַא ,רעמ לָאמַא ןַײז לָאז יז זַא
 ןטעטייטוצסיוא היטנ ַא ןַארַאֿפ זיא ,לשמל ,ױזַא ... .ןעיידיא עזַאושזרוב
 ןעיווצ ןטייקכעלצעזנגעק יד ,"טורקער ןשידִיי ןטששרע, סדלעֿפנעסקַא
 ןַא יװ ,טרעדלישעג ָאד ןרעוו סָאװ ,ןסָאמ יד ןוא ַאושזרובסיורג םעד

 ,עכייר יד ןגעק עטסמערָא יד ןוֿפ טסעטָארּפ ןלַאיצָאס ןקיטיידנייא
 ,רעסיורג רעד ןמחנ רוגיֿפ רעטנכיײצעג-קיליֿפטימ רעד ןיא ןעז וצ
 ןשינומה, םענוֿפ סָאעטָאּפַא ןימ ַא ,עניזעטורקער רעד ןוֿפ ןברק םעד ןיא
 עמערָא יד ןוֿפ הנעט עֿפרַאש ַא זיולב -- לרוג ןַײז ןיא ןוא ,"ןשנעמ
 -עטיל יד ַײב ךעלטקניפ ךיז טלַאה עמ זַא .טֿפַאעמיריבג רעד ןגעק
 ַאזַא ןיא תוריתס ליֿפױזַא ףכיּת ןעמ טניֿפעג ,אֿפוג ןטקַאֿפ עשירַאר
 יז זַא ,ןצנעדנעט סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ גנתששטייטסױא רעקיטייזנייא
 .ןקידירֿפַאב טינ ןָאק

 רימ ןעוו ,תוריתס ערענעלק ןייק טינ וצ טריֿפעג רעבָא טלָאװ סע
 רַאֿפ עיטַאפמיס רעכעלרעּפנײשַאב סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ ןעגנירד ןלָאז

 טיג ןֿפַאש ןַײז זַא ,קרעוו ענַײז ןיא ןטלַאטשעג עשיריבג עטמיטשַאב

 ַא בױא .ןצנעדנעט עכעלרעגריב יד ןוֿפ קורדסיוא ןטַאוװקעדַא זַא
 רעוויַאנ טימ ןליֿפַא ןַײז לָאז ,עכַײר יד ןוֿפ ןבעל סָאד טלָאמ רעבַײרש
 -נוא םיא געמ עמ זַא ,טגנידַאבמוא טינ ךָאנ סָאד טסייה ,תולעּפתה
 עזעירעטכיד יד... .ןסַאלק ערעכעה יד ןוֿפ דָארג ןצנעדנעט יד ןקורעט

 ערעייז ןיא ןענַײז סָאװ ,ןדלעה עכלעזַא סיוא ךיז טביילק עיזַאטנַאֿפ

 יד ןוֿפ ןטלַאטשעג רעדייא טעטנעפעג רעקיניו ,רעיירֿפ ןגנולדנַאה

 סָאװ ,לעזעג יד ,רעסיורג רעד ןמחנ . ןסַאלק עטנדרָאעגרעטנוא

 יד עשֿפיל ,ןטסניד ןוא סרעֿפלעב יד ,קנעש ןיא ןענמחנ טימ ןקנירט

 טקנוּפ ,סנמחנ יד רַאֿפ ;םלוע-רענעייל סדלעֿפנעסקַא זיא סָאד --דיומ

 -ַאעדיא ןַא ןרהא יד ריבג רעשיליכשמ רעד זיא ,ןדלעֿפנעסקַא רַאֿפ יו
 ןדלעֿפנעסקַא ךיוא עקַאט ןוא ןענמחנ ּפֶא טרַאנ רע שטָאכ ,רוגיֿפ על

 | .אֿפוג

 ,לשמל ,ךיז טיצַאב רעבַײרש רעד יצ קוליח רעסױרג ַא זיא'ס

 ןַײז וצ רעטסיליֿפ רעכעלרעגריבניילק ַא יװ ןבעל ןשיריבג םוצ

 ַא וצ שטנעמ-ןומה רענענַאטשעגּפָא ןַא יו רעדָא ,שטנּוװו ןוא לַאעדיא

 ןַײז ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעקיניזטסּוװַאב ַא יו יצ ;םולח ןשיטסַאטנַאֿפ

 טלָאמ סָאװ ,רענייא יו רעדָא ,רענגעק ענייז ןוֿפ רעגייטש םוצ סַאלק

 -עלטקניפ ,טײקכעלדנעטשרַאֿפטסבלעז טימ סַאלק סענעגייא ןייז רַאֿפ

 ענעטלַאהעגנייא טימ ,ןלאטעד עטסמיטניא יד ןוֿפ שינעטנעק רעכ

 -יטלעווסיורג, טימ וליֿפַא ןוא ןשינערעהוצנָא עגרַאק ןוא רעטרעוו

 .הֿביֿבס ענעגייא ,עשימייה ןַײז -- ּפָארַא ןביוא ןוֿפ עינָאריא "רעש

 זדנוא טעוו ,ןריצנערעֿפיד ױזַא טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןלעוו רימ ביוא

 ןוא רעגניטע טלָאמ סע יו ןֿפוא םעד ןשיווצ קוליח רעד ןרעוו רָאלק

 ןבעל עשיריבג-שיטַאבעלַאב סָאד דלעֿפנעסקַא טלָאמ סע יוזַא יװ

 -לטעטש ןרעטסָארּפ ַא ןוֿפ תולעּפתה יד רימ ןעעז .. ןדלעֿפנעסקַא ַײב..

 ןכרוד קידנקוקנַײרַא דוֿבּכה תארי ןוויַאנ ַא טליֿפ סָאוװ ,סָאבעלַאב ןקיד

 ַײב יא זיא "לַאעדיא, רעלַאיצַאס רעד .. ריבג ןסיורג םוצ רעטצנעֿפ

 "רעלקעגֿפױא רעד -- רענעגייא רעד ןדלעֿפנעסקַא ַײב יא ןרעגניטט

 . ןלעֿפנעסקַא ַײב רעבָא ןליֿפ רימ ;ַאושזרוב "רעטריזיעּפַאריײא , רעמ

 ןיא .ןסַאמ-סקלָאֿפ יד טיװ גנודניברַאֿפ ערעֿפיט ןוא ערעקרַאטש ַא

 -רעד ךָאנ קימָאנַאקע יד זיא הֿביֿבס רעכעלטֿפַאשלעזעג סדלעֿפנעסקַא

 םעניילק ןטימ ,ףרָאד ןטימ ןדנוברַאֿפ רַאבלטימוא ןוא גנע רעייז לייוו

 קיגנעהּפָא קרַאטש רעייז ךָאנ זיא יז .ץירפ םוצ רעהעג סָאװ ,לטעטש
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 == רשי

 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ךַײלגרַאֿפ ןיא .ללּכב םעטסיס-םוטנגייאבייל רעד ווֿפ ןוא ץירּפ םעד ןוֿפ

 טנַאק ןַײז ןיא ןעעזעג טָאה רעגניטע סָאוװ ,עימָאנָאקע יד זיא טימרעז

 -ָאטש -ןעירזוס רעמ ַא ,ץירפ םעד ןגעק ַא עקידנעטשבלעז רעמ ַא

 .עזַאושזרוב רעמ ַא ,עשימ

 ןבעל םענענַאטשעגּפָא ןכעלרעטלַאלטימ םענוֿפ קיטירק ןַײז.

 .םזידיסח םעד ןגעק ףמַאק ןַײז םורַא טריפורג דלעֿפנעסקַא טָאה

 -םינבר ,"עטנרעלעג; עשידגנתמ ןשיווצ גנוריצנערעֿפיד . יד.

 .ןדלעֿפנעסקַא ַײב ךיוא רימ ןעניֿפעג םיבר עשידיסח יד ןוא םינייד

 -נעהנָא ןוא םיאבג, ,"סרעליפשַײב  ערעייז ןוא םייבר עשידיסח יד

 עטנרעלעג יד ,האנׂש רענעסיברַאֿפ ַא טימ טנײֿפ רע טָאה *סרעג

 רעדלימ ךס ַא רע טלדנַאהַאב םינייד ןוא םינבר עמורֿפ *עכעלטנרָא;ג

 ַא טימ לָאמַא עקַאט שטָאכ ,עיטַאּפמיס רעסיוועג ַא טימ וליֿפַא ןוא

 רעלוֿפטנעמַארעּפמעט רעֿפרַאש טימ .עינַאריא רעקיטומטוג פאק

 ערעייז עלַא ,םידיסח יד ןוא םייבר יד דלעֿפנעסקַא טלָאמ האנש

 טנָאמרעד רע ןעוװורליֿפא .תויועה ןוא ןעגנוגעווַאב ,דייר ,ןעגנולדנַאה

 ַא יז ןגעוו ןכַאמ וצ ןטלַאהנייא טינ ךיז רע ןָאק ,ֿבגַא-ךרד זיולב ייז

 7 .גנוקרעמַאב עֿפרַאש

 -נעסקַא ןיא ןרעוו ןטכיש עמערַא ןוא ענשַאּפערַאה יד ןוֿפ ןפיט...
 עקַאט ששטָאכ ,טריֿפעגסױרַא קינייוו קיסעמסינטלעהרַאֿפ קרעוו סדלנֿפ
 עקיזָאד יד וצ .עיזַאושזרוב רעד ווֿפ ןפיט לשמל רעדייא רעמ ךס ַא
 וצ זיא הכאלמ יד) סעכַאלמעלַאב עמערָא לּכ םדוק ןרעהעג ןטכיש
 ַא ,ךעלטעטש עשינִיַארקוא עניילק יד ןיא סרעדנוזַאב ,טַײצ רענעי
 -לעב ,םיתרשמ ,ןלעזעג ;(עטמערָארַאֿפ ןוא עטרידַארגעד קרַאטש
 -רעציז -קרַאמ ,ךעלרעקנעש עמערָא ,סרעלדנעה ענבירד רָאג ,סרעֿפ

 ,"םיחמומ , ,"סעקינברע, ,"ןשטנעמ-טֿפול, ײלרענדײשרַאֿפ ,סעק
 סרעייגקידיײל ,עטריסַאלקעד ,סרעלטעב ,םעלָאגעלַאב ,םירָאמזעלק
 רעד ןוֿפ ןּפיט ןליּפשש "טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד , ןיא .ווא.א
 -- ןמחנ ןטריסַאלקעד סענוֿפ רוגיֿפ רעד ץוח ַא -- עסַאמ רעקיזָאד
 ,סרעדיינש ,ןלעזעג עטלָאמעגסיוא יונעג-טינ עכעלטע .לָאר עניילק ַא
 "טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןיא ןרעװ סרענשזריק ןוא סרעטסוש
 -טָאּפש סנמחנ ןרעהוצסיוא ףיוא ןטסיטַאטס יו זיולב טריֿפעגסױרַא
 יו ,םינּפ ַא טָאה סע .םיטאבעלַאב עקידלטעטש יד ןגעק רעדיל
 רעדיל-טָאּפש יד טָאה סָאװ ,ַאועזרוב רעטרעלקעגֿפױא רעד ,ןרהא
 עטסַאהרַאֿפ יד ןגעק ףליה וצ ןֿפורעג טלָאװ ,טסַאֿפרַאֿפ ןענמחנ רַאֿפ
 עטסמערָא יד דָארג ךעלסעבעלאב ענענַאטשעגּפָא-שילַאכרַאירטַאּפ
 , .עטריסַאלקעד יד ןוא ןלעזעג יד ,ןסָאמ

 ר עצנַאג ַא טריֿפעגסױרַא ַאי ןױש ןרטוו "בִיװ ןוא ןַאמ, ןיא

 ןפיט... ןלָאר עויטקַא גונעג ןיא ןוא עסַאמ-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ ןרוגיֿפ

 דלעֿפנעסקַא טרעדליש טֿפַאשמערַא םּתס ןוֿפ ןוא סעכָאלעמעלַאב ןוֿפ

 -עגנייא גונעג ןוא םענעכַארּפשעגסיוא קיניױו ַא ףױא ללכ-ךרד

 רע שטָאכ ,טברַאֿפַאב שיטַארקָאמעד לסיב ַא לָאמַא ,ןֿפוא םענעטלַאה

 -ַאפמיס עכעלטייד ַא רעגייטש םענענַאטשעגּפָא רעייז וצ סױרַא טזייוו

 עקיזָאד יד ןוֿפ ןעגנובערטש עלַאיצַאס יד ןבָאה ןֿפַאש ןַײז ףיוא .עיט

 -נעסקַא סָאװ ,ןטלַאטשעג יד רעבא .גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג ןסַאמ

 טלָאמעג טינ ןענַיז ,לשמל ,עכָאלעמעלַאב םענוֿפ ןבעגעג טָאה דלעֿפ

 ריא טױל טָאה הלכשה יד שטָאכ ,טײקמערַאו ערעדנוזַאב טימ

 ןֿפַאע סדלעֿפנעסקַא ןיא) הכאלמ יד טריגַאּפָארּפ ךעלנייוועג םַארגָארּפ

 ,הלכועה רעד ןוֿפ טקנוּפ-םָארגַארּפ רעקיזָאד רעד ןצנַאגניא ֿבגַא טלעֿפ

 םיליכשמ עשיצילַאג יד ַײב לָאר עקיטכיוו ַאזַא טליּפשעג טָאה סָאװ

 -יֿפעג לַאֿפ ןטסעב ןיא .הלכשעה רעשיסור רעד ןיא ךיוא לייטמוצ ןוא

 רעד ןוֿפ עיגָאלָאּפַא עכעלטֿפַאשלעזעג עטַאגילבָא יד זיולב רימ ןענ

 | .((הכאלמ טימ גנוקיטֿפעשַאב
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 ןוֿפ רעדליב עניײז ןיא טייקכעלטקניפ עשיטסילַארוטַאנ יד.

 ,"בירו ןוא ןַאמ , ןיא ענעצס עטשרע יד לשמל) טיונ ןוא טיײקמערָא
 -עלטסניק עטמיטשַאב ןיא םיטרּפ ענעדיײשרַאֿפ טימ טנַאמרעד סָאװ
 רעשיטנעגילעטניא ןימ ַא ווֿפ טמַאטש (ןעלעדנעמ ַײב ןכירטש עשיר
 זָאנ רענעגיא רעד רעטנוא "ןקעדטנַא ליװ סָאװ ,"טייקירעגיינ;
 -ןייא רעגייטש ןקיטרָאד טעד םורַא ױזַא וא ןעלקניוו עשיטָאזקע
 םוצ גנויצַאב סדלעֿפנעסקַא זיא שרעדנַא .ןריקיטירק | ןוֿפ| ןטלַאה
 טריֿפ דלעֿפנעסקַא לָאמ לֿפיװ .דרוי םענוֿפ ,ןטריסַאלקעד םענוֿפ ּפיט
 טעזעעג סָאד ןוא -- דרוי ַא ,ןטריסַאלקעד ַא ןֿפַאש ןַיז ןיא סױרַא
 לֿפיוו .טייקמערַאו גונעג טימ םיא רע טלדנַאהַאב -- טֿפֶא גונעג
 טוט ,טֿפַאשמערָא רעד ןוֿפ עדווירק רעד רַאֿפ ןָא ךיז טמענ רע לָאמ
 .דרוי ןשיפיט ַא ןוֿפ טלַאטשעג רעד ךרוד סָאד רע

 רעשידִיי רעטשרע רעד, עסעיּפ רעד ןיא "דלעה-טפיוה, רעד
 ןמחנ ,רעטריסַאלקעד ַאזַא זיא (ורוגיֿפ-לַאעדיא יד טינ) "טורקער
 יד ןוא רעווישרַאּפ קחצי "גנוי-רעדיינוט, רעד ךיוא.. .רעסיורג רעד
 רַאֿפ ,("בַײװ ןוא ןַאמ,) עצינעּפכינ יד ,"עטנצבק ענעֿפרָאוועגרעטנוא;
 -ַאלקעז ןענַײז ,ליֿפעגטיװ םערַאװ ַא טזיױו רבחמ רעד לרוג סנמעוו
 ןיא) עווייצַאמ לכימ ?לכיטנרעטש, ןוֿפ דלעה-טּפיוה רעד .עטריס
 -גנע חנ יו טקנופ ,(עיצַאוטיס *רעשירעֿפלעהַאב , רעקידרעירֿפ ןַײז
 סָאוו ,ןרוגיֿפ ,ץלאכ לוולעוו סלַא עגַאל רעקידרעִירֿפ ןַײז ןיא רעדנעל
 -גנירּפשרוא ןענַײז ,עביל רעכעלטייד טימ ייז טלדנַאהַאב דלעֿפנעסקַא
 | | .עטריסַאלקעד ןעוועג ךעל

 סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ טיהעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,קרעוו ףניֿפ יד ןיא..
 עסייה עכלעזַא טינ םיא ַײב רימ ורעה ,השורי רעשירַארעטיל רעכַײר
 -רקֿפה, רעד ןיא ןָא ךיז טמענ ןָאזניוועל עכלעוו טימ ,יד יו ,רעטרעוו
 סדלעֿפנעסקַא .ןסַאמ-סקלָאֿפ נמערָא יד ןוֿפ עדווירק רעד רַאֿפ "טלעוו
 םַײב טֿפָא ךיוא םיא טזָאל רעגייטש ןטרעטצניֿפרַאֿפ םוצ עיטַאּפיטנַא
 /רענעט ענעי ןעניֿפעג טינ טֿפַאשמערָא רעד ןוֿפ ןבעל סָאד ןרעדליש
 ןצנַאג ןַײז ןיא סױרַא ייז ןעניֿפעג רימ סָאװ ,טײקשיטַארקַאמעד ןוֿפ

 -ייטזע םעד ןוא ןבעל סָאד טלָאמעג טָאה רע ןעוו ,לּכה-ךס סלַא ןֿפַאש -
 -נעסקַא טָאה ,"בַיוװ ןוא ןַאמ , ןיא לשמל) טֿפַאשמערָא רעד ןוֿפ רעג
 םעד ןכַארטשעגרעטנוא ןֿפוא ןכעלטייד ַא ףױא קידנעטש טינ דלנֿפ
 -טֿפַאשלעזעג ריא ןוֿפ ןברק סלַא ,אֿפוג טֿפַאשמערַא רעד ןשיווצ קוליח
 ןטרעטצניֿפרַאֿפ וא רעגייטש ןטלּפירקרַאֿפ ריא ןוא עגַאל רעכעל
 -יטזשסנבעל ןקיזָאד םעד וצ עיטַאּפיטנַא עשירערעלקֿפיױא ןַיז .ןבעל
 ןגױצַאב ךיוא ךיז טלָאװ יז יו ,ןעמוקַאב ױזַא לָאמַא ךיז ןָאק רעג
 -סקלָאֿפ יד ןרעלקוצֿפױא ןעוועג ןסיוא זיא רע... .אֿפוג ןסַאמ יד ףיוא
 יז ,טײקנּפמודרַאֿפ רעקידתורוד רעד ןוֿפ ןקעוװצֿפױא ייז ,ןסַאמ
 -לַאער ַא ןעוועג זיא סָאד .שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ ןריֿפוצסױרַא
 טשימ ָאד ?ןיהּוװ רעבָא .ןבערטש שיטַארקָאמעד-ףיט ַא ,וויסערגָארּפ
 .ןבערטש ןעירערעלקֿפױא ןַײז ןיא עשירָאזװליא סָאד ןַײרַא ןיוש ךיז
 רָאנ ןלָאז :ױזַא ךרע ןַא גנולקיווטנַא יד טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה רע
 עכעלטֿפַאשלעזעג ,עזַאאשזרוב *עשיעּפָאריײא , יד ןגיז דנַאלסור ןיא

 ךיוא אלימ|מ} טַײצ רעד טימ ןיוש ןלעוו ,ןעמרָאֿפ עשירעגייטש ןוא
 טָאה דלעֿפנעסקַא .ךַײלג ןטייל טימ ןרעוו ןסַאמ-סקלָאֿפ עמערָא יד
 -רעגריב ןקידנעמוקֿפױא טלָאמעד סענוֿפ תוגשה יד טימ טכַארטעג
 טָאה רע ןלַאעדיא עלַאיצָאס ענַײז ןעמונעג רע טָאה טרָאד ןוֿפ .םוט
 עכעלטֿפַאשלעזעג ענַײז .טכַאֿפנײרַאֿפ רעמ ךָאנ רעגייטש ןַײז ףיוא ייז
 יו ןוימימירפ ױזַא טקנופ ועוועג ןענַײז סַארגָארּפ ןַײז ןוא ןעגנוניימ
 ךיז רימ ןרָאט טײקוויַאנ רעצנַאג ריא ַײב.. ,ןֿפַאש ןַײז ןוֿפ םערָאֿפ יד
 ןשיליכועמ ןַײז וצ ןעִיצַאב שירָאטסיה-יטנַא ,קיצעשגנירג טינ רעבָא
 עקידלטעטש יד ןעוו טַײצ ַא ןיא זַא ,ןקנעדעג ןזומ רימ... .םַארגַארּפ
 -עמיטנגייאבייל -בלַאה ַא ןיא טבעלעג ןבָאה ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי
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 רעקידתורוד ןוֿפ ןגָאלשרעד ןוא טלפירקרַאֿפ ,ןסעינעטלעהרַאֿפ עשיר

 -ַאַאלּפסקע רעשיֿפיקת-זעלהק רעד ןוֿפ ,גנוקירדרעטנוא רעשילָאדָאעֿפ

 -רעטצניֿפ ןוא טייקמערָא רעשיטסַאטנַאֿפ ןיא ,עיצּפורַאק ןוא עיצַאט

 רענעי ןיא ןוא הֿביֿבס רעקיזָאד רעד רַאֿפ סָארגָארּפ ַאזַא זיא ,שינ

 .עטסקיטיינ רַאבלטימוא עמַאס ,עטסלעוטקַא עמַאס יד ןעוועג טַײצ

 זַא ,טסייוו ,ןשינעטלעהרַאֿפ עקיטלָאמעד יד טימ טנַאקַאב זיא'ס רעוו

 קיטיינ זיא ,סדלעֿפנעסקַא יו ועגנוניימ עכלעזַא ןטײרּפערַאֿפ וצ ידכ

 הֿביֿבס ַאזַא רַאֿפ. טײקיטֿפַאהדנַאטש ןוא טומ רעקידתמא ןעוועג

 עקידלַאװג ַא ןעװעג סַארגָארּפ עשירערעלקֿפױא יד זיא טַײצ ןוא

 ,ךַאזטַאט עוויסערגָארּפ

 -ַארקַאמעד ענעי ןוֿפ עטשרע יד וצ טרעהעג טָאה דלעֿפנעסקַא...

 -עלקֿפױא רעייז טדנעוועג ןבָאה סָאװ ,דנַאלסור ןיא םיליכשמ עשיט

 ןוא ןסַאמ-סקלָאֿפ עטסטיירב יד ףיא טײקמַאזקרעמֿפױא עשירער

 ןופ וליֿפַא ,ןעמעלַא ןוֿפ ,רענעגייא רעייז ןיא עקַאט יי וצ טדערעג

 -וצֿפױא ייז ידכ ,ךַארּפש רעטעטכַארַאֿפ ,ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד

 דןצֿפױא ייז ןוא טייקטרעוילגרַאֿפ רעקידתורוד רעד ןוֿפ ןעלסיירט

 .עגָאל רעייז זיא סע טרעּפמולעגמוא ןוא ךעלקערש יוװ ןרעלק

 -עגייטשסנבעל יד רקיע רעד גיױא ןיא טַאהעג טָאה דלעֿפנעסקַא

 ןטלַאהטנַא ךיז ןיא טָאה סָאד .ןסַאמ יד ןוֿפ טיונ עקיטסַײג ןוא עשיר

 רעד טינ זיא סָאד רעבָא ןטיונ עשימָאנַאקע ןוא עלַאיצַאס רעייז ךיוא

 עשימַאנָאקע ןוא עלַאיצָאס יד .ןֿפַאש ןייז ןוֿפ טלַאהניא רעכעלטייד

 טשרע טלַאהניא טּפיוה רעכעלטייד רעד טרעוו ןסַאמ יד ןוֿפ טיונ

 טָאה דלעֿפנעסקַא .עלעדנעמ רעבַײרש ןסיורג סענוֿפ ןֿפַאש םעניא

 טָאה רע יוו ױזַא ,ןסַאמ יד ןוֿפ קיטירק-טֿפַאטלעזעג יד טקירדעגסיוא

 -ךעלרעגריב ענַײז טימ םכסה ןיא ןעמונַאב ,טֿפַאשלעזעג יד ,יז

 יד ןוֿפ טױנ יד ןוא ,ןלַאעדיא ווא ןעגנולעטשרָאֿפ עשירערעלקֿפױא

 טייקנבעגעגרעביא סיורג טימ רע טָאה ןרָאי רעקילדנעצ .ךיוא ןסַאמ

 -וגנערטשנָא עקירָאיגנַאל עלוֿפנייּפ ענייז ןיא ךיז רימ ןענַאמרעד)

 עשירֿפ ןריֿפוצנַײרַא טימַאב ךיז ץלַא (קרעוו ענַײז ןקורדוצּפָא ןעג

 .ָאטעג ןקידלטעטש םענוֿפ טײקנּפמודרַאֿפ רעד ןיא טֿפול

 -ילשעג-טינ ןוא ענעטינשעג-ץלָאה ןוֿפ יוו ,ענטעמַאה ענַײז ןֿפ

 עקיטכירֿפױא-ףיט ,עטנוזעג סָאד סױרַא טרַאּפש ,ןעגווֿפַאש ענעֿפ

 יד רַאֿפ ןבעל ײרֿפ ַא ,ןַײזטסּוװַאב ײרֿפ ַא ,טכיל ןעגנערב וצ ןבערטש

 .ןסַאמ-סקלָאֿפ עטרעמוארַאֿפ ןוא עטרעטצניֿפרַאֿפ עטסטיירב עמַאס

 קרַאטש יו ,ךעלניױועג זיא דליב ןוא קנַאדעג ןַיז יור ןוא וויַאנ יו

 ןקיטלָאמעד םענוֿפ ןעגנולעטשרַאֿפ יד ןוֿפ טסערעהַאב לָאמוצ ןענַײז ייז

 ןֿפַאש ןַײז ןיא טרָאֿפ ךיז ןרעה ,רעגריב ןשידִיי ןקידלסעבעלַאב

 טנעמַארעּפמעט רעד ַײס ,ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב יד יײס

 -בָארג יד רעטנוא יד ןוֿפ .ןשטנעמ-סקלָאֿפ ַא ןוֿפ טײקטבַאגַאב יד ןוא

 עקיסקּוװ -רוטַאנ ַא סױרַא טראּפש ןעמרָאֿפ עטעלגעגּפָא-טינ ,עּכעל

 ןצנַאגניא טינ ןדנעטשמוא עשירָאטסיה יד רעביא שטָאכ) טײקיעֿפ

 ןכעלטֿפַאשלעזעג ןקיטֿפערק א ןוֿפ טנײשַאב ,(עטריזילַאער ןייק

 ײרערעלקֿפױא ןַײז ןיא ןטנעמעלע עכעלמיטסקלָאֿפ יד .טנעמַארעּפמעט

 ,עלוֿפציײר ןוא עווַאקישט ,עקידנעיצנָא סָאד זדנוא רַאֿפ זיא סָאד --

 ."ןֿפַאש סדלעֿפנעסקַא ןיא זדנוא טלעֿפעג עס סָאוװו ,סָאד

 "טורקער רעשידיי רעטשרעי

 ןענישרעד זיא "טורקער רעשידוי רעטשרע רעד; עסעיּפ יד

 רעוועיק רעד ןיא ןַײרַא 1921 ןיא זיא ןוא ,גיצּפייל ןיא 1861 ןיא

 ,קרעוו ס'יא דנַאב ןטשרע ןוֿפ עבַאגסיוא

 ..לל עא ןענישרעד זיא ,קינזער .ל ךרוד טעברַאַאב עסעיּפ יד
 (רעדליב 11) נטקַא 4 ןיא עסעיּפ ,(טורקער) נעוועג זיא ױזַא .קינזער

2401 

 ןופ ןָאקליסלעל

 יד רַאֿפ גַאלרַאֿפ-עכולעמ ,וָאקרַאכ-װעיק) ?גדלעֿפנעסקַא טיול

 ,(זז 107 ,1935 ,ר'רסוא ניא נטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ

 | ;טבַיירש רעניוו .מ
 טרעוו *טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןוֿפ טַאלב-רעש ןזעטַײד ןֿפױא,

 ןָאק סע ."ןַאמָאר רעשיגַארט-שימָאק ןייא, יװ טנכייצַאב ךוב סָאד
 טַאלב-לטיט עקיזָאד סַאד זַא ,ןרעוו טגָאזעג טייקרעכיז טימ טינ
 -ירעטקַארַאכ יד ףרַאד ,סלַאֿפנדעי ;טנַאה סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ טמַאטש
 וצ ,םירֿבח עטנָאנ ענייז זַא ,ליֿפױזַא תוחפל ,ןטײטַאב סעּפע גנוריז
 ַא ןבָאה זומ טַאלב-לטיט עקיזַאד סָאד ,םיא וצ טינ בא ,עכלעוו
 ,אלימ .קיטכיר רַאֿפ ןטלַאהעג גנוריזירעטקַארַאכ ַאזַא ןבָאה ,תוכיש
 ,רעגייטש ַא ,סָאו רעבָא ,רָאלק זיא קרעוו םעניא *עשיגַארט , סָאד
 ןוֿפ ןרעוו טכַארטַאב טנָאקעג "טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןיא טָאה
 טרָאו ןטימ .?"שימָאק, יװ עטנַאנ ענַײז ןוֿפ רעדָא ןדלעֿפנעסקַא
 .קרעוו םעניא עטכישעג -עביל יד טניימעג םּתסה-ןמ זיא *ןַאמָאר,
 בילוצ ,ענעטימעגסיוא יד ןטײברַאֿפ ףרַאד *שיגַארט , טרָאװ סָאד
 -ַארט) גנֹונעכייצַאב רנַאשז עקיטכיר ,ןַײז טינ לָאז'ס תוביס ערעסָאוװ
 ןַא ןבעגעג טרעוו קרעו ןיא ןטנעמָאמ עכלעוו ףיוא רעבָא ,(!עידעג
 ןֿפױא זַא ,רָאלק .?"שימָאק, גונעכיײצַאב רעד טימ שינערעהוצנָא
 רעצנַאג רעד .טרעדלישעג ַאד טרעוו רעכלעוו ,רעגייטשנבעל ןצנַאג
 .ןרָאװעג ןעמונַאב זיא ללּכב רעגייט:ש רעקידלטעטש רעקיטלָאמעד
 ןיא ןריזירעטקַארַאכ טֿפרַאדעג טָאה עמ תעב ,סעזעימָאק |סעּפע יוו
 ףױא) גנתוצעזרעביא רעד ןוֿפ ךיז טמוקַאב סָאװ ,ץנַאװסיד רעד
 רעגייטש ןקיזָאד םעד יונעג ןבַײרשַאב ,ךוב םענוֿפ תוהמ םעד (שטַײד
 .ןכַאלּפָא םיא ןוֿפ טײטַאב ןיוש טָאה

 -עגֿפױא טרעוו ןמחנ רוגיֿפ יד זיולב טינ :טינ קֿפס ןייק זיא סע
 שימָאק יו יא ,לרוג ןַײז בילוצ שיגַארט יו יא רבחמ םעד ןןוֿפ טסַאֿפ
 זַא וצרעד טריֿפרעד םיא טָאה סָאװ ,טײקנענַאטשעגּפָא ןַיז בילוצ
 עצנַאג סָאד ךיױא רָאנ ,ןרַאנּפָא גנירג ױזַא ןענָאק םיא לָאז עמ
 ,(םיברוקמ ערעייז ןוא סנרהא יד ןוֿפ ץוח ַא) ןבעל עשידִיי עקיטלָאמעד
 .זעימָאקדיגַארט יו

 -םירעטקַארַאכ יד ןוֿפ רענייא ללּכב זיא סָאד -- שיגַארט-שימָאק

 .םזילַאער ןשיטירק-טֿפַאשלעזעג ןכעלרעגריב םעניא ןכירטשש עשיט

 טגיל אֿפוג טייקכעלטקניּפ רעד ןיא ןוא ,ךעלריֿפסױא טבַײרשַאב עמ

 -רַאֿפ יד טױל ףרַאד סָאװ ,"רערט עקידנכַאל , יד טֿפָא ךעייז ןיוש

 -ריב עקידרעטעּפש רעדָא עשירערעלקֿפױא יד ןוֿפ תונוכ ענעדייש

 .ןריזיָאעטָאּפַא ןוא ןטעלגרַאֿפ יא ,ןריקיטירק יא ןצנעדנעט)עכעלרעג

 םוצ זיב עיצקַא יד ןָא טסקַאװ "טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןיא-.

 עיצקַא עטקעריד יד ךיז טכערב רעבָא דליב ןטכַא ןיא .דליב ןטכָא

 רעשיגַארט רעד .קירוצ ףיוא (ןיצנַאכ ךרוד) טלייצרעד טרעוו יז ןוא

 זיא סָאװ ,טַאטלוזער ןייק טינ ָאד זיא (טױט סעלעמורֿפ) טקנוּפ

 טמוק עלעמורֿפ) עיציזָאּפמאק רעצנַאג רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןטקַאוועגנָא

 זעטָאכ ,בָאגוצ רעשיגָאלַאּפע ןַא רָאנ ,(רַאֿפ טינ עסעיּפ רעד

 ןיא ..טנעמָאמ רעלַארטנעצ ַא הנוכ סרכחמ םעד טל עקַא

 םעד |ןרע טגייל} "טורקער רעטשרע רעד, עידעמַאקייגַא

 ןרעקרַאטש ַא ןקעק ךיז טדנעוו קיטירק יד לַײװ ,ןשיגַארט ן

  רעשהכולמ רעד טריֿפעגכרוד טרעוו'ס יװ ןֿפוא םעד

 דלעֿפנעסקַא סָאװ ,ריבג-טָאטש ןקיטכעמ םעד ןגעק ,ץעזע

 ףוס םוצ זיב טינ ךיז ןָאק דלעֿפנעסקַא .טעטירָאטיױא ןַײז טנעקרענָא

 ןשירַאברַאב םעד טימ ,"ענישטורקער, רעד טימ טינ ןריזירַאדילָאס

 טֿפַאשמערָא רעשידִיי רעד ןגעק ןיקלאפ יַאלָאקינ ןוֿפ לטימסָאמ

 ַא .ַאשזרוב ןקידנעמוקֿפױא םענוֿפ סעיצַאניכַאמ יד טימ טינ ןוא

 ּפַאק-שילַאדָאעֿפ םעד ןגעק ןוא חזירַאצ ןשיטסילַאָאדעֿפ םעד ןגעק

2402 



 רעטַאעט ןשידיי

 .!:טעבפַאבאאאעע אפ

 - .ןרָאלרַאֿפ ןוא ךַאווש דלעֿפנעסקַא ךיז טליֿפ ףיקת םעַײנ ןשיטסילַאט
 ָאד טרעוו רעבירעד ,ןרסומ ןטלַאהעגנייא ,ןֿפָארטש זיולב ָאד ןָאק רע
 רעטמיטשַאב ַא ףיוא שינערעהוצָא ןַא טיג סָאד .שיגַארט רנַאשז רעד
 ."ןזייל טינ ןָאק רבחמ רעד עכלעוו ,הריתס

 ;טבַיירש ןירָאג .ב

 -קַארַאכ יד| ןילַא לטעצ םעד ןוֿפ ןיוש ןעמוק ןענױשרַאּפ עלַא;
 | שזַאנָאסרעּפ רעייז ןֿפורנָא םַײב ייז טיג רבחמ רעד סָאװ ,קיטסירטט
 ןוא ,םינּפ ןלעודיווידניא ןַײז טימ רעדעי ,ןשטנעמ עקידעבעל סױרַא
 רַאֿפ יז רע טָאה ,ייז טרעדליש רעבַײרש רעד סָאװ ,טַײצ עצנַאג יד
 ךיז טריר עמַארד רעד ןוֿפ גנולדנַאה עניײמעגלַא יד בוא ,ןגיוא יד
 .אֿפֹוג ןענַאזרעּפ יד קידעבעל ךיז ןגעװַאב ,םַאזגנַאל רעייז טֿפָא
 עקירעיורט יד... ןעסעיפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד רעביא טיג ןירָאג}
 רָאמוה רעד רעבָא ,רָאמוה ןטכייל ַא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא ענעצס
 ןענַײז אֿפוג סעיצַאוטיס יד .רעטעװעקוטשעגנַײרַא ןייק טינ זיא
 .ןשימָאק ןטימ טשימעגסיוא זיא עקירעיורט סָאד עכלעוו ןיא עכלעזַא

 ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,זיא רענַײז טסנידרַאֿפ רעטסערג רעד

 יד ןבעגעג םיא טָאה סָאד ןעמַארד ענַײז רַאֿפ ןשטנעמ עקידעבעל

 -לצניקעג רענעזָאלבעגנָא ןוֿפ רעכעה ךיז ןבייהוצפיוא טייקכעלגעמ
 ,ןווע7 ןכעלששטנעמ ַא טימ ןדייר רָאנ טינ ענַײז ןענָאזרעּפ יד .טייק

 םיא טָאה סָאד .טרעדָאֿפ רעטקַארַאכ ןַײז יװ ױזַא טדער רעדי רָאנ

 .ןצנעדנעט הלכשה ןיא ןרעװ טלכיױרטשעג ןוֿפ טיהעגסיוא ךױא

 ןצ זיא *טורקער ןשידִיי ןטשרע; םעד ןוֿפ קעוװצ רעצנַאג רעד

 רָאג זיא ןטורקער עשידִיי ןעמענ וצ הרזג יד זַא די יד ןרעלקרע|דֹו

 | ןזִיי רַאפ הברוט ַא

 יו ,רע טָאה ,טייהרָאוו טסנוק רַאֿפ ליֿפעג ןקיבלעז סעד בילוצ.
 -רַאּפ ענַײז טזָאלעג טינ ,טַײצ ןַײז ץא ךעלגעמ ןעוועג זיא סע טַײװ

 יד .םילבחמ סיוכרוד רעדָא םיכאלמ סיכרוד ןרעוו וצ ןעניוש

 עכעלשטנעמ טימ ןשטנעמ ,דנעטשמוא עלַא רעטנוא ,ןענַײז עטסיימ

 ןבירעעג טָאה דלעֿפנעסקַא... .תונורסח עכעלשטנעמ טימ ןוא תולעמ

 עטרילָאּפ ןייק טינ זיא ךַארּפש ןַײז רָאנ ,ושל-עמַאמ ןטסָארּפ ףיוא

 ןוֿפ שימוצ ןסױרג ַא טימ לַאקָאל קרַאטש ךיוא זיא ךַארּפש יד.
 ןגיילסיוא ןַײז ןוא ,דנַאלסור-דיז ןיא טדער ןעמ יוװ ,רעטרעוו עשיסור

 ."טדער ןעמ .יוװ ױזַא זיא

 םעד ןגעוו טבַײרש ,עסעיּפ ס'.א ןוֿפ רעטעברַאַאב רעד ,קינזער .ל
 ;גנוטעברַאַאב ןַײז ןוֿפ רעטקַארַאכ

 גנולעטש ַא רַאֿפ ןסַאּפוצ הליחתכל ךיא בָאה ןעוועג טֿפרַאדעג...,
 בָאה גנובעגרַאֿפ ַאזַא ."טורקער רעשידִיי רעטשרע, סדלעֿפנעסקַא .י
 רעבָא ,"רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעוועיק םעד ןוֿפ ןעמוקַאב ךיא
 ביוא זַא ,טגייצרעביא ךיז ךיא בָאה ,טעברַא רעד וצ קידנטערטוצ
 עכעלרעסיוא טימ ,גנוסַאּפוצ רעלעמרָאֿפ טימ רָאנ ןצענערגַאב ךיז
 יד ןוֿפ גנוטכײלַאב סדלעֿפנעסקַא ץָאל טנורג ןיא ןוא ןעגנורעדנע
 ,טיֿפָאזָאליֿפ ןַײז ללּכב ןוא שזַאּפיט םוצ גנויצַאב ןַײז ,ןשינעעשעג
 ןוא ?עוטקַא טינ זיא יז .לעטש טינ ןצנַאגניא עסעיפ יד ןעמ ףרַאד
 ,ךעלדעש ןַײז ןָאק

 םעד טריזילַאעדיא רע .רעבַײרש רעזַאושזרוב ַא זיא דלעֿפנעסקַא
 וצ ןבערטש ןַײז טריזיטַאּפמיס רע .יושזרוב ןשידִיי ןקידנעמוקֿפױא
 טיײקשיעּפָארײא רעכעלרעסיוא וצ גנובערטש ,ץנַאלג ןוא טײקכַײר
 א טיײקכַײר וצ ןבערטש ןַײז טליֿפ רע .טײקטרעלקעגֿפױא ןוא
 םענוֿפ קימָאנָאקע רענענַאטשעגּפָא רעד וצ האנׂש ןַײז ןוא ,ץנַאלג
 םענוֿפ דנַאטשוצ-רוטלוק ןכעלרעטלַאלטימ םעד וצ ןוא לטעטש ןשידִיי
 .ןעיירעבױלגרעבַא עדליו ןוא םזיטַאנַאֿפ ןזעיגילער םוצ ,?טעטש
 -ֿפױא רעד סָאוװ ,ןדָאטעמ יד ןיא ךיוא טימ םיא רע טליֿפ קיטַײצניײא
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 ןכיירגרעד וצ ףױא ןָא טדנעוו ריבג רעטרעלקעגֿפױא ,רענעמוקעג
 ,לדניוש ,טײקשלַאֿפ ,עיצַאטַאַאלּפסקע עשירעביױר -- ןליצ ענײז
 -נטעברַא םוצ ,הכאלמ-לעב םוצ ,ןעמערָא םוצ גנוטכַארַאֿפ ןוא האנׂש
 זיא ריבג רעד .ייז טֿפור דלעֿפנעסקַא יו ,"עטָאלָאה, רעד וצ ,ןקיד
 ןסַאּפוצ יז ןָאק ןעמ טייו יו עיגילער רַאֿפ רעבָא ,םזיטַאנַאֿפ ןגעק
 טצונ ןוא ,סנבױלגרעבַא ןוֿפ קחח טכַאמ רע .ןסערעטניא ענייז רַאֿפ
 .ןרַאנוצּפָא ןוא ןעלדניוושַאב ןצ ףיוא סנבױלגרעבַא עקיזָאד יד סיוא
 רעלוֿפטנעלַאט רעד -- ריבג ןקיזָאד םעד ןוֿפ גָאלָאעדיא רעד ןוא
 -ֿפױא קיטכירֿפיױא זיא סָאװ ,דלעֿפנעּטקַא רעבַײרש רעטרעלקעגֿפױא
 -עגּפָא רעדליוו רעד ףיוא ןוא םזיטַאנַאֿפ ןשידיסח ןֿפיױא טכַארבעג
 םעד ןוא עיגילער עשידִיי יד טריזילַאעדיא ,לטעטש ןוֿפ טיײקנענַאטש
 ,טײקמערָא רעד וצ גנוטכַארַאֿפ ןוא טָאּפש טימ ךיז טיצַאב רע .בר
 עקיצנוק יד ןוֿפ ןָא רע טלעווק םזיניצ ןוויַאנ טימ ןוא תוכאלמ ילעב וצ
 -ַאב ןוא ּפָא ןרַאנ ןזלעה עשיריבג ענַײז עכלעוו טימ ןעיירעלדניווש
 רעד ןיא ,ךיז ןוֿפ ערעכַאוװע ,"טלעוו עטרַאנעג, יד ןעלדניווש
 .ןסַאמ ענענַאטשעגּפָא יד ,ייר רעטשרע

 ןדלעֿפנעסקַא ןעגנַאלרעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ רַאֿפ זיא סע

 עכעלטנירג ַא ךיז טרעדָאֿפ'ס זַא ,טינ ןעמ רָאט ,זיא רע יו יזזַא

 ךיא בָאה טעברַא רעד ןיא .קַאירעטַאמ ענַײז ןוֿפ גנוטעברַאַאב
 ךיוא רָאנ ,"טורקער ןשידִיי ןטשרע םעד; רָאנ טינ טצונעגסױא
 ערעדנַא ךס ַא ןדלעֿפנעסקַא רעסיוא ןוא ,סדלעֿפנעסקַא קרעוו ערעדנַא
 ךיז בָאה ךיא .גדא ןטנעמוקָאד ,ןרָאומעמ ,ןלַאירעטַאמ עשירַארעטיל
 גנוטכיילַאב עשיטסיסקרַאמ ַא ןבעג וצ עבַאגֿפױא ןַא רַאֿפ טלעטשעג
 ןיא ןשינעטלעהרַאֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןוֿפ ןוא עכָאּפע רעד ןֿפ
 עסעיפ סדלעֿפנעסקַא טנורג ןיא קידנגײל ,טַײצ רענעי ןיא לטעטש
 סע לֿפיװ ףיוא ליֿפױזַא ףיוא רָאנ ןלַאירעטַאמ ענַײז קידנצונסיוא ןוא
 ךיז טָאה טַאטלוזער ןיא .עבַאגֿפױא רעקיזָאד רעד ןֿפלעהטימ ןָאק

 ןיא ,זייוולייט זיא'ס ּווװ ,עסעיפ עלעניגירָא ןַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ ,ןעמוקַאב
 סדלעֿפנעסקַא טצונעגסיוא ,סָאמ רערענעלק ַא רעדָא רערעסעג ַא
 .ןטסקעט ענַײז זיַײוװרעטרע ןוא ךַארּפש ןַײז ,עזַאֿפיט ןַײז ,טעשזוס

 ?ןדלעֿפנעסקַא טימ ןײגַאב וצ ךיז ױזַא טכער טַאהעג ךיא בָאה יצ

 ןַײז ןריצילפמָאק ןוא ןרעטײרברַאֿפ טכער טַאהעג ךיא בָאה יצ

 ,ןפיט עַײנ ןריֿפנַײרַא ,ןּפיט ענַײז ןרעטקַארַאכ ערעדנַא ןבעג ,טעשזוס
 -טייטסיוא ןַײז וצ רױּפַאק טקנּפ ןטקַאֿפ עטמיטשַאב ןשטייטסיוא
 -נערעֿפיד טינ טגנַאלרעד רע סָאװ ,ןסַאמ יד ןריצנערעֿפיד ,גתש

 ױזַא יו םעלבָארּפ רעקיטכיוו רעד ןיא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ָאד ?טריצ

 רעקיסַאלק רעד .רעטַאעט רעזדנוא ןיא רעקיסַאלק ןעגנַאלרעד רימ

 ןוֿפ רעקירדסיוא ןַא ןוא רעײטשרָאֿפ ַא ,רעבַײרש רעדעי יװ , זיא

 ,יא רעקיסַאלק רעד רעלוֿפטנעלַאט סָאװ ןוא ,סַאלק ןטמיטשַאב ַא
 קרעוו ןַײז ןיא סיױא רע טקירד רענעסָאלשטנַא ןוא רעֿפרַאש ץלַא
 טרילומרָאֿפ רעטלוב ןוא רערָאלק ץלַא ,סַאלק ןַײז ןוֿפ ןסערעטניא יד
 גנַאגוצ ןוא םענַאב-טלעוו ןַײז ,סַאלק ןַײז ןוֿפ גנוױשנָא -טלעוו יד רע
 .טֿפַאשלעזעג ןוא שטנעמ וצ

 קיטײזלַא עגַארֿפ יד ןזעל וצ שלַאֿפ ןעוועג טלָאוו'ס זַא ,ןיימ ךיא

 ןוֿפ ּפָא טגנעה גנוזעל ענעי רעדָא יד .לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמנייא ןוא

 -ַאלק רעד זיא רע םעד ןוֿפ ּפָא טגנעה'ס .ןעגנוגנידַאב עטערקנָאק

 רימ ליצ ערַאֿפ סָאוװ ןוא קרעוו ןַיז רָאֿפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,רעקיס

 .ענעצס רעזדנוא ףױא קרעוװ עקיזָאד סָאד קידנזיײוַאב ךיז ןלעטש

 -טנורג יד גיוא ןיא ןבָאה לָאמעלַא ןעמ ףרַאד ,ךיז טײטשרַאֿפ ייברעד

 ששירעלטסניק ;רעטַאעט רעזדנוא רַאֿפ ןעײטש סָאװ ,סעבַאגֿפױא

 ןוא טַאט וצ םיא ןריזינַאגרָא ,רעיושוצ רעזדנוא ףיוא ןקרױװצֿפױא

 ןדָאלנָא ןוא ןסיוו ןשינינעל-סקרַאמ טימ םיא ןענֿפָאװַאב ,ףמַאק וצ
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 .ןליוו ןוא עיגרענע רערענָאיצולָאװער טימ םיא

 ןֿפױא ,געוו ןטייוצ ןֿפױא טלעטשעג ךיז ךיא בָאה לַאֿפ םעד ןיא
 טַאהעג בָאה ךיא זַא ,ןיימ ךיא .ןטעברַארעביא ךעלטנירג ןוֿפ געװ
 טעוו סָאד רעבָא .טוג טכַאמעג סע בָאה'כ רָאנ בױא ןָאט וצ טכער
 ."רעיושוצ רעד ןוא רעזעל רעד ,רעקיטירק רעד ןקָאז ןיוש

 טריֿפעגֿפױא 1922 ןיא זיא גנוטעברַאַאב סקינזער ןיא עסעיּפ יד
 -לַאֿפַאר .מ ןוֿפ ריא רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי ןשיסורסַײװ ןיא ןרָאװעג
 יד זיא רעטעּפש .רעלשיט -- סעיצַארָאקעד ,ןיירק --- קיזומ ,יקס

 .וועיק ןוא קסנימ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא עסעיּפ

 "ןטורקער; ןעמָאנ ןרעטנוא עסעיּפ יד זיא 1924-25 ןָאזעס ןיא

 "ףעטרַא; עז} קרָאי-וינ ןיא *?ףעטרַאק ןכרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא
 -ָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא |דדנַאב םעד ןיא

 ,ןַאמליײמ יליל --- ץנעט ןוא ןעמָאי ןעב -- קיזומ ,וװָארַאט

 רעד ןגעוו טבַײרש קרָאי-וינ ןוֿפ ווירב ַא ןיא ןַאמלוש רזעילא |
 :?ףעטרַא , ןיא *ןטורקערק עסעיּפ

 -דנַאה עצנַאג יד .עדנַאגַאּפָארּפ ןייק ָאטינ זיא עמַארד רעד ןיא...,
 ןייק ליפש רעד ןיא ָאטינ זיא סע .ךעלריטַאנ ךיז טלקױװטנַא גנול
 ,ןבעל ַא ןוֿפ דליב ַא ןבעגעג טרעוו סע .ײרעכַאלּפָא ןייק טינ ןוא קזחח
 ןרעילש יד ּפָארַא ָאד טמענ רעסַאֿפרַאֿפ רעד .ָאטינ ןיוש זיא סָאװ
 .טינ טמַאדרַאֿפ וא טינ טריזילַאעדיא רע .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ
 ענעצס ןייא ןיא זיולב .ןעוועג זיא סע יו ןבעל סָאד זדנוא טזייו רע
 ןטלַאהנָא לָאז סע זַא ,טָאג טעב יבר רעד ןעוו ,םזימָאק ןַארַאֿפ זיא
 ,סגעוו טילש ןטוג ַא ןבָאה ףרַאד דיסח ַא רענַײז לו ,טסָארפ רעד
 לַײװ ,םערַאװ ןַײז לָאז סע ,טָאג רע טעב רעטעפש טונימ רָאּפ ַא ןוא
 ,"לימ-רעסַאוװ ַא טָאה דיסח ַא רעניז

 טיול רעדליב 7 ןיא עסעיּפ ַא ,"ןטורקער, זיא 1925 ינוי 7 םעד
 ֿבקעי -- ישזער ,קינזער אפיל טעברַאַאב ,דלעֿפנעטקַא לארׂשי

 -- ןעמויסָאק ןוא סעיצַארָאקעד .,ןָאק ךענעה -- קיזומ ,םיױבטָאר
 "שּפורט רענליוו} רעד ךרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ,קאינווילש ףסוי

 .עשרַאװ ןיא

 ;טבַײרש ליזיימ .נ
 רָאי טרעדנה ַא טימ ,טַײצ ןַײז ןיא טָאה דלעֿפנעסקַא .י..;

 ןענָאק ןלָאז קרעוװ עשיטַאמַארד ענַײז זַא ,רָאג טכַארטעג טינ ,קירוצ
 רועיש ַא ןָא ץגָאמרַאֿפ ייז רעבָא ,עניב רעד ףיוא ןרעוו טריֿפעגֿפױא

 .עקידרעדָאי ,עקידעבעל ןענַײז ןּפיט יד ןוא ףָאטש ןשיטַאמַארד

 טָאה קינזער עפיל רעטכיד רעשיטעווָאס רעשידִיי רעטנַאקַאב רעד
 ןוֿפ סעיצַאוטיס ןוא ןטלַאטשעג ייר ַא עסעיפ רעד ןיא טכַארבעגנַײרַא
 עלַאיצָאס יד טכַאמעג רעטלוב ךיוא ןוא ,קרעוו סדלעֿפנעסקַא ערעדנַא
 ןוֿפ ריקליוו םעד ןבעגעג רעֿפרַאש ןוא גנולדנַאה רעד ןוֿפ ןצַאזנגעק
 עשירעגייטש עטנַאסערעטניא ןַא ןעמוקַאב ךיז טָאה סע ."להק, םעד
 ןשידִיי סעד ןוֿפ גנולגיפשּפָא עקיטיײזליֿפ יד זונוא טיג סָאװ ,עמַארד

 .הרזג-ןטורקער רעד תעב לטעטש ןשירִיי םעד ןיא ןבעל
 עטסכעלביולגמוא עמַאס יד ַײב ךיז טָאה "עפורט רענלױװט יד

 םעד ןוֿפ עסעיפ רעד טָא ףיוא ןטסָאמרַאֿפ ,טעברַא ןוֿפ ןעגנוגנידַאב
 ןייגוצ שרעדנַא רָאג חמ ןעמ... עיגרוטַאמַארד רעשידִיי רעד ןוֿפ ןדייז
 ןוֿפ ןֿפפא רעדנַא ןַא ךיז טגנַאלרַאֿפ סע .גנולעטשרָאֿפ ןימ ַאזַא ןעז
 ןיא ןעמענ ףרַאד ןעמ .עניב רעד ףױא ךיז טוט סע סָאװ ןעמענֿפױא
 טימ רעױשוצ ןקיטציא םעד ּפָא טלײט סע סָאװ ,ץנַאטסיד יד טכַא

 -ישזער רעד .קירוצ רָאי טרעדנוה רעביא ןוֿפ רעגייטסע-סנבעל םעד
 ךיז טימַאב ןוא טכַא ןיא ןעמונעג סע טָאה ןםױבטָאר ֿבקעיו רעס

 םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןוא טירָאלָאק ןקילַאמַא םעד ןסַאֿפוצֿפױא
 ןענַײז ןטלַאטשעג יד .עלַאװיבעינ לטעטש סעד ןיא טעל ןששידִיי
 ."ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ףרַאש ןוא טוג רעייז רעליּפשיוש יד ךרוד
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 ןופ ןָאטיסץצעל

 :עבַאגסױא רעשימעדַאקַא רעד ןגעוו טבַײרש ןַאמלוש והילא

 סיזַאב ןלַאיצַאס םעד רעניוו .מ טריזילַאנַא ריֿפנַײרַא ןַײז ןיא

 טקירד דלעֿפנעסקַא זַא ,סױא טניֿפעג רע .סעסעיּפ סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ

 טיצַאב דלעֿפנעסקַא .רעגריבלטימ ןשידִיי םעד ןוֿפ ןעייזיא יד סױא

 רעכלעוו ,סַאלק-םירחוס םענעי טָא וצ עיטַאּפמיס סיױרג טימ ךיז

 לַאעדיא ןַײז .לדנַאה ןסיורג ןרַאֿפ ןטקודַארּפ טלמַאז ןוא ףיוא טֿפױק

 -נוניימ עריא סיוא טינ טקירד רע רעבָא ,עיזַאושזרוב-סיורג יד זיא

 ךיז טיצַאב עסַאמ רעשידִיי רעקירעביא רעצנַאג רעד וצ .ןעג

 ןגעק טדנעוועג זיא האנׂש ןַײז .האנׂע ןוא סָאה טימ דלעֿפנעסקַא

 ,סרעמשטערק ,סעקינדירַאי ,םינֿפלח ,סרעלקעמ ,רעמערק עניילק יד

 ןצ .ואא.א ,םינכדש ,ןטסידנַאבַארטנָאק .סרערעכָאוו ,ןשטנעמ-טֿפול

 (עיטסיקלָאֿפ ,טנַארעלַאט דלעפנעסקַא ךיז טיצַאב רעטעברַא םעד

 וא םידיסח יד וצ גנולעטש סדלעֿפנעסקַא טריטוקסיז רעניוו .מ.

 -םױא עשיטסילַאירעטַאמ ַא זדתא רע טיג ָאד .םזידיסח םעד וצ

 סדלעֿפנעסקַא רַאֿפ גנורעלקרעד ַא ןוא םזידיסח םעד ןוֿפ גנושטייט

 .גננלעטוע עשידיסחי-יטנַא

 טדלעֿפנעסקַא ןוֿפ רוטקורטס רעד ןוֿפ זילַאנַא ןַא טיג רעניװ

 עשיּפיט, ןענַײז סעסעיפ סדלעֿפנעסקַא זַא ,טלַאה רעניוו .סעסעיפ

 עילימַאֿפ עלַאטנעמיטנעס רעדָא ,עשימָאק-יגַארט עכעלרעגריב
 ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ ךס ַא טימ ןוא קַאמשעג םעד טול ןליּפש
 ,ױזַא ,גנורעלקֿפױא רערעטלע רעד ןיא עמַארד רעקידנריר רעד ןוֿפ
 עשימָאק-קידנריר-שירזחוס ןימ םעד וצ ןרעהעג סעסעיפ ענײיז זַא
 | ."םערָאֿפ רעשינעצס ַא ןיא ןלָאמעג ,ןעילימַאֿפ

 רעשידִיי רעטשרע רעד, סדלעֿפנעסקַא טריזילַאנַא רעניוװו .מ.
 -ּפָא עכעלטנירג ַא ןבעגעג טרעוו לטיּפַאק םעד טָא ןיא ."טורקער
 טריטוקסיד ךױא טרעװ ָאד.. "ענישטורקער, רעד ןגעוו גנולדנַאה
 -ןַײרַא יד טָא ךָאנ .םעלבָארּפ םעד טָא וצ גנולעטש סדלעֿפנעסקַא
 ."טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד, עסעיפ יד טייג ןריֿפ

 -ןַײרַא רעד ."טלעוו עטרַאנעג יד, ןַײרַא ךיוא טייג דנַאב םעד ןיא
 יטנַא זיא עסעיפ יד טָא יו ױזַא .ןיקצידוי |.א| ןוֿפ ןבירשעג זיא ריֿפ
 ןוא םזידיסח ןוֿפ ץישטנַא םעד ץגעוו יקצידוי ָאד טבַײרש ,שידיסח
 -קרַאמ} יד טָא .גנוגעוַאב רעד טָא טימ ףמַאק סדלעֿפנעסקַא ןגעוו
 -צידוי .א ןוֿפ טלקיױוטנַא רעטיירב טרעוו גנושטייטסיוא |ןעשיטסיס
 רעטרַאנעג רעד, ןוֿפ טסקעט רעד טמוק ריֿפנַײרַא סיקצידוי ךָאנ .ןיק
 ןַארַאֿפ זיא ןעגנוקרעמַאב ןוא סעיסרוקסקע סרעניוו ןיא . ."טלעוו
 ."לַאירעטַאמ רעשירַארעטיל ןוא רעשירָאטסיה רעקיטכיוו

 עי ריי ,
 יפטלעװ עטרַאנעג יד

| . : : 

 טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא *טלעוו יטרַאנג איד, עסעיּפ יד

 אידק גיא ןענישרעד רעדיוו זיא ,1863 ןיא גרעבמעל ןיא ןרָאװעג

 .ןטשרע ןיא ןַײרַא זיא ןוא ,1870 ןיא ,סעדָא ןיא *טלעוו עטרַאניג

 ,(1931 ,וועיק) קרעוו ס'.א ןוֿפ דנַאב

 עסעיּפ עמינָאנַא יד ןוא םיליכשמ יד ןוֿפ סולֿפנײא םעד ןגעוו

 -5112 .וז ,"ןָאקיסקעל-רעטַאעט, עז} (1842) *טלעוו עטרַאנעג יד;

 :רעניוװ .מ טבַײרש *טלעוו עטרַאנעג יד, עסעיּפ ס'.א ףיוא 2

 רעד וצ רעטנענ -- ץלַא רַאֿפ רעכיג) 1824 ןוא 1815 ןשיווצ ,

 -טע טבעלעג ,סױא טעז סע יװ ,דלעֿפנעסקַא טָאה (עטַאד רעטייווצ

 םיליכשמ עקיטרָאד יד טימ רעקרַאֿפ םעניא ןוא ,זָארב ןיא רָאי עכעל

 .גנודליבסיוא עשיליכשמ עכעלטנגייא ןַײז ןעמוקַאב טשרע רע טָאה

 .טקנופ) ןעמוקַאב ךיוא רע טָאה דָארב ןיא זַא ,ןענעכער ףרַאד ןעמ

 ןבַײרש וצ גנוגערנָא עטסקיטכיוו יד (רעבמעל ןיא רעגניטע יו ױזַא
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 : רע ט ַאעט ןשידיי
 א

 : עדילנטימ:*ףעטיַא,
 ופ ןלָאר ןיא -

 יב

 ט

 י ײןטווקער,
 קינזער עּפיל -- דלעפנעסקַא לארשי ןופ

 רענישאנאנ המלש ווָאקיזייא המלש ןייטשנעוועל לאיהי יקסנַאשטילעוו לארשי
 "יבר, סלַא "רעגולק ןרהא, סלַא "בייל שריה, סֵלֲא "רעשאווירב רעזייל , סלַא

 יקסניטסָאג .י רעניּפש הנח - ןאמדירפ השמ | רעדנעב טרעברעה !
 "רעקיוּפ, סלַא - "עבױט יד; סלַא | "ךזע לָאירבג, סלַא + ..- .*עטַאועלוגלוולעוו סלַא
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 זיא עַײנ סָאד .ןסַאמ יד ןוֿפ ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא קרעוו ענַײז

 ןָאטנָא םעניא רָאנ ,"שעידִיי טסָארּפ; ןבַײרש םעניא טינ ןענַאטשַאב

 -נעמ עשידיי-טסָארּפ ַא ,"רעטכָאט רעשילמיה, רעד ,הלכשה רעד

 ךיז טָאה עיצילַאג ןיא טלַאמעד ןיױש זַא ,ךעלגעמ זיא'ס .עלעט

 רעדָא ןטקזרדעג סענעי רעדָא םעד טימ טנעקַאב טַאהעג דלעֿפנעטקַא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,(א'א סלרעּפ .י ,סניֿפעל) קרעוו םענעבירשעג-טנַאה
 רשֿפא ןוא ,עיצילַאג ןיא ןזייווַאב וצ ןבױהעגנָא טַײצ רענעי וצ דָארג
 ןוא 155-57 .זז ,"ןָאקיסקעל רעטַאעט, עז} סלכייא טימ ךיוא וליֿפַא
 -טנַאה .סעסעיּפ |652-654 .זז ,"ןָאקיסקעל-רעטַאעט, זז} סנַאזֿפלָאװ
 סָאװ ,רעדָא ,ךענעה יר, עידעמָאק סלכייא ןוֿפ סעיּפָאק ענעבירשעג
 רזעילא ןוא טסָאי טלייצרעד סע יו ,ךָאד ןענַײז "טימרעד ןעמ טוט
 טלָאזעג טינ ןבָאה עשז סָאװרַאֿפ .ןעוועג טײרּפשרַאֿפ רעייז ,ןַאמלוש
 ,לכייא ַײס ?עיצילַאג ןייק זיב ןרַאילּפמעזקע ענלצנייא ןייגרעד ןענָאק
 עשיצילַאג יד ַײב ןעזעגנָא רעייז ןעוועג ךָאד ןענייז ןָאזסֿפלָאװ ַײס

 - .םיליכזשמ
 ןַײז ןיא דלעֿפנעסקַא טנָאמרעד סלַאֿפנדעי ,ןַײז טינ לָאז סע יו

 עטרַאנעג יד, ןָא ךױא טֿפור רע סָאװ ,עסעיּפ ןייז וצ דיל"המדקה
 ,ןעמָאנ ןבלעז ןטימ עסעיּפ ערעטלע יד ,(1842 רָאי ןיא) "טלעוו
 ךָאנ .1816 םורַא (עיצילַאג) וועקלָאשז ןיא ןענישרעד זיא סָאו
 רעמ ריא טעוו רשֿפא ןיוש ךיז רע טָאה רָאי קיצנַאוװצ ןוא עכעלטע
 | :רע טבַײרשש רעבירעד ,ןענָאמרעד טנָאקעג טינ

 ,טכַאד רימ יו ,"טלעוו עטרַאנעג, ןעמָאנ םעד טימי

 "..טכַאמעג רעטַאעט ַא ןַאדרָאק םעניא רענייא ןיוש טָאה
 -רָאק םעניא) עיצילַאג ןיא זיא עסעיפ ַאזַא זַא ,םעד ןגעוו רעבָא

 טָאה רע זַא ,ךעלנייזערָאװ רעייז זיא'ס ןוא ,רע טקנעדעג ,ןעוועג (ןָאד
 -נעסקַא זַא ,רַאבזָאלרעד ךיוא רעבָא זיא'ס .טנעַײלעג דָארב ןיא יז

 רימ יוי;) ןגָאז רעה ןוֿפ זיולב עסעיּפ רעד ןוֿפ טסּוװעג טָאה דלעֿפ !
 ַא ןגעו טקעפסָארּפ סרעגניטע ןוֿפ רָאג רשֿפא רעדָא ,("טכַאד
 -רַאֿפ טקעּפסָארּפ םעד ןיא .קרעוו עניַיז ןוֿפ עבַאגסױא רעטנַאלּפעג
 טַאהעג טָאה עוועגַא יד סָאװ ,גנוקריוו עסיורג יד רעגניטע טנכייצ
 -- ןבעגוצ רימ ןענָאק -- ווא ,שידִיי ןבַײרש וצ סולשַאב ןייז ףיוא
 .ללכב ןֿפַאש ץנַאג ןַײז ףיוא

 רעלענָאיציזָאּפמָאק רעד טייג "טלעוו רעטרַאנעג רעד , ןיא
 . טבייה רעטַײוװו ןוא ןענַאד ןוֿפ .לטיּפַאק ןשינעצס ןטכַא םוצ זיב סקּווונָא

 ךיוא עקַאט שטָאכ ,טכירַאב רעויטקעּפסָארטער רעד ןָא ןױוש ךיז

 .טרישזנַארַא קנילֿפ שינעצס

 .דלעֿפנעסקַא טלָאמ האנש רעלוֿפטנעמַארעּפמעט רעֿפרַאש טימ..

 -עווַאב ,ןעגנולדנַאה ,דייר ערעייז עלַא .םידיסח יד ןוא םייבר יד

 ןָאק ,ֿבגַא-ךרד זיולב ייז טנַאמרעד רע ןעוו וליֿפַא ,תויועה ןוא ןעגנוג

 רעד, .גנוקרעמַאב עֿפרַאש ַא ייז ןגעוו ןכַאמ וצ ןטלַאהנייא טינ ךיז רע

 ,ךַיי רעטוג רעד ,יבר רעד זַא ,טניימ ,טשינרָאג ךעבענ טסייוװ סָאװ

 ךיא סָאװ ,םייבר יד ןענַײז רעבָא תמאב -- ,דָיי רעטוג ןֿפור ייז סָאװ

 רעטשרע רעד,) *ץלַא טסיױו -- דיי טינ ןוא טוג טינ ,עכעלטע ןעק

 ;165 טַײז רעדָא (160 .ז ,עבַאגסױא רעװעיק ,"טורקער רעשידִיי

 רעשידיסח רעטמירַאב רעד זיא טניימעג) רעזיײג-טלעג םעד טא;

 סָאד ןכער ןוא ןבירטרַאֿפ ךיא בָאה (.וװ .מ -- שזעבשעזעמ ןוֿפ ךורב יבר

 יד טסָאקעג טָאה רעזייג רעד סָאװ.... הווצמ רעטסערג רעד רַאֿפ רימ

 טלָאװ ,ןכַאז ערעקיטיינ ףיוא ןבעגסיוא ןלעוו סָאד טלָאז ריא ,טָאטש

 -יסח יד... ...טָאטש ןיא ןדמל ןכעלרע ןייא סעּפע ,בר ַא טַאהעג ריא
 "סרעגנעהנָא ןוא םיאבג; ,"סרעליּפשייב , ערעייז ןוא םייכר עשיד

 "עכעלטנרָאג עטנרעלעג יד ,האנׂש רענעסיברַאֿפ ַא טימ טניײֿפ רע טָאה

 טימ וליֿפַא וא רעדלימ ךס ַא רע טלדנַאהַאב םינייד ןוא םינבר עמורֿפ

 רעקיטומטוג ּפָאק ַא טימ לָאמַא עקַאט שטָאכ ,עיטַאּפמיט רעסיוועג ַא

2409 

 ןופ ןָאקיססעל

 ,"טלעוו רעטרַאנעג רעד; ןוֿפ ןייד םער ינעב יר ,לשמל .עינָאריא!

 -רַאֿפ ןיא ַײס ,לטעצ-ןיושרַאּפ ןיא ַײס טריזירעטקַארַאכ טרעוו סָאװ
 לָאמוצ ןכדש ַא זיא רע .ןדמל ַא ןקז ַא; יוװ ,עיצקַא רעד ןוֿפ ףױל
 ןיא הילדג 'ר ןייד רעד .".םורֿפ רעיײז רָאנ ,גתלק רעייז טינ ,ךיוא
 רעסיורג ַא; :טריזירעטקַארַאכ ױזַא טרעוו "טורקער ןשידִיי ןטשרע}
 רע רעק ערעדנַא עלַא רָאנ ,גולק ךיז זיא רַאנ רעכעלטיא ...הטוש

 | *,*רַאנ ַא ןָא
 יד ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןַײז עסעיּפ יד לָאז רעניוו .מ טיול

 ץוח ַא; :ױזַא טבַײרש רע .טרעדנוהרָאי ןטנצנַײנ ןוֿפ ןרָאי רעקיצכַא
 שידִיי טימ טריֿפעגנָא טַײצ רענעי ןיא טָאה רעכלעוו| סרענרעל .י
 ַא ןענַײז "טלעוו עטרַאנעג יד; ןוֿפ גנולעטש |סעדָא ןיא רעטַאעט
 ךרוד ןרָאװעג טלעטשעג לָאמ עכעלטע ךָאנ סעסעיּפ ענַײז םינּפ

 טרעוו (220-235 .זז) *טַײצ ןַײז ןוא עלעדנעמ, ןיא ."סרעבָאהביל
 טריֿפעגֿפױא "רצוא רעד, ניא עסעיּפ יד טָאה רענרעל זַא ,ןבעגעגנָא
 ,עסעיּפ ענעגייא ןַא ענַײז סלַא סעדָא ןיא 1880 רעבמעטּפעס

 טעברַאַאב ,עסעיּפ יד טריֿפעגֿפױא רעטיול םירֿפא טָאה 1924 ןיא
 -וטס רעשיטַאמַארד רעד טימ ,טנעמָאמ ןקיטנַײה םוצ טסַאּפעגוצ ןוא
 וקַאב ןיא בולק-רעטעברַא ןשידִיי םַײב עיד

 ײביײװ ןוא ןַאמ,

 עתמא ןייא ,"רעדירב ןוא רעטסעווש ,בַײװ ןוא ןַאמ, עטעיּפ יד
 לארׂשי ןוֿפ ןעטקַא 2 ןיא קיטש רעטַאעהט ַא ןיא טעברַאַאב הׂשעמ
 טניֿפעג רַאילּפמעזקע ןַא .1867 ןיא סעדָא ןיא סױרַא זיא דלעֿפנעסקַא

 .ירערבייל קילבָאּפ רעקרָאי-וינ רעד ןוֿפ ליײטּפָא רעשידִיי רעד ןיא ךיז

 ;טבַיײרש קירע סקַאמ

 המדקה רעד ןיא ..1790 רָאי ןיא ּפָא ךיז טליּפש "בייוו ןוא ןַאמ,
 יד זיא ,ױזַא ביוא ."רָאי 50 רַאֿפ ןֿפָאלרַאֿפ ךיז טָאה סָאד , :סע טסייה
 ןגעוו ךיוא ךיז טדער המדקה רעד ןיא .1840 ךרע ןַא ןבירשעג עמַארד
 ןרעוו ייז יו ךַײלג להק ןיא רעדניק ןבַײרשרַאֿפ זחמ ןעמ זַא ,ײזַאקוא,
 .להק ןֿפ לטיווק ַא ןָא ןבָאה הנותח טינ רָאט ןעמ ןוא ,ןרױבעג
 סָאוװ ,1835 לירּפַא 13 ןוֿפ *עינעשזָאלָאּפ, יד זיולב ןייז ןָאק טניימעג
 יד ַײב רעכיב עשירטעמ (97 ,96 ,90 ןֿפַארגַארַאּפ יד ןיא) ןייא טריֿפ
 ."בַײװ ןוא ןַאמ ,, .ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא להק ,ֿבגא ,זיא 1844 .תוליהק
 .1840 1835 ןשיווצ ןרָאוועג ןבירשעג ָאזלַא זיא

 זיא טקַא רעטשרע רעד .ןטקַא ירוצ ןוֿפ טייטשַאב עסעיפ יד.
 ןקיטכערּפ ַא טימ ךיז טנֿפע רע .שידלעֿפנעסקַא טנכייצעגסיוא
 ןוא שירבָאד ,עטהֿפור ַא ןוא עטשמש ,סענעדִיי עטלַא ייווצ ןוֿפ סעומש
 .לביטש ַא רַאֿפ עבזירּפ רעד ףױא שיט ךָאנ תבש ןציז סָאװ ,יסענ
 רעד ףיוא ןבעגּפָא םיא ףרַאד עמ סָאװ ,םותי ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע
 ןוֿפ סענעצס ענייש רעקיניו טינ ןעמוק ןַאד ןוא .רעדיינש ַא וצ רעל
 רעזייל רעדיינש םוצ ןָא ךיז טגניד לגנִיי רעד ;רעגייטש ןשיכאלמ לעב
 ךעלדנע ךיז טנרעל ,טריטַאולּפסקע רועיש ַא ןָא טרעוו ,עיישָאווירק

 רעבָא דלַאביוװ .ןבָאה הנותח ןוא ןײיגקעווַא ליוו ,ךַאֿפ םעד סא

 יז וא ,ענעצס רעד ףיוא עניטַאיבעצָאק יד ךיז טזיױוַאב ,ןבָאה הנוווח

 ןרַאגלּוװ ןוא םענדונ-ךעלרעדױש ַא טימ ,טקַא ןצנַאג ַא סױא טליֿפ

 רעד .רעטסעווש ןַײז ,סיוא ךיז טזָאל ,זיא הלכ סמותי םעד ;טלַאהגיא

 ןַײז .רעטָאֿפ רעייז זיא ,לטעטש ןיא ןָא טמוק סָאװ ,רחוס רעכַײר

 ,ליֿפַא ךיז טקעלּפטנַא'ס ןוא ,רעטעֿפ רעייז -- רעטיײלגַאב ןוא תרשמ
 ,ןַאמ ַא טימ טבעלעגּפָא ןרָאי עגנַאל טָאה ןירעקנעש יד הרובד זָא

 טײטשַאב ,םורַא ױזַא .רעדורב רענעגייא ריא זיא'ס זַא ,קידנסיוו טינ

 -בַא ,שירעלטסניק ,שינַאגרָא ןענַײז סָאװ ,ןטקַא ייווצ ןוֿפ עסעיּפ יד

 -רסומ רעוויַאנ ַא זױלב ךיז טדניברַאֿפ'ס ןדנברַאֿפ טינ טולָאס
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 רעטַאע ט ןשידיי

 ,ןריובעג ןרעוו יז יו ךַײלג ןבַײרשרַאֿפ עמ ףרַאד רעדניק זַא ,לכשה
 | .סעקירטעמ ןבָאה ףרַאד עמ זַא

 -נעסקַא טָאה עניטַאיבעצָאק רעד וצ זַא ,רָאלק ,ָאזלַא ,טרעוו סע.
 עלענָאיציזָאּפמָאק עכעלנייועגמוא ןַא לֹּכ םדוק ןסױטשעג ןדלנֿפ
 -עיורטש ַא רַאֿפ ןָא ךיז טּפַאכ ,ךיז טקנירטיס רעוו .טײקנֿפלָאהַאבמוא
 טייקכעלגעמ יד ןבעגעג עניטַאיבעצָאק יד טָאה ןדלעֿפנעסקַא .על
 רעטמיטשַאב ַא ןיא ןטלַאטשעג ןעמעדעֿפנייא ,עגירטניא ןַא ןֿפַאש וצ
 ,ךיא םיא ךיז טָאה טכודעג .ןשינעעשעג ןוֿפ הרוש רעשיטסַאטנַאֿפ

 ."רעקידעבעל ,רעקידנענַאּפע קרעוו ענַײז ןרעוו ןֿפוא ןימ ַאזַא ףיוא זַא
 :טבַײרש רעניוו .מ

 ויטָאמ-סעידעמָאק ןוא ןלעווָאנ רעטבילַאב רעטלַא רעייז רעד;
 סָאװ ,ויטָאמ ַא ,רחוס םענערָאװעג-ךייר םענעמוקעגקירוצ ַא ןגעוו
 -טלַא רעד ןוֿפ וויטָאמ רעקיזָאד רעד טמוק ךעלגנירּפשרוא) טמַאטש
 טלגיפשש סָאװ ןוא טרעדנוהרָאי ןט16-ט15 ןוֿפ (השעמ רעשידניא

 ךָאירעּפ םעניא רעגריב םענוֿפ סעיזַאטנַאֿפ קילג יד ּפָא טלָאמעד

 עקירעמַא ,עידניא טימ לדנַאה םיירעביא ןסיורג ןקידנביײהנָא ןוֿפ

 סלַא -- ךיוא םיא ןענגעגַאב רימ) ןטנגעג עטייוו ענעזײשרַאֿפ ןוא

 ,"רעגרַאק רעד, ןיא לשמל ,ןסעיּפ סרעילָאמ ןיא -- עיצידַארט

 -רעס,) ןרעגניטע ןוֿפ יא טצונַאב טרעוו (א'א "קיטש סנעּפָאקס,

 ןַאמ,) ןזלעפנעסקַא ןוֿפ יא ,("עקירעמַא ןוֿפ רעטעֿפ רעד, ,"עלעק

 -ָאװעג ךַײר םענעמוקעגקירוצ טענוֿפ רוגיֿפ עקיזָאד יד .("בייוו ןוא

 ר , ,ןרָאטױא עדייב יב לָאר עקידנזייל יד טליּפש רחוס םענער

 הנותח ַא ךרוד ט"יצילפמָאק וויטָאמ רעטלַא רעד טרעוו ןדלעֿפנעסקַא

 סרזחוס םעד ןוֿפ סערוטנַאװַא טימ ,רעטסעווש ןוא רעדורב ןשיווצ

 .ו.א.א ןוז וא רעטכָאט ןַײז ןוֿפ ,בייוו

 יד דלעֿפנעסקַא טלָאמ עיטַאּפמיס ןוא ץרא ךרד ןכעלטייד טימ

 רעד .("בייוו ןוא ןַאמ , עסעיפ רעד ןיא) ןהכה המלש בר םענוֿפ רוגיֿפ

 ןוא לַארָאמ עכעלרעגויב יד ןטיהּפָא ןֿפלעה ןֿפרַאד ןייד רעד ןוא בר

 .טעטירָאטיױא ןכעלרעגריב םעד

 רעטרעֿפ רעד וצ זיב סקּוװנָא רעד טײג "בירו ןוא ןַאמ, ןיא

 ןטייווצ םוצ זיב רָאנ "ליפ רשוע ןצבק, ןיא .טקַא ןטייווצ ןוֿפ ענעצס

 .פכירַאב רעקידנזייל ןוא רעויטקעּפסָארטער ַא ךָאנרעד ןוא ,טקַא

 -רשוע -ןצבק, ןוא "בִײװו ןוא ןַאמ; ,"טלעוו עטרַאנעג יד, ןיא-.

 ןגעק ("לכיטנרעטשג ןיא יו טקנופ) קיטירק יד ךיז טדנעוו "ליפש

 ,ערָאלק ַא יז וצ טָאה דלעֿפנעסקַא סָאװ ,תוחוּכ עכעלטֿפַאטלעזעג

 ּפָארט רעד רעבירעד ָאד טגיל ,גנולעטש עשירעֿפמעק ,ענעסָאלשטנַא

 טליֿפ טֿפַאשרענגעק רעקיזָאד רעד ןיא .טנעמעלע ןשימָאק ןֿפױא

 ַא ףיוא ךיז ןָאק גנוזייל יד .קרַאטש ןוא רעכיז דלעֿפנעסקַא ָאד ךיז

 -ַאגענ יד ןוֿפ טָאה עמ יוװ םעדכָאנ ןטוג םוצ ןזָאלסיױא ןֿפוא ןשימָאק

 ןָאק ,טֿפָארטשַאב ?סיב ַא יז א טעפשעגּפָא גונעג ןרוגיֿפ עוויט
 טינ ןלָאז יז ,ףָארטש עקירביא יד ןקנעש קיטומטוג ףוסל יז ןעמ

 "."טוג ץלַא זיא ,טוג ףוס, ןוֿפ עינָאמרַאה עשירעטסיליֿפ יד ןרעטש

 :טבַײרש ןירָאג .ב

 "העדורב ןוא רעטסעווש ,בַײװו ןוא ןַאמ, עמַארז רעטייווצ ןַײז ןיא;

 ןוֿפ (עימסיוא רעד סױרַא ,רעטלוב ךָאנ ,רעקרַאטש ךָאנ ךיז טזייוו

 ַא ןעגנורעדליש יד ןענַײז ָאד .רעבַײרש-ןעמַארד ןוא רעלייצרע ןַא

 -רעטנָאלּפ ַא ףיױא טגיל טֿפַארק עצנַאג יד ןוא ,רעכַאווע ךס ַא ,ךס

 ןַאמ, זַא ,ריווועג רימ ןרעוו רעש םעד ןוֿפ הׂשעמ רעדנעניוטש רעט

 טעברַאַאב השעמ עתמא ןַאג זיא "רעדורב ןוא רעטסעווש ,בייוו ןוא

 טכַאמ רעבָא הששעמ עתמא ןַא ."ןטקַא ייווצ ןיא קיטש-רעטַאעט ַא ןיא

 .עמַארד ןייק טינ ךָאנ
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 - {עסעיּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד רעביא טיג ןירָאג |

 ןעמוק סָאוװ ,ןץציבר ןוא בר רעד סָאװ ,זיא שיטסירעטקַארַאכ..

 טרעדלישעג ןרעוו ,"רעדורב ןוא רעטסעווש ,בייוו ןוא ןַאמ , ןיא ןײרַא

 -עגסױרַא ךיז טָאה רע יװ ,הלכשה ןוֿפ ףמַאק רעד .שיטַאּפמיס רעייז

 ןיא רעטעפש ןוא ןָאזסֿפלָאוװ ןוֿפ עידעמָאק רעטשרע רעד ןיא ןזיוו

 קילדעוו .דמערֿפ ץנַאג ןעוועג ןדלעֿפנעסקַא זיא ,ןטַײצ סנזַאֿפדלַאג

 -עגסױרַא דלעֿפנעסקַא זיא ,קרעוװ עשיטַאמַארד ענַײז ןוֿפ טעז ןעמ

 -כיר ךָאנ רעדָא ,רערעל סלַא רָאנ ,רעֿפמעק סלַא טינ ןטָארט

 טײטשרַאֿפ ןוא רעמ טסייוו רעכלעוו ,רעדורב רערעטלע סלַא ,רעקיט

 רעבַײוש-ןעמַארד ערעדנַא יד ןוֿפ סא ךיוא ךיז טנכייצ רע .רעמ

 .עידִיי טסָארּפ רָאנ ,שטַײד ןייק טינ ןדייר ןדלעה ענַײז סָאװ ,טימרעד

 װוא רעטסעווש ,בַיװ ןוא ןַאמ, ןוֿפ עטכישעג עדנעניױטש יד

 ןסערּפנייא ליוו רעבַײרש רעד .ץנעדנעט ריא ךיוא טָאה "רעדורב

 -טרובעג) סעקירטעמ ןוֿפ הריזג יד זַא ,ןקנַאדעג סרעזעל ן|ןיא| ןֿפױא

 .ןדִיי רַאֿפ הֿבוט ַא רָאנ ,הריזג ןייק טשינ זיא (ןטנעמוקָאד

 ןעמַארד יד ןיא יוװ ױזַא ןוא ,ךעלדיל ןבָאה ןסעיּפ סדלעֿפנעסקַא-;

 ןעידיא, ןַײז ןיא רעניוו רָאסעֿפָארּפ טיצ ,ץַאלּפ ןייק טינ ייז ןבָאה

 זַא ,סולש ַא ןֿפרעד "ירושטנעס הטניטניינ יהט ווָא רושטַארעטיל

 "יצ ןעוועג ןיוש זיא ןביוא .עניב ַא רַאֿפ ןרָאוװעג טניימעג ןענייז ייז

 -רעטַאעט ענַײז ןגעוו טגָאזעג טָאה אֿפוג דלעֿפנעסקַא סָאװ ,טריט

 םערָאֿפ רעשיטַאמַארד ַא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז ייז זַא ,קיטש

 זַא ,טזייוו סָאד ןוא ,עינַאּפמָאק ַא ןיא ןענעייל ןענָאק ייז לָאז ןעמ ידּכ

 ףיא ןליפש ןעמַארד יד טעװ ןעמ זַא ,טֿפָאהעג טינ וליֿפַא טָאה רע

 | ."עניב רעשידִי ַא

 ײליּפש-רשוע-ןצבס,

 . סעדָא ןיא 1870 ןיא ןענישרעד זיא *ליּפש-רשוע-ןצבק, עסעיּפ יד

 טליּפשעג טשינ ךיוא ןוא ןרָאװעג טקורדעגרעביא טשינ רעמ זיא ןוא |

 .ןרָאװעג

 :טבַײרש קירע סקַאמ

 רעד ןיא טשרעוצ ךיז רימ ןענעקַאב לטעטש סדלעֿפנעסקַא טימ,
 ,ןטקַא ייווצ ןיא עסעיפ עניילק ַא זיא סע ."ליּפש רשוע-ןצבק, עמַארד
 :סעירָאגעטַאק ַײרד ןיא ןייא ךיז ןלייט ייז ןטלַאטשעג 9 םיױק טימ
 4 ,החּפשמ ןַײז ןוא רעשיליוּפ רעד למהרֿבַא ,לטעטש ןוֿפ רשוע רעד
 רעליבָאנרעשט עלעטָאמ יבר רעייז ןוא םידיסח-רעגריבניילק ןּפיט
 ףיוא ּפָארַא טמוק רע .עלָאר עשידָאזיּפע ןַא רעבָא ָאד טליפש סָאוו)
 ,הבזשחמ-לעב ןרהא ,ליכשמ רעגנוי ַא ןוא ,?טעטש ןיא טַײצ עצרוק ַא
 טרעוו רשוע ןַא :טלַאהניא ריא ןָא טגָאז עסעיפ רעד ןוֿפ לטיט רעד
 .םע טײטַאב לַאֿפ םעד ןיא .טרַא ןַײז טמענרַאֿפ ןצבק ַא ןוא ןצבק ַא
 ןוא ףױרַא טגייטש רעטייווצ ַא .ענערַא רעד ןוֿפ ּפָארַא טייג סַאלק ןייא
 ?ליּפש-לַאֿפוצ רעדנילב ןייק טינ טקעטש סע .ץַאלּפ ןַײז טמענרַאֿפ
 חמ ןוא תורישע עצנַאג ןַײז טרילרַאֿפ למהרֿבַא סָאוו ,טקַאֿפ םעד ןיא
 טָאה רע ןכלעוו ,ןרהא ןַאמעגנוי ןשיליכשמ ןוֿפ דסח םוצ ןעמוקנָא
 זיא דלעֿפנעסקַא ,טרעקרַאֿפ .טכַאמעג לטבמ קרַאטש ױזַא רעִירֿפ
 -לַאֿפוצ ַא זיא תורישע סלמהרֿבַא זַא ,ןזייווועד וצ טריסערעטניארַאֿפ
 םעד ,רעמערק ןקידמשוגמ םעד טָא וצ טינ ךיז טבעלק יז זַא ,ךַאז
 .תורישע ןַײז וצ ןעמוקעג למהרֿבַא זיא לדניווש ַא ךרוד .גנוי ןבָארג
 טרעוו ןוא סע רע טרילרַאֿפ ,טקעדעגֿפױא טרעוו לדניווש רעד ןעו
 טינ סיױו רשוע רעטבערגרַאֿפ רעד .ןטייק ןיא טדימשעג וליֿפַא
 -רעטניה םעד בילוצ טרעוו ןוא ,טַאטש ןריֿפ וצ יו ,ןעלדנַאה וצ יװ
 וליֿפַא ,ןעגנַאגעגרעטנוא יוו-ַײס טלָאװ רע .לעיסנַאניֿפ ךיוא קילעטש
 טרעדליש זייב .רָאװעג טקעדטנַא טינ טלָאװ לדניוש רעד ןעװ
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 .טָאטש ןופ ןפרַאװסױרַא טימ ,ץימש טימ קידתוֿפיקת רע י

 -עגֿפױא םעד ןוֿפ גנריֿפ-זיוה יד ,טֿפַאשטריװ יד ךיוא דלעֿפנעסקַא
 זיא סע רָאנ ,עדנערַא טָאטש יד טלַאה למהרֿבַא. .רשוע םענעמוק
 רעלעטימ ַא סָאד זיא ךות ןיא :םָארק ןייז וצ ששינעּפעשטוצ עקילעֿפוצ ַא
 רערעכעה ַא ןיא ןעגנורּפשעגֿפױרַא לדניווש ךרוד זיא סָאװ ,רעמערק
 טשרעוצ עקַאט רימ ןענעגעגַאב רשוע םעד .רשוע ןסיורג ַא ןיא ,טכיש
 סע רעכלעוו ןיא עירעֿפירעּפ רענעי טימ טלגנירעגמורַא-קרַאמ ןֿפױוא
 סלמהרֿבַא טימ טלדנַאה סָאװ ,ןֿפלח ַא ,רעצרַאווש רעד עּפילי טריגער
 זיולב ןוא טסילַאטיּפַאק םעד ףתוש ןַײז ּפָא רע טיג םיקלוז ייווצ ,טלעג
 ,רעטלעטשעגנָא רעקידענכנ ַא ,ָאזלַא ,זיא סע .םיא טבַײילב קלח ןייא
 םעד ,סדיגמ םעד חנ זיא פיט רעטייווצ ַא .ןעלמהרֿבַא ַײב ייועטנעמ,ַא
 ןלעוו רַאֿפ "ןרעיוא ןוא ןגיוא, ענַײז ,לטעטש ןיא רעײטשרָאֿפ סניבר
 ַא דיסזז ַא זיא רעטירד ַא.. .רשוע רעד ךעלסיבוצ ךיוא טרעטיציס
 רעטרעֿפ ַא .האירב עסואמ ענעגָארטעצ ַא .טולּפ םייח ,רעקנעשנַייוה
 ,שדוק ילכ יד ןוֿפ שטנעמ-טֿפול ַא ךָאנ ,קינברע רעד לאימחרי זיא
 -דנ טלמַאז ןוא ,*טָאטש ןיא ברע םעד טימ ךיז טערָאּפ סָאװ ,דִיי,ַא
 -סיוא ןַא ,זליב שיטַאטס ,ָאזלַא ,ןיילק ַא .ץלַא ןיוש זיא סָאד .תוב
 סָאװ ,טנוויל ןרעסערג .םעד ןוֿפ ,עמעט רערעסערג רעד ןוֿפ טינע
 ."לטעטש}; טסייה

 יפעגנָא ,טרעקלעֿפַאב טכידעג ןענַײז סדלעֿפנעסקַא ןכַאז ערעדנַא
 סע .ָאטינ ץלַא סָאד זיא ָאד .עסַאמ סתתס ןוא ןטלַאטשעג טימ טעוועק !

 ענלצנייא ןשיווצ ףמַאק-עגירטניא ןַא קיֿפױאנבױא ךיז טמוקַאב
 ןוֿפ עדנערַא וא עקסַאל סצירפ םעד םורַא ףמַאק רעד ,ןשטנעמ

 ןיולב רעבָא זיא סע .הבשחמ לעב ןרהא ןוא טולפ םייח ,ןעלמהרֿבַא

 ?עֹועג רעד ,עיצַאזינַאגרָא יד ,להק .קורדנייא רעקיֿפיואנביוא ןַא

 רעד למהרֿבַא יו ןשטנעמ עכלעזַא ופ טנעמורטסניא רעכעלטֿבַאש

 למהרֿבַא זיא ךָאד ןוא ;טנַאמרעד טינ טרעוו ,טינ טרירוגיֿפ ,רעשיליופ

 טָארד טיילעגנוי עטרעלקעגֿפױא יד .ףיקת רעשלהק רעשיּפיט רעד

 ,ןַארק ןַײז טמוק'ס ןעװ ןוא ,ףיקת םעד ,קינלהק סםעד טניֿפ טָאה

 -עג ןבָאה ןוא האנה ןבָאה ,ךַײא טלָאמ ,לייט ַא; זַא ןעמ טלייצרעד

 ,רעניילק רעד השנמ טגָאזעג טָאה -- הרּפכ ענייר ,ענייש ַא .טכַאל

 .תורוש יד ןשיווצ ךיז טנעייל ץלַא סָאד רעבָא .."רעצימע ךָאנ ןוא

 .ןירטש רעלַאיצָאס רערעטיירב ןייק ָאטינ

 םעד ןופ גנורעדליש יד :עסעיּפ יד טגָאמרַאֿפ םעמעט יױוצ

 טימ סָאװ ,םוטרעגריבניילק סָאד ,;טעטש ןיא טנעמעלע ןשידיסח

 ,?מהרֿבַא ,רעגריב רעלעטימ רעד קידנליוו טינ-קידנליוו טימ טייג ייז

 רשוע ןצבק סָאד; :עמעט-טּפיוה יד ןוא ,ושוע רענעמוקעגֿפױא העד

 טינ טָאה טוטכַײר ןַײז לַײװ ,טלַאֿפ ,טגָאזעג יו ,רשוע רעד ."ליּפש

 --- רעלַאדָאעֿפ ןייר ַא זיא דוסי ןַיז .דוסי ןשימָאנָאקע ןטנוזעג ןייק

 -רעטיב טימ טגָאז רעשיליוּפ רעד ?מהרֿבַא ןוא .דסח רעשיצירּפ רעד

 ,ןיוא טלַאפ רע ."ןכערבעצ חוטב ןטסערג םעד ןָאק ץירפ ַאג ןטייק

 ,טבערגרַאֿפ זיא רע ,טַײצ רעַײנ רעד וצ טסַאּפעגוצ טינ זיא רע לַײװ

 טײטשרַאפ רע .עטרעלקעגפיוא ַײס ,םידמול ַײס טסַאה ,קידמשוגמ

 ןרהא;/ שרוי ןייז טסייה רַאֿפרעד .גולק טי 1 רעבָא ,ערטיכ זיא ,קינײװ

 ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעד זיא רע ןוא ,"רעגולק ןרהא; ,"הבשחמ לעב

 ,עיזַאושו הב רעקידנבערטשֿפױרַא רעד ןוֿפ ,ןדִיי ַײב סַאלק םִעַײנ

 "נָא וא םוקפיא ריא .תודוסי ענרעדָאמ ףױא ךיז טלקינוטנַא סָאװ

 ןקַאדָאעּפ-בלַאה ןטימ ןדנוברַאֿפ ץלַא ךָאנ ןעוועג שירָאטסיה זיא בייה

 ,"ץירפ םעד ,רעײטשרָאפ ןַײז ןוא םעטסיס-טֿפַאשטריװ

 ,1597162 .וז ,דנַאב רעטשרע ,1926 ,ענליו ," ,טיל .שידִיי .סקעל, --- ןעזייר ןמלז

 רעטשרע ,1956 ,קרָאיײוינ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל;

 : .160-164 .זז ,דנַאב

 5886 סט| 08886 --- יידיש סהאא סז דהאאּפוזוסאיי, סואסואאד'ד'ו

 1922 סקס. 338-.3414 : :
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 .עסַאמ יד.

 ןופ ןָאקיס סעל !

 .סיוא עשירעלטסניק ריא ןוא עמַארד עשידיא עּרעטלע יד -- רעדנעלסיוא ;נ

 ,3954 .זז ,1927 ,װעיק ,/ ךוב-רעטַאעט ,, ,גנוטַאטש
 ,ענליוו ,"ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ , ,דלעֿפנעסקַא לארשי ןגעװ סיינ -- גרובזניג .ש

 | ,43:54 .זז ,דנַאב רעטייוצ ,8
 ,"טֿפירשטיײיצ , ,ןֿפַאש סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ סוהעמ ןלַאיצָאס ןגעװ -- קירע סקַאמ

 ,169 ,168 ,151 ,147 ,146 ,145 ,128 .וז ,1931 ,קסנימ

 ,1931 ,קסנימ ,"טֿפירשטײצ , ,עיֿפַארגָאיב-דלעֿפנעסקא לטיּפאק א -- קינימיר .י
 ,172-174 .זז 5 דנאב

 ,קרעװ סדלעֿפנעסקַא .י ןוֿפ עבַאגסיױא :עשימע דַאקַא ןַא -- ןאמלוש והילא
 ,1923 ,33 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל ,

 ,19235 ,2 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,קרָאי-וינ ןוֿפ ווירב -- ןַאמלוש והילא
 ,"ץּפורט רענליװ, רעד ַײב ' ןטורקער, סדלעֿפנעסקַא ,י -- ןליזײמ} ,מ .נ

 ,1935 ,24 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל
 ,94 ,93 ,92 ,90 ,89 ,88 ,41 .זז ,1937 ץרעמ ,קרָאי וינ ,,ףעטרַא רָאי ןעצ,

8 133, 147, 149, 150, 

 ,?ףיצילַאג ןיא תודיסח ןוא הלכשה ןשיװצ ףמַאק רעד , -- רעלהאמ לאֿפר ,רד
 ,61 .ז ,1941 ,קרָאי וינ

 ,קרָאײוינ "רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ, -- רעניװ .מ
 | ,1945 ,דנַאב רעטשרע

 ,1950 ,עשרַאװ ,/ רעקיסַאלק יד זיב רוטַארעטיל עשידִיי יד , -- קיטסַאל המלש
 ,160-175 .זז

 ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל, ,עסעיפ רעד רעביא טעברַאעג בָאה ךיא יװ --- קינזער .ל
 ,1933 ,44 'נ

 הרש ,ןעזייר
 ,וָאנעדיַאק ןיא 1885 רעבָאטקָא ןריובעג

 רָאי 10 טבַײלברַאֿפ יז ּוװ ,דנַאלסוריסַײװ
 "ךיוה; ןוא ירבע ןיציבר ַא ַײב טנרעל ןוא
 יד ןענעייל -- רעטומ רעד ַײב ,*שטַײד
 ןוא רעבַײרש םעד ,רעטָאֿפ םַײב .הרדס
 -על ןקידלטעטש םַײב ןוא ,ןמלק ליכשמ
 "ור ןיא תועידי עטשרע יד ןעמוקַאב רער
 ,עציניוו ןיא טבעלעג טַײצ רָאי א ,.שיס

 טכוזַאב טָאה יז ּוװ ,ענליהָאמ ןיא רעטעּפש

 -לע ןיא .לושסקלָאֿפ עכעלכריק-שיסור יד

 טַײצ עצרוק ַא זיא יז ּוװ ,קסנימ ןיא ןעמוקעגנָא רָאי 14 ןוֿפ רעט

 -עג רָאי עכעלטע ךָאנרעד ,םָארק ַא ןיא עטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג
 ןוא ,טנרעלעג ךיז רעטַײװ קיטַײצכַײלג ,ןירעדיינש סלַא טעברַא

 -קעל עשיסור ןבעג ןוֿפ הנויח ןגיוצעג ,יירעדַײנש ןבעגֿפױא ןכָאנ

 ןיא ןעמַאזקע-עיזַאנמיג םעד ,ןרעטסקע סלַא ,טכַאמעגכרוד .סעיצ

 ,זַײרק ןשירַארעטיל-שידַיי ןקיטרָאד ןיא קידנועקרַאֿפ ןוא ,קסנימ
 טַאהעג הנותח ,קצָאװטָא ןיא ,1904 ןיא ןוא טנעקַאב ךיז יז טָאה
 ,לעסַאק דוד רעבַײרש ןטימ

 ,שיסור ןיא ,עציקס ַא טימ טריטויבעד .ר טָאה 1902 ןיא ךָאנ

 ןיא טריטויבעד שידִיי ןיא .גנוטַײצ רעשיסור רעקסנימ רעד ןיא

 ןַאד טניז .ןעזייר םהרֿבַא רעדורב ריא ןוֿפ ריא *טרָאװ עשידוי סָאד;

 ,ןציקס עלעניגירָא ךס ַא קידָאירעּפ רעשידִיי רעד ןיא טּכעלטנֿפערַאֿפ

 בור יּפ לע ,קרעוו ךס ַא טצעזעגרעביא ןוא רעדיל ןּוא ךעלהׂשעמ

 ןיא ךעלריֿפסױא עז טייקיטעט עשירַארעטיל}| םירכחמ עשיסור ןוֿפ

 ,ן*רוטַארעטיל רעשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, סנמלז רעדווב ריא

 -רַאװ טזָאלרַאֿפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ ךָארבסיױא םַײב
 ןיא טצעזַאב רעדיוו ךיז ןוא ,1908 טניז טניוװעג טָאה יז זװ ,עש

 יד ןגרָאזַאב וצ ןטלַאטשנַא עכעלטֿפַאשלעזעג ןיא טעברַאעג ,קסנימ

 עשידִיי יד ןיא ןירערעל ַא ןעוועג 1921 זיב 1916 ןופ ןוא ײמרַא

 עשיטַאמַארד עשידִיי ןיא קיטעט ןעוועג קיטַײצכַײלג ,ןלושסקלָאֿפ
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 רעט ַאעט ןשידיי

 עכלעוו ,קרעוו עשיטַאמַארד ייר ַא טצעזרעביא ןוא טסַאֿפרַאֿפ ,ןזיײרק
 רעד ףיוא ןטָארטעגֿפױא ךיוא זיא ןוא טריֿפעגֿפױא ןיילַא טָאה יז

 ןידיל .ב ןוֿפ ריא 1917) ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ ןסעיּפ עקינייא ןיא עניב

 -עּפש .א'א שא םולש ,("המותי יד עיסַאכ, ןוֿפ לָאר-לטיט רעד ןיא

 .עקירעמַא ןייק טרירגימע טרָאד ןוֿפ ןוא ענליוו ןיא טצעזַאב ךיז רעט

 רעבמעצעד 23) *רענַאקירעמַא; ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה .ר
 -רעביא טָאה יז ."ןיז ןעביז יד ןוא הנח, דליּב שיטַאמַארד ַא (8
 ןיא זיא סָאװ ,ַאיַאלעיב ַאיֿפָאס ןוֿפ *ןַאמ רעטֿפױקעג רעד, טצעז
 רעװעשרַאװ ןיא גרעבמַאס .א ךרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא 0
 ַאיֿפָאס ןוֿפ *רָאטַאניבמַאק קילאומש, ןוא רעטַאעט-*לַארטנעצ,

 ןיא סערַײא-סָאנעוב ןיא 1928 טסוגיוא טריֿפעגֿפױא ,ַאיַאלעיב

 עבלעז יד זַא ,ךעלגעמ}| גרעבמַאס .א ךרֹוד ?"ובמא, רעטַאעט

 -עמָאק ַא ךיוא יו ,"לאומש רעסיורג רעד, טֿפור יז סָאװ ,| עסעיּפ
 "רבחמ ַא ןכוז ןָאזרעּפ סקעז, ןוא "רעמוטש רעקידנדייר רעד, עיד
 -רַאװ ,?סערגָארּפ, 8'8) *רהָאװ ןוא םולח, ךוב ןיא .ָאלעדנַאריּפ ןוֿפ
 "סניוועג עסיורג סָאד ,, רעטקַאנײא ריא טכעלטנֿפערַאֿפ זיא 1911 ,עש

 י | | .("ןגָאלַאיד,)
 ,3687372 .זז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ,ענליװ ," .טיל .שידִיי .סקעל , --- ןעזייר ןמלז
 ,ובמא רעטַאעט ןיא ךעלדיל טימ סרַאֿפ רעַײנ ַא -- {יקסנַאשָאטָאב ֿבקעיו .ג-צ

 ,1928 טסוגיױא 26 ,.א'ב ,"עסערּפ יד,

 אבא ,ץעענַאּפמָאק

 |1946 .גיוא 12 ,טשעג -- 1870 .בעג}

 ,ענַיַארקוא ,סעדָא ןיא 1870 ןריובעג
 -רַאֿפ ןוא רעשיליכשמ רעקידוֿבּכב ַא ןיא

 "לע ןעירֿפ ןיא ךָאנ .עילימַאֿפ רעכעלגעמ
 ןזיװעגסױרַא רע טָאה רָאי 5 ןוֿפ רעט
 ,ןליּפש וצ ןוא ןעגניז וצ ןטײק;עֿפ ענַײז
 ןיוש םיא טָאה רָאי 7 ןוֿפ רעטלע ןיא ןוא
 טימ ןרעדנַאוװּוצמורַא גנַארד ַא טשרעהַאב
 יֹזַא ןוא .ןרָאיטקַא ןוא רעגניז עשידִיי
 ןסָאלשעגנָא דניק סלַא שממ ךיז רע טָאה
 עכלעוו ,"רעגניזרעדָארב, עּפורג ַא ןיא

 לסיב ַא .ךיז וצ ןעמונעגנַײרַא ,עמיטש רענייש ןַײז בילוצ םיא טָאה
 טָאטש וצ טָאטש ןוֿפ ןרַאֿפמורַא ןביוהעגנָא רֶע טָאה ,ןרָאװעג רעטלע
 ןוא ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא טימ ךיז טנעקַאב רע זיב ,ןטעטרַאװק טימ
 טעמדיװ רע זַא ,גנוקריוו ַאזַא םיא ףיוא טָאה טֿפַאשטנַאקַאב יד
 .רעטַאעט ןשידִיי םעד ךיז

 ןשידִיי ןוֿפ ןרענָאיּפ-טּפױה יד ןוֿפ רענייא דלַאב טרעװ .ק

 ַא ןָאזשיֿפ םהרֿבַא טימ ןעמַאזוצ טלעטש רע זװ ,סעדָא ןיא רעטַאעט

 ַא רעביא עענרוט ַא ךָאנרעד ןכַאמ ייז רעכלעוו טימ ,עּפורט עשידִיי

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןוֿפ טעטש ךס

 ; ךיז טצעזַאב 1905 ןיא

 ךיז רע טֿפערט עשרַאװ ָןיא .(5 : עו "רעטַאעט רעווָאנַארומ;

 ןליּפש עכלעוו ,יקסנימַאק לחרירּתסא ןֹוא קחצי:םהרֿבַא טימ ךיוא

 | .עּפורט ערעדנַא ןַא טימ טרָאד

 עטמירַאבירעטעּפש יד םידימלּת ענַײז טלַא ןטכַארטַאב ןָאק .ק

 ,ןײטשדלָאג עניז ,גרובנעדלָאג לעוימעס ,רעלדַא סוילוי רעליּפשיוש

 ,וועידעבעל ןרהא ..(טַאלבסיײװ ג"א ךָאנ טלָאמעד) ָאקסעלַאכימ לאכימ

 .א'א יקסווַאלסַאז ףלָאדור

 ןוא ןעגנורַאֿפרעד עקידריווקרעמ טימ לוֿפ ןעוועג זיא ןבעל ס'.ק

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ןיא ןעגנובעלרעביא
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 ןטימ ןָא טריֿפ רע ּוװ ,עשרַאװ ןיא .

 טרעדנַאװעג ,ןעגנוגנידַאב עטסרעווש עמַאס יד רעטנוא ,טֿפָא טָאה רע
 -על סָאד ךיז טימ ןגָארטעגטימ םוטעמוא ןוא ץַאלּפ וצ ץַאלּפ ןוֿפ
 סיקסנימַאק קחצי םהרֿבַא ןיא .טרָאװ:רעטַאעט עשידִיי עקידעב
 םענעעזעגנָא ןַא ףיוא זיא "שזייר רעד ףיוא ןרָאיטקַא עשידִיי; עסעיּפ

 קרַאטש ןעװעג זיא רעכלעוו ,ץעענַאּפמָאק טריציֿפינָאזרעּפ ץַאלּפ
 -רעטַאעט ןשידִיי ןסיורג ןשיווצ רָאנ טינ טבילַאב ןוא טצעשעג
 .עיסעֿפָארּפ-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןיא ךיוא רָאנ ,םלוע

 טלקיװטנַא .ק ךיוא טָאה ,ןרָאיטקַא עשידִיי ערעדנַא עקינייא יו
 ױרֿפ ןַײז ןוא םיא רעסיוא .רעליּפשיוש עשידִַיי ןוֿפ עיטסַאניד ָא
 ַאטוינַא ,רעטכעט ַײרד ענַײז טליּפשעג סעפורט ענַײז ןיא ןבָאה ,האל
 -עג ,וָאקַאילָאּפ ןרהא רעקימָאק-רעטקַארַאכ םוצ טַאריײהרַאֿפ)

 -ָאהביל םוצ טַארײהרַאֿפ) יטעב ,(זירַאּפ ןיא 1982 ינוי 20 ןברָאטש
 ןיא 1960 טסוגיױא 31 םעד ןברָאטשעג ,שטיװָאניבַאר ןָאעל רעב
 דינָאעל רָאיטקַא ןשיטַאמַארד םוצ טַארײהרַאֿפ) ַאנינ ןוא (עקיסקעמ
 ןוא ,(סערַײא-סָאנעוב ןיא 1958 .גַאי 20 םעד ןברָאטשעג ,ווָאלָאקָאס

 רעכלעוו ,קעטָאמ ןוא (סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא) לארׂשי ןיז

 םעד ןברָאטשעג ,םיחצור עשיצַאנ יד ןוֿפ רעטעשטומעגסיוא ןַא זיא
 ,בַײוװ ןוא ןַאמ ןבָאה ןעמַאזוצ .ןעיורֿפ ערעייז ךיוא יו ,1949 רַאונַאי 6

 ַא טעדליבעג ,ןעױרֿפ ערעייז ןוא ןיז ,רענעמ ערעייז ןוא רעטכעט
 ,עילימַאֿפ-רעטַאעט

 -ָאמ עטמירַאב ַא זיא (שטיווָאניבַאר) לעבַאר ינַאֿפ לקינייא ס',ק
 טָאה עכלעוו ,לעבַאר הּכלמ לקינייא סָאד ןוא עקיסקעמ ןיא ןירעל

 עטנַאקַאב ַא זיא ,זירַאּפ ןיא .ק טימ טליּפשעגטימ טַײצ עצרוק ַא
 ,ןירעבַיירש

 .טליּפשעג טרָאד ןוא זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז .ק טָאה 1929 ןיא
 ןיא ,סרעלעק יד ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג .ק זיא ןרָאי-המחלמ יד ןיא
 ענַײז ןוֿפ רע זיא ,טקידנערַאֿפ ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו ןוא ,סנבורג
 קרַאטש ךיוא ךיז טָאה רע .רעדנילב ַא טעמּכ סױרַא ןשינעטלעהַאב
 "נַאג ןַײז טימ זיא ,לארׂשי ,רענַײז ןוז ַא סָאװ ,ןעמונעג ץרַאה םוצ
 קידנרעדנַאװ .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא עילימַאֿפ רעצ
 ןוֿפ ןרָאװעג ןרָאֿפעגרעביא .ק זיא ,ןסַאג רעזירַאּפ יד רעביא לָאמַא
 .סוֿפ ַא ןכָארבעצ ןוא ליבָאמָאטיױא ןַא

 -ברוד טָאה רע .ןרָאי עטצעל ס'.ק ןעוועג ןענַײז שיגַארט רעייז
 -קנַארֿפ ןיא םישזער'יצַאנ ןרעטנוא םונהיג ירודמ העבש טבעלעג
 -ַארט רעקינייװ טינ .ןרָאװעג טעװעטַארעג סנ יּפ לע זיא ןוא ךַײר
 עילימַאֿפ ןַײז ןוֿפ רענייק לַײװ ,ןברַאטשּפָא ןַײז ןעוועג ךיוא זיא שיג
 ןוא טעב-ןטיוט ןַײז ַײב ןעוועג טינ ,תוביס ענעדײשרַאֿפ בילוצ ,זיא
 ,היול רעד ַײב טינ ךיוא

 ,זירַאּפ ןיא ןברַאטשעג .ק זיא 1946 טסוגיוא 123 םעד

 ג,ק טלייצרעד 'לעמעל ינוק' לָאר-ןיורק ןיימ, לקיטרַא ןַא ןיא

 -ַאמ ןיא טָאה רע ןוא סעדָא ןיא טליפשעג טָאה ןדַאטדלָאג ןעוו;
 -יֵלרוּפ סָאד זיא ,"לעמעל ינוק עדייב, טריֿפעגֿפױא רעטַאעט יקסניר
 טָאה ןוא עידעמָאק רעד ןוֿפ טקיצטנַא ןעוועג עסערפ יד ןוא םוק
 עטערעּפָא-עידעמָאק עניישט ַאזַא ךָאנ טָאה יז זַא ,ןעלקיטרַא ןבירשעג
 -עגֿפױא ןַאד ןענַײז עסעיּפ רעד ןיא .ןעעזעג טינ ןבעל ןשידִיי ןֿפ
 סלַא ָאקסעלוגָאמ טנומגיז רעקימָאק רעטמירַאב-טלעוו רעד ןטָארט
 בָאה ךיא ."סקַאמ, סלַא ןַאמרעקוצ |רעזייל | ןוא למעל ינוק רעתמא
 ַײר לוש רעסעדָא רעסױרג רעד ןיא דניק סלַא ןעגנוזעג טלָאמעד
 רעד .יקסוועיַאנוד ןעוועג זיא רָאכ ןוֿפ טנעגיריד רעד ןוא ןענַאמכָאב
 ןיא ןעגנוזעג טָאה ץיפש רעד ןיא ןיקסוועיַאנוד טימ רָאכ רעצנַאג
 ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ ןוא סעיציטעּפער עלַא ףיוא .רעטַאעט יקסנירַאמ
 וליֿפַא בָאה ךיא .רעטַאעט ןיא ןעוועג קידנעטש ךיא ןיב ילמעל ינוק'

2016 



 טימ ןָאֿפ רעד טימ ןייג וצ לגנִיי קירָאי-13 סלַא דוֿבּכ םעד טַאהעג
 -קַא ןַא ףיוא "ןסיוטשעג, טלָאמעד ןיוש ךימ בָאה ךיא .ָאקסעלוגָאמ
 רעקימָאק ַאזַא ןרעװ וצ ןעוועג זיא ןבערטש ץנַאג ןַײמ ןוא ,רָאיט
 ןעמונעגרעביא קרַאטש ךיז ךיא בָאה רַאֿפרעד .ָאקסעלוגָאמ יװ
 טקניהעג ,טעקיהעג ,ןַאקסעלוגָאמ טריּפָאק טכַאנ ןוא גָאט בָאה ךיא
 | .עלָאר רעד ןוֿפ טשוחעצ ןעוועג ןוא

 רעד ךרוד רעטַאעט ןוֿפ עבָארּפ רעד ןוֿפ םייה ַא קידנעייג לָאמנייא -
 ןָאטעגנַײרַא וא טשוחעצ רעייז ןעוועג ךיא ןיב ,יקסווָאבערעד
 טקרעמַאב טינ ךיא בָאה קידנעייג .ילמעל ינוק' ןוֿפ עלָאר רעד ןיא
 טָאה עכלעוו ,ןיטסירק ַא ,עמַאד ַא ףױא ץלַאֿפעגֿפױרַא ןיב ךיא יו
 ךיא זַא ,יירשעג ַא טכַאמעג טָאה יז .שָארב ענעטנַאילירב ַא ןגָארטעג
 -יֵלֲָאּפ ַא ןסקַאועגסױא ןיוש זיא סע .ענעבנגַאב טלָאװעג יז בָאה
 דלַאב ןוא טַאירַאסימָאק ןיא טריֿפעגקעװַא ךימ טָאה ןעמ ןוא ,טנַאיצ
 עקַאט ןענַײז סע .םײהַא רימ וצ ןוא רעטַאעט ןיא ןבעגעג ןסיוװצ
 ןַײמ ןוא רעטַאעט ןוֿפ רעריֿפ-סטֿפעשעג ןֿפױל וצ ןעמוקעג דלַאב
 .ןעמונעגסױרַא םיוק ןציזּפָא העש 4 ךָאנ ךימ ןבָאה ייז ןוא החפשונ

 יק' ןֿפורעג ןיווש ךימ ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא ןוא לוש ןיא
 ךיא בָאה ,רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג ןיב ךיא רעטעּפש ןעוו ןוא ,ילמעל
 ,לָאר יד ןליּפש טֿפָא רעייז געלֿפ ןוא לָאר רעד טימ טנכערעגּפָא ךיז
 ."לָאר-ןיורק ןַײמ ןרָאװעג עקַאט זיא יז ןוא

 רעטַאעט ןשידִַיי ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז
 -רעד יד ןעמוקַאב טָאה רע ױזַא יו טלייצרעד .ק סָאװ ,השעמ יד זיא
 :עינרעבוג רעוועיק ןיא ןליּפש וצ שינעביול

 רעדנַאסקעלַא רעזייק רעשיסור רעד ןברָאטשעג זיא 1894 רָאי ןיא
 .םישדח 6 ףיוא רעיורט ַא ןרָאװעג טרעלקרע זיא סע ןוא רעט3 רעד
 ןיב ךיא .ןרָאוװעג ןסָאלשעג ןעוַײז דנַאלסור ץנַאג ןיא ןרעטַאעט עלַא
 ךיא ןוא עּפורט יד זָאלעצ ךיא .ץניווָארּפ ןיא ןעוועג עפורט ןַײמ טימ
 טכער ןבָאה ייז ּוװ ,וועיק ןייק ןרעטלע עריא וצ ױרֿפ ןַײמ טימ רַאֿפ
 -ֿפױא} לעטַאריזדַאנ ןוֿפ שינעביולרע רעד טימ ךיא ןוא ,ןעניווװ וצ
 ןוא טינ רעבָא ףָאלש ךיא... .טלעג-ןכָאװ רימ ןוֿפ טגירק סָאװ ,|רעעז
 רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןוא רָאטַאנרעבוג ןוֿפ ןריט יד ּפָא סיר
 .וא רעטַאעט *שטַײד, ןליפש וצ ןבילרע רימ לָאז ןעמ ווָאקטרעשט

 ךיא .וועיק ןיא ןענױװ וצ ןרָאיטקַא עשידִיי רַאֿפ שינעביולרע ןַא

 .גָאזּפָא ןַא לָאמעלַא רעבָא םוקַאב

 -נעמַאװצ רעטַײװ ךיא בָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה רעיורט רעד ןעוו
 ךיז וא רענעמ 6 ןוא ןעױרֿפ 2 ,ָאזרעּפ 8 ןוֿפ עפורט ַא טלעטשעג
 ןוֿפ וא ,וענאק ,ועשטיזור ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןָאטעג זָאל ַא
 ."(עינרעבוג רעוועיק) ווַאקטרעשט לטעטש ַא ןיא ןרָאֿפעג ךיוא טרָאד

 -לַארענעג ןופ ץנעדיזער-רעמוז יד ןעוועג זיא לטעטש סָאד|
 ךיוא זיא טרָאד .טרעהעג םיא וצ טָאה ןוא ווָאקטרעשט רָאטַאנרעבוג
 ייווצ ךרעב טניווװעג ןבָאה לטעטש ןיא .ענעצס ַא טימ לַאז ַא ןעוועג

 לטעטש ןיא דַיי רעסיוועג ַא זַא ,ךיז טסיוורעד .ק .ןדִיי םינינמ
 טלייצרעד רע ןוא ,שִיערבעה רָאטַאנרעבוג-לַארעגעג ןטימ טנרעל
 טייג .ק .ןדִיי ןוֿפ טמַאטש ױרֿפ סרָאטַאנרעבוג-לַארענעג םעד זַא ,.ק

 -ַאב ַא ךרוד ריא ךרוד טריֿפ ןוא ריא וצ רעטצוּפעגסיױא ןַא קעװַא
 -נָאק ןשיסור ַא רַאֿפ שינעביולרעד ַא ןגעוו ןַאמ ריא טימ גנולעטש
 ןיא טרעצנָאק ןרַאֿפ שינעביולרעד יד םיא ַײב טמוקַאב .ק .טרעצ
 רעד .ןטנַאקיזומ לטעטש טייווצ ַא ןוֿפ טגנערב .ק טרָאֿפ ,לַאז םעד

 רעסיוא ןבַאגסיוא ןייק ןוא ,לבור 120 טכַארבעגנַײרַא טָאה טרעצנָאק
 גנודַאלנייא ןַא ןָא ךיוא טמענ .ק .ןעוועג טינ ןענַײז ןטנַאקיזומ יד !

 -ַאנרעבוג-לַארענעג ןוֿפ לַאב ַא וצ ןרָאיטקַא ענַײז טימ ןטערטוצֿפױא
 .|טלָאצַאב ןעמוקַאב ךיוא ןוא עילימַאֿפ סרָאט
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 ןופ ןַאקיסצעל

 ןעמוקַאב ןוא ןעניֿפעג וצ ןצונוצסיוא ןעזעג טנווֶא םעד בָאה ךיא,
 רימ ןענַײז טנוװֶא םעד ךָאנ. עטמַאַאב עכױה יד ןוֿפ עיצקעטָארּפ
 ןוא ,טורעג טינ ןױש בָאה ךיא רעבָא ,ץניווָארּפ רעד ןיא קעווַא
 רעד ןוֿפ עטמַאַאב עלַא יד זַא ,טסּוורעד ךיז בָאה ךיא יו דלַאב

 ןייק ןרָאֿפעגנַײרַא ךיא ןיב ,וועיק ןיא ןױש ךיז ןעניֿפעג עינרעבוג
 -רע ןַא ןָארקעג ךיא בָאה ,ןעִימַאב ךיז ןכָאוװ יירוצ ךָאנ ןוא ,וועיק
 רעצנַאג רעד ןיא ןוא וועיק ןיא רָאי ץנַאג ַא ףיוא ןליּפש וצ שינביול
 טקַאּפ רעמָאט לַײװ ,וועיק ןיא רעטעּפש טשרע ןוא עינרעבוג רעוועיק

 "ץנכַאי עבָאב יד , סלַא
 ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ

 ןיא ' ליאַאמזיא , סלַא
 "םילשורי  ןברוח,

 רענייטאל ןוֿפ

 ןיא

 ןלָאר

 "ןַאמלעזָאי יבר, סלַא
 ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ

 ןיא "עקשימ , סלַא
 "ץקשָאמ ןוא עקשימ,

 רענײטַאל .י ןוֿפ

 -רַאֿפ, זיא ,שידִיי ליּפש ךיא זַא ,טנַאה רעד ַײב וועִיק ןיא ךימ ןעמ
 ,וועשטידרַאב ןייק קעווַא דלַאב ךיא ןיב רַאֿפרעד ."עינרעבוג יד ןלַאּפ
 -עגנָא ןוא ,עּפורט יד טרעסערגרַאֿפ ,טַאר ןוֿפ לַאז סעד ןעגנודעג
 ןענַײז ןדִיי רעװעשטידרָאב יד .ועשטידרַאב ןיא ןליּפש ןעגנַאֿפ
 ךעלדנע ייז ןבָאה טַײצ רעגנַאל ַא ךָאנ סָאװ ,למיה ןטעביז ןיא ןעוועג
 | .רעטַאעט שידִיי טַאהעג

 עצנַאג ןַײז ןוא רעװעשטידרַאב ַא ןעוועג ןיילַא זיא ןַאזשיֿפ .ַא
 וצ ןבױהעגנָא רָאנ בַאה ךיא יװ .טרָאד טניװועג טָאה החפשמ
 ,ןענָאזשיֿפ וצ עמַארגעלעט ַא טקישעגקעווַא ןיוש ייז ןבָאה ,ןריסנַאנַא
 ,יקסניגלַא עיצקעריד רעד ַײב טרישזַאגנַא ןַאד ןעוועג דָארג זיא סָאװ
 -שידִיי ןליּפש וצ שינעביולרע ןַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ןיטסירק ַא
 .עשרַאוו ןיא רעטַאעט שטַײד

 -וקַאב ,יקסווָאקַאוויּפס ןוא ַאיַאקסניגַארב רעד טימ ןָאזשיֿפ .א
 וצ ןעמוקעג ןוא טכַארטעג גנַאל טינ ןבָאה ,עמַארגעלעט יד קידנעמ
 טימ ןכַאמ לָאז ךיא ,רימ וצ טדנעוועג ךיז ןוא וועשטידרַאב ןייק ןרָאֿפ
 ףיוא טכַאמעג רימ טָאה רע סָאװ ,תורצ יד קידנקנעדעג .תוֿפתוש ייז
 ,טֿפעשעג ַא ןכַאמ וצ טיא טימ טגַאזטנַא ךיז ךיא בָאה ,ץניווָארּפ רעד
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 רעטַאעט ןשידיי
 ןטנאשאאטטאקאספ עא

 ןגָארקעג ,סַאג רערימָאטישז רעד ףיוא לָאז ַא שגנודעג רע טָאה ןַאד

 ךיא סָאװ ,יאנת םעד ףױא רעטסיײמצילָאּפ ןוֿפ שינעביױלרע ןַא

 ןבָאה ןיקסווָאקַאויפס טימ רע ןוא עּפורט ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ,ליּפש

 ױזַא ןעגנַאגרעד ןזיא ץנערוקנָאק יד .ןרירוקנָאק רימ טימ ןעמונעג

 יױוצ ןצ םידדצ עדייב ןוֿפ ןגנַאגעגסױרַא זיא גָאט עלַא זַא ,טַײװ

 זַא ,טריסנָאנַא רע טָאה ,"תימלושג טליפשעג בָאה ךיא ןעוו .ןשיֿפַא

 -דלָאק; טליפשעג טָאה רע זַא ןוא ,"תימלוש, ןגרָאמ טייג םיא יב

 ענייש ַא קעווַא זיא ױזַא ןוא .ןָאטעג ךַאז עבלעז יד ךיא בָאה ,"עינ

 ץנערוקנָאק יד לַײװ ,ןטערטּפָא טזמעג טָאה ןָאזשיפ זיב םישדח רָאּפ

 .םרעטַאעט עדייב ףיוא טקריוועג קרַאטש טָאה

 דג רעוועיק ןוֿפ טעטש ערעסערג יד ןיא טליּפשעגּפָא בָאה ךיא

 ןיב חסּפ רַאֿפ .טזָאלעגוצ םיא ךיא בָאה ערענעלק יד ןוא ,עינרעב

 ַײב קיטַאשטשערק ףיוא ןעגנודעג ןוא וועִיֹק ןייק ןרָאֿפעגנַײרַא ךיא

 רעד ןגעקטנַא טקנופ ,ןיקסווָאקיװטיל ןופ לָאז םעד עמוד רעד

 -עג ןֹוא טסַאג רעטֿפָא ןַא ןעוועג ןיב ךיא ּווו ,ינעדַאמעס עינרעקוצ

 ,(םכילע-םולש) שטיווָאניבַאר טימ ןענעקַאב וצ ךיז דוֿבּכ םעד טַאה

 טזערע טָאה ןֹוא ,ןיקסדַארב ןוֿפ רעטלעטשעגנָא ןַא טלָאמעד ךָאנ

 ןוא טייזעצ , ןסעיפ ענַײז ןבַײרש ןבױהעגנָא טַײצ רעבלעז רעד ןיא

 טדנַײרֿפַאב טוג רעייז םיא טימ ךיז ןבָאה רימ .ערעדנַא ןוא *טיירּפשעצ

 רע זיא ,לַאז סעד ןיא ןליּפש וצ ןעגנַאֿפעגנָא ןבָאה רימ זַא ןוא

 ןביוהעגנָא רימ בילוצ עקַאט טָאה ןוא רעײגנַײרַא רעטֿפָא ןַא ןרָאוועג

 טָאה ן?יקסווָאנרעשט } יקסווָאקינרעשט .א .עטערעּפָא ןַא ןבַײרש וצ

 לָאמ עכעלטע ןמכילע-םולש טימ ןיב ךיא .קיזמ ןבַײרש טֿפרַאדעג

 ךָאנרעד .ןרעמונ רַאּפ ַא ובירשעגנָא טָאה רע ןוא םיא וצ ןעגנַאגעג

 רעד ןיא ןֿפָארטעג טינ םיא ןבָאה רימ ןוא טלעטשַאב זדנוא רע טָאה

 בַײרש ךיא' :טגָאזעג ןוא סעּכ ןיא ןרָאוװעג םכילע-םולש זיא ,םייה

 | ...ןטערעּפָא ןייק טינ ןעמ ןױש

 רעטַאעט קידרעמוז ַא ןעגנודעג וועיק ןיא ךיא בָאה רעמוז םעד

 ךיא ןעוו ןוא ,טסַאג רעטֿפָא ןַא רָאג ןרָאװעג זיא םכילע-םולש ןוא

 טּפעלשעגסױרַא סכילע-םולשע טָאה ,"אֿבכוּכ רב, טריֿפעגֿפױא בָאה

 רעטעּפש .הנּתמ ַא ןקיזוג ןבעגעג ןוא טַאװַארק ןַײז ןוֿפ עקליּפש יד

 םכילע-סולש רימ טָאה ,"ענכַאי עבָאב יד, טליּפשעג ךיא בָאה

 וועִיק ןיא רימ ןבָאה ױזַא .קַאבַאט ןוֿפ עלעקשוּפ ַא ןגָארטעגוצ

 ןענַײז עיצקעטָארּפ ןַײמ בילוצ ןוא ןענָאזעס עצנַאג ייוצ טליפשעג

 ."ןעוועג טינ זדנוא ןגעק תוריסמ םוש ןייק

 טָאה רע תעב טריסַאּפ טָאה סָאװ ,דָאזיּפע ןַא טבַײרשַאב .ק

 :עינרעבוג רעילָאדָאּפ ,עילָאּפָאגָאב לטעטש ןיא טליּפשעג

 ןקיזָאד םעניא רעזייה לייט ןטסערג םענוֿפ סָאבעלַאב רעד,

 יד .אֿפוג |טנַאיצילָאּפ| "קינדַאירא; רעד ןעוועג זיא לטעטש

 -ַאב קינדַאירוא םנוֿפ ךיא בָאה רעטַאעט ןליּפש וצ שינבילרעד

 זַא ,ױזַא .גנולעטשרָאֿפ רעדעי ןופ לָאצּפָא ןטמיטשַאב ַא רַאֿפ ןעמוק

 טינ רעבָא זיא רַאֿפרעד .ןעוועג טינ זיא |ןקיפש וצ| העינמ ןייק

 ךָאנ ןעלקַאטקעּפס יד רַאֿפ לַאקָאל ַא ןעמוקַאב וצ ךעלגעמ ןעוועג

 בָאה ךיא ןכלעוו ,רעלכייּפש ַא ןענוֿפעג ךיא בָאה ןשינעכוז עגנַאל

 ַא ןעיוב ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ ןוא עבטמ עטעֿפ ַא רַאֿפ ןעגנודעג

 ןוא ךעלסעֿפ עקידייל ףיױא ןרָאוװעג טיובעג זיא עניב יד .עניב

 עגנַאל ןרָאוװעג טגיילעגסיוא ןענייזיס עכלעוו ףיוא |סיֿפ} ?סעלזָאק;

 -עגֿפױא רימ ןבָאה "עניב, רעד טימ קידנרעוװו קיטרַאֿפ .רעטערב

 סָאװ ,ןרָאטקעלֿפער יד *טרילַאטסניא, ןוא סעיצַארָאקעד יד טלעטש

 .ןּפמָאל-ץילב טֿפַאנ ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַײז

 רעד וצ טכירעג קרַאטש ךיז ןבָאה רעליפש יד טימ םלוע רעד
 זיא רעלכייּפע רעד .טכַאנ וצ תבש ,גנולעטשרָאֿפ-סגנונעפערעז
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 ידי אה אר דוקא יי יז אודאי א ראל ידי ליקוי

 יד ,ֿפרַאװ וצ טינ דרע רעד וצ עקליפש ַא .םלוע ןופ טקַאּפעג

 .ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ "קחצי תדקע; וצ טֿפַאהרעביֿפ ךיז ןטיירג ןרָאיטקַא

 םלוע רעד .קַאנק ןצנַאג ןטימ ךרוד ַא זיא טקַא רעטשרע רעד

 רָאנ ,ךױר ַא טייג'ס שזַא ךעלרעק טקַאנק ןוא ַאווַארב .טשטַאּפ

 יד רָאֿפ טלעטש סָאװ ,ענעצס רעד תעב ,טקַא ןטיױוצ םַײ-ד

 ,הרומע-םודס ןוֿפ שינערעקרעביא סָאד ,"עֿפָארטסַאטַאק רוטַאנ;
 ךיז טָאה עניב יד עכלעוו ףױא יד ןשיווצ ןוֿפ לסעֿפ ַא ךיז טָאה
 ןַא ןוֿפ גוגעװַאב עקרַאטש וצ ַא תמחמ ןָאטעג רעק ַא ןענוֿפעג
 טימ ןעמַאװצ ןלַאֿפעגניײא זיא עניב יד ןוא ,ןליּפש ןתעב רָאיטקַא
 -מורַא טָאה ןּפמָאל ענעלַאֿפעגּפָארַא יד ןוֿפ רעיײֿפ סָאד .ןטסיטרַא יד
 טימ ןרָאװעג טלוֿפעגנָא זיא לַאז רעד ןוא סעיצַארָאקעד יד טּפַאכעג

 ,טניימעג בייהנָא ןיא טַאה סָאוו ,םוקילבוּפ סָאד .ךיור ןקידנקיטש ַא
 טרעוו "םודס, ןוֿפ "שינערעקרעביא, יד זַא ,רָאנ רימ ןליפשע סָאד זַא

 טָאה ,טרידָאלּפַא קרַאטש רעבירעד טָאה ןוא טליּפשעג *שיטסילַאער;
 טזָאלעג טעּפמיא טימ ,רַאֿפעג עתמא יד קידנעעזרעד ,ףוס םוצ ךיז
 םימשה בל דע ןעגנַאגעג ןענַײז ןעיירשעג ןוא תולוק יד .ןריט-יד וצ
 -ַאּפמָאק האל ,(םהרֿבַא) קיחג :ןטסיטרַא יד .ןלמיה ןרעטנוא זיב|

 "רוכשש רעד טול, סלַא ךיא ןוא (סבות) ןַאמלעבַא ,(הרש) ץעענ
 רעסעֿפ עקידנענערב יד רעטנוא ןוֿפ ןכָארקעגסױרַא םיוק רימ ןענַײז
 ןפרימסעעצ ןטימ ןעמויטסָאק עשירָאטסיה יד ןיא ןוא ,רעצעלק ןוא

 לטעטש ןצנַאג ןרעביא ןפױל טזָאלעג ךיז ,רעמינפ יד ףױא םירג

 -הרֿבח עסיױו הנחמ רעצנַאג ַא ןוֿפ טײלגַאב *לעטָאה, ןיא ךיז וצ
 -רַאק עטלױֿפרַאֿפ ןייק טגרַאקעג טינ זדנוא ןבָאה עכלעוו ,סעקינ
 ןוֿפ .,."ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש, ...ערעדנַא ןוא ןרעיימ ,סעילֿפַאט
 יױוצ ןוֿפ ךסשמ ןיא ןבילבעג טינ רכז ןייק זיא עדייבעג-רעטַאעט רעד
 .יד סָאװ ,קילג ַא .לױק ףױא ןרָאװעג טנערברַאֿפ זיא ץלַא .העש
 ןזעטנעמ ןייק טדַאשעג טינ טָאה "הרומעו םודס ןוֿפ שינערעקרעביא;

 *...לסעֿפ ןטרעקרעביא ןַא בילוצ ןעשעג זיא ץלַא סָאד ןוא

 -עג טָאה רעטַאעט עשידִיי עקילָאמַא סָאד סָאװ ,תורצ יד ןגעוו
 .רעד ,םירסומ ןוא יײצילָאּפ רעשיסור רעד ןוֿפ ןייטשוצסיוא טָאה

 | | ;דָאזיּפע ןקידנגלָאֿפ ןיא .ק טלייצ

 רעטנוא רעטַאעט שידִיי טליּפשעג ןעמ טָאה ןטַײצ ענעי ןיא,
 (טעטרַאװק :רעדָא) טרעצנַאק רעשטַײד-שיסור, :דליש ןימ  ַאזַא
 -ןַארּפסיא רעדָא ווַאטסירּפ רעד .".ו.ַאיא :ַאינודלָאק' ,'תימלושי
 -עלָאט "ןטרעצנָאק, עקיזָאד יד טָאה ןרעײטשרָאֿפ-ייצילָאּפ} קינ
 -קעווַא; רַאבַאכ רַאֿפ טָאה לטעטש םענוֿפ קינדַאירוא רעד ןוא טריר
 . ךעקידנרילָארטסַאג רעֶד ווֿפ עיצקעריד יד זיא ַיברעד ."טקוקעג

 רעד תעב ןוא ,קיטכיזרָאפ ןעוועג דימּת ןעעווטסעדנוֿפ עפורט
 ידּכ הרימש ףיוא ןענַאטשעג לבמַאסנַא ןוֿפ רענייא זיא גנולעטשרָאֿפ
 ַא טײג'ס זַא ,ןןהלעמ} "גנוצ ןבעג, וצ ןַײז קיטיינ טעוו'ס ןעוו
 | | ;?לּפענק;

 -ָאסרעכ) עקווָאזערעב לטעטש ןיא זַא ,ןֿפָארטעג לָאמַא ךיז טָאה
 עדעי עכלעוו ,"טסַאג-םַאטש, ןסיוועג ַא ןעמ טָאה (עינרעבוג רענ
 ַא| *עקרַאמָארטנַאק, ַא ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ,טגָאמרַאֿפ טָאה לטעטש
 טינ ךיז רע טָאה ,ןַײרַא רעטַאעט ןיא {טעליב ןטסיזמוא ןַא ,סעּפ
 יַאוָאנַאטס םוצ לטעטש ןקיייברעד ןיא קעװַא זיא ןוא טלױֿפעג
 טליּפש'מ זַא ,עפורט יד טרסמרַאֿפ וא |רעײטשרָאֿפ-ײצילַאּפ}
 רע טָאה ,השעמ ַאזַא קידנרעהרעד ,וואטסירפ רעד .רעטַאעט ששידִיי
 ַאיַאקַאט ?רעטַאעט יקסווָאדישז ,שטייט'ס, :ןגירשעגרעדנַאנוֿפ ךיז
 חירטמ ומצעבו ודוֿבּכב ךיז רע טָאה .*|הזעה ַאזַא| !טסָאװַאזרעמ
 ןשטַײד-שיסור טשרמולכ ןיא זדנוא וצ עיצקעּפסניא ןַא ףיוא ןעוועג
 -דלָאג טליּפשעג טנוװָא םענעי ןיא ןעמ טָאה דָארג .ןַײרַא רעטַאעט
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 רעד וצ טקנוּפ ןלַאֿפעגנַײרַא זיא ןודַא רעד ןוא ,"תימלוש, סנדַאֿפ

 "יל םעד ןעגניז תימלוש ןוא םולשבַא ןעוו ,טקַא טשרע ןוֿפ ענעצס

 וא רימ ,זדנא ןעמ טַאה לַאטנעמָאמ ."םעתרב םַײב, טעוד-סעב
 ןוֿפ ךוזַאב ןגעוו ןָאטעג ןסיוו וצ ,(תימלוש ןוא םולשבא) ױרֿפ ןַײמ
 ַא ןָא רָאג ,עדייב רימ ןענַײז עגר ןייא ןיא ןוא ,טסַאג "ןבושח, םעד
 ייל ןבילבעג זיא עניב יד ...ןרָאװעג טינ ,גנַאזעג ןטימניא ,סָאװרַאֿפ
 {ייר} דַאיר ןטשרע ןיא לוטש ַא ןעמונרַאֿפ טָאה ווַאטסירּפ רעד .קיד
 ידּכ ןרעיוא עקיציפש רַאּפ ַא ןוא ןגיוא עפרַאש רָאּפ ַא קידנלעטשנָא

 ןוא (?הכלמה רַּתסא ,) ןײטשדלָאג ַאניז ,(' שורושחא ,) לעגאֿפסַארטש..ל|
 ,"שורושחא גינעק , סגדַאֿפדלָאג ןיא (' יכדרמ,) ץעעגַאּפמָאק ..א

 דָאנ רָאנ ,ליּפש יקסווַאדישז, ענעטָאברַאֿפ סָאד ןרעה ןוא ןעז וצ
 -רַאֿפ ,דלעה רעשירָאטסיה רעד ,םולשבא ,ךיא ןיב ,ןטונימ עקינייא

 ,עטױר ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ּפַאצַאק ןשיפיט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 ַא טימ לויטש עסיורג רָאּפ ַא ,ןלדמעה}| עקשַאבור עקצַאלכַאכ

 ןיב ןָאטעגרעביא *שירַאטַאמרָאֿפסנַארט, ױזַא ןוא טנַאה ןיא םעזעב

 ןשיסור ןקידרעַײֿפ ַא ןיא ךיז קידנזָאל ןוא עניב רעד ףיוא סױרַא ךיא

 עזשיטסירעטקַארַאכ סָאד ןעגניז ןעמונעג ךיא בָאה ,|ץנַאט|} קַאּפָאה

 יא םעיק'ס טידַאל ויַאנז ,קַארוד עינ ןעירַאּפ עשז ַאי, לדיל עשיָנָאֿפ

 ןעמעוו טימ ןוא ױזַא יו סייו ךיא ,דלָאי ןייק טינ ןיב ךיא| "קַאק

 רעד ףיוא סױרַא זיא רעמונ ןקיזָאד םעד ךָאנ .|ןבעג וצ הצע ןַא ךיז

 רָאּפ ַא טימ םויטסָאק ןשיסורָאלַאמ ַא ןיא ןָאטעגנָא "תימלוש. עניב

 ןעגניז ןעמונעג ןוא סרעגנעהו ! .סעלסי מרָאק ףױא רעסַאװ סרעמע

 עּמַאמ יד) "ימַאמ ינעמ ַאלַאזַאק ,יוא, לדיל- סקלָאֿפ עזניטורניילק סָאד

 .ןסייהעג ךימ טָאה

 -ַאב עקידרעטעּפש ןוא גנושיוטנַא עקידרעירֿפ סווַאטסירּפ םעד-

 ףוס ןייק טָאה ןרידָאלּפַא ןַײז וצ ןבַײרשַאב וצ טינ זיא גנורעטַײג

 טנַאה יד טקירדעג רימ טקַארטנַא םעד תעב טַאה רע .ןעמונעג טינ
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 .ןרָאֿפ

 ןופ ןָאקיססעל

 רערשכ ַא זיא "תימלוש, רעזדנוא זַא ,טקיטעטשַאב ךעלרעַײֿפ ןוא

 -ַאב |הריסמ | *סָאנָאד, ןשלַאֿפ ַא רַאֿפ טָאה רוסמ רעד.... טרעצנָאק
 ."טסערַא געט 8 ףיוא ןרָאוװעג טּפ:עמרַאֿפ זיא רע :קסּפ ןַײז ןעמוק

 -ןרט ענַײז ןוא ץעענַאּפמָאק אבא ןוֿפ געוו-רעדנַאװו םעד ןגעוו
 רעד ןוֿפ תונורכז יד ןיא דליב טנַאסערעטניא ןַא רימ ןעמוקַאב סעּפ
 :לעּפַאר עניז עסירעטקַא

 יד יװ יוזַא זַא ,טגײלעגרַאֿפ טָאה |סוקּפיצ ֿבקעיו עטַאט רעד;
 ןעמַאװצ ןדליב יקסוועינַאק ןוא סוקפיצ ןוֿפ סעפורט עטקיניירַאֿפ

 רע טגייל ,ןָאטפױא סעּפע ןָאק ןעמ רעכלעוו טימ עפורט עסױרגַא
 ,טרָאד זַא... .ץענילָאמרעי ןייק דירַאי ןֿפױא ןרָאֿפ לָאז ןעמ זַא ,רָאֿפ
 ץנַאג ןוֿפ סעפורט-רעטַאעט עסיורג ףיתצ ךיז ןעמוק ,דירָאי ןפיוא

 טרָאד ןענַײז הימ זַא וא ,סעירעשזַאנעמ ןוא ןקריצ ןוא דנַאלסור

 עסיורג יױוצ ןעוועג ךױא טרָאד ןענַײז ,|ןעמוקעגניהַא} ןעוועג
 ...(רעטעּפש ןואנ .ןענַאזשיֿפ ןוא ןצעענַאּפמָאק ןוֿפ סעּפװרט עשידִיײי

 ןגעוטסעדנוֿפ ךיא בָאה ,קולירפ ןייק ןצעענַאּפמָאק וצ קידנעמוק
 בָאה טרָאד ךיוא .לָאר ַא ןיא ןטערטוצֿפױא טַאהעג ארומ ץלא ךָאנ
 ךימ טָאה ץעענַאפמָאק שטָאכ ןוא ,ןקילב-האנק יד ןעזעג ךיא
 ענַײמ טוג רעייז ןעק רע זַא ,טגָאזעג ןוא םערַאוװ רעייז ןעמונעגפיוא
 ,םיא ַײב ןַײז טוג רימ לַאז סע ןעז טעוװ רע זַא ןוא עמַאמ-עטַאט

 ןיא ןבַײלברַאֿפ יװ שרעדנַא טלָאוװעג טינ ןגעווטסעדנוֿפ ךיא בָאה

 -נע ,רעטַאעט ןסיורג ַא טימ טריֿפעגנָא ךיוא טָאה ץעענַאּפמַאק .רָאכ
 -ַאב ןשינעבױלרע ענַײז טַאה רע ךיוא .רעטַאעט סנַאזשיֿפ וצ ךעל

 -עג זיא ץעענַאּפמָאק ןוא עינַאּפמָאק -ןטסיטרַא עשטַײד סלַא ןעמוק

 וא עטסערג יד ןעמוקַאב טָאה רע .רעוטֿפױא רעסיורג ַא ןרָאװ

 ,עסיורג טרױטקַא ןבָאה עפורט ןַיז ץא ןץא סרעטַאעט עטסעב

 טָאה ,רָאיטקַא רעטוג ַא ןעמוקעג זיא ןוא ,רעלטסניק עטנעקרענַא

 ןעוועג ןענַײז עפורט ןַײז ןיא .עּפורט ןיא ןעמונעגנַײרַא דלַאב םיא רע

 יד ןעוועג זיא ,בילטָאג יד ,רעטסעוװש סצעענַאּפמָאק ,יקסלַאווָאק
 -סייוו ,בייל-ששרעה ,ןַאמסייוו רעזדנוא ןוא עּפורט רעד ןוֿפ ענָאדַאמירפ
 -רעי עסירעטקַא יד ןעוועג זיא סָאד .בַײװ ַא טַאהעג ןױש טָאה ןַאמ
 רעד ןיאו .עפורט (רעדנ ןיא ןעוועג עדייב ןענַײז ייז ןוא ,ענילָאמ
 .ןרעלימ-עזיורק ױרֿפ ןַײז ןוא עזיורק ןעוועג ךא ןעניײז עפורט

 רעד ןוֿפ לקאטקעפס רעדעי ןוא רָאשזיריד רעד ןעוועג זיא ץעיני כ

 .שינעעשעג ַא ןעוועג זיא עפורט רעסי ורג

 .{עוװַאביל ןייק טרעדנַאװ עּפורט ידו
 יּפעטסָאק רעייז ןעוועג זיא "אֿבכוּכ רב, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד ..

 ןטימ טריֿפעגֿפױא עסעיפ עכעלרעדנּוװ יד טָאה ץעענַאּפמָאק .קיל
 תוסנכה יד ןגיטשעגרעבירַא טַײװ ןבָאה תואצוה יד ןוא גנּווװש ןצנַאג

 רעטַײװ טזומעג טָאה ןעמ ןוא עטכעלש ןעזועג ןענַײז ןטֿפעשעג יד ןוא
 ט

 ןיא ףיוא טערט יקסלַאביר ּוװ ,שזדָאל ןייק טרָאֿפ עּפורט יד)

 .עשרענטרַאּפ ןַײז סלַא לעּפַאר עניז ןוא ?ץנירּפניורק רעדנַאסקעלַא;

 עזיורק ןוא עּפורט יד ךיז טלַאֿפעצ ,תואצוה עסיורג וצ יד בילוצ

 רעביא םורַא טרָאֿפ עכלעוו ,עּפורט ערענעלק ַא ףיונוצ טלעטש

 רעדיוו טוט יז .ךיז טרעסערגרַאֿפ עּפורט יד .שזדָאל ןוֿפ הֿביֿבס רעד

 סצעענַאּפמָאק טימ רעדיוו ךיז טקיניײרַאפ יז ןוא ןטֿפעשעג עטכעלש

 | .ןרעטַײװ טרעדנַאװ ןוא עּפורט

 ענַײז ןיא טלייצרעד עדַאּפעלַאפ ןויצנב רעליּפשיוש .רעד

 :תונורכז

 לטעטש ןיא| ןעמוקעג רעדיוו זיא טַײצ רעסיוועג ַא ךָאנ;

 ןעוועג זיא סָאד .עפורט ַא |ןרָאי רעקיצכַא ףוס ןיא ,ץעינירבָאב

 ַא טַאהעג ןױש בָאה ךיא .לבמַאסנַא ןסױרג ַא טימ ץעענַאּפמָאק

 א



 רעט ַאע ט ןשידיי

 "אקווָאדישז, טליּפשעג טָאה ןעמ .טעליב ַא טֿפױקעג ןוא טלעג לסיב

 + ענרעזייא טימ ,טָאה רע ןוא ,לָאר-טפיוה רעד ןיא ןצעענַאּפמָאק טימ

 טגָאלק ןוא טניױו; דיל סאֿבכוּכ רב ןעגנוזעג ,טנעה יד ףױא ןטייק

 ""רעטכעט סנויצ ריא

 :תונורכז עריא ןיא טלייצרעד לעּפַאר עניז

 -עגנָא לעּפַאר טָאה, ..|ןעניז טימ הנותח סלעּפַאר רעזייל ךָאנְו

 ףיוא ןזיוועגנָא ןַײז טלָאװעג טשינ טָאה רע .תילכת ַא ןטכַארט ןביוה

 ןבױהעגנָא טָאה רע א עיצקעריד סמענעי רעטנוא טעברַא רעד

 םוצ ףתוש סלַא ןטערטוצ ץעוו ןצעענַאּפמָאק טימ ןעלדנַאהרַאֿפ

 טָאה ץעענַאּפמָאק .ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד ,רעטַאעט

 ןטֿפעשעג יד .תוֿפתוע ַא ףיוא ןייגנייא טכַײל ױזַא טלָאװעג טשינ

 ,סָאבעלַאב רעד ןיילַא ןַײז טלָאװעג טָאה רע ןוא עטוג ןעוועג ןענייז

 -מָאק.. עּפורט רעד ןוֿפ ןטערטוצסױרַא טָארדעג טָאה לעּפַאר רעבָא

 ןטָארטעגנַײרַא זיא לעּפָאר רעזייל ןוא ןבעגעגכָאנ עקַאט טָאה ץעענַאּפ

 -רעּפער ןטשימעג ַא טליּפשעג ןבָאה רימ .רעטַאעט םוצ ףתוש סלַא

 -עג לָאמעלַא לעּפַאר ךיא טָאה ץעענַאּפמָאק יו טקנוּפ ןוא ,רַאוט

 זיא ןײטשנרַא קרַאמ ןעוו ןוא ,ןסעיּפ ערעסעב ןריֿפוצֿפױא טבערטש

 ןוא םיא טימ ןעלדנַאהרַאֿפ ןבױהעגנָא דלַאב לעּפַאר טָאה ,ןעמוקעג

 -עגֿפױא זדנוא טימ טָאה רע ןוא רעסישזער סלַא טרישזַאגנַא םיא

 ןוא ,"לַאטיּפַאק ןוא טעברַאג ,"ַאנעלדַאמ ןוא ןַאשז; סָאברימ טריֿפ

 ןעגנוצעזרעביא סלעּפַאר ןוֿפ יײר ַא טריֿפעגֿפױא ךיוא טָאה ןײטשנרַא

 רעטנוא ןליּפש םישדח עכעלטע ךָאנ-. רַאוטרעּפער ןכעלטלעוו ןופ

 ןרעטכַײל םוצ רעבירַא רעדיוו רימ ןענַײז ישזער סניײטשנרַא קרַאמ

 ןב ץנירפא ןוא *עקניּפ-עקניכ, טליפשעג טָאה ןעװ .רַאוטרעּפער

 עדייב ןוא שיֿפַא ןֿפױא טשיױטעג ןסעיפ ייוצ יד טָאה ןעמ ."רודה

 ."תוסנכה עסיורג טכַארבעג ןבָאה

 סָאד ןעמונעגרעביא טָאה .ק ױזַא יו ךיוא טלייצרעד לעּפַאר עניז

 -5 רעד טקידנערַאֿפ ךיז טָאה'ס יו םעדכָאנ רעטַאעט-?םועזילע;

 טַאהעג ןבָאה גרעבלּפע ןוא לעּפַאר סָאװ ,טקַארטנָאק רעקירָאי

 ,עיצַאגנָאלָארּפ ַא ןגעוו טכַארטעג טָאה גרעבלּפע .רעטַאעט םעד טימ

 ַא ןגעו ןַאלּפ ַא טעברַאעגסיױא טַאהעג ןיוש טָאה לעּפַאר רעבָא

 | | :ריא טימ עענרוט

 ןעגנודעגסיוא ןטרעביל טימ ץעענַאּפמָאק ןבָאה לַיױורעז רעבָא;ג

 טָאה רע .רעקידלושמוא רעד ןעוועג זיא ץעענַאּטמָאק ."םועזילע, םעד

 ןגעװ טשינ טכַארט רע זַא ,קעּפַאר ןוֿפ טרעהעג לָאמניא טשינ

 טליֿפעג ךיז טָאה ץעענַאּפמָאק ןוא טקַארטנָאק ןַײז ןריגנַאלַארּפ

 -מורַא ןענַײז רעכוזַאב-רעטַאעט יד ןשיווצ .. .גנולדנַאה ןַײז ןיא ײרֿפ

 -סיוא זדנוא ןבָאה ץעענַאּפמָאק ןוא טרעביל זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגעג

 ןָאטעג יו רעיײז ןצעענַאּפמָאק טָאה סָאד .רעטַאעט סָאד ןעגנודעג

 רימ זַא ,שלַאֿפ ןענַײז ןעגנַאלק יד זַא ,טגָאזעג ןעמעלַא בָאה ךיא..

 עקיטכיו ערעדנַא בילוצ רעטַאעט סָאד ןבעגעגֿפױא ןיילַא ןבָאה

 ,"?ןעמונעגרָאֿפ ךיז טָאה לעּפַאר סָאװ ,רענעלּפ

 רעטנַאקַאב רעד טיג ,ק ןגעװ גנוצַאשּפָא עויטַאגענ רעייז ַא

 ,ינודקומ .ַא .רד רעקיטירק-רעטַאעט רעשידִיי

 ןיא קידנליפש ןענוֿפעג ךיא בָאה סרעטַאעט ןעשידִַײ| ַײרד,

 ,"שזָאטימרע, רעדָא רעטַאעט רעווָאנַארומ סעד ;1909 רָאי ןיא עשרַאוו

 ,"םּועזילע, רעטַאעט רעד ,עּפורט סצעענַאּפמָאק טליּפשעג טָאה סע ּוװ

 -נַאסקעלַא רעטַאעט ןוא לעּפַאר ןוא גרעבלעּפע .ה ןוֿפ טריֿפעגנָא

 .עפורט ןַײז טימ ןָאזשיֿפ םהרֿבַא טרילָארטסַאג טָאה סע ּוװ ,"ענירד

 גנוטַײצ עַײנ סרָאטקעּפס ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאוועג ןיב ךיא..

 ,גנוטַײצ סרָאטקעּפס ןוֿפ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג ."טלעוו עַײנ יד,

 עיצקעריד רעד רעטנוא רעטַאעט רעווָאנַארומ םעד טכוזַאב ךיא בָאה
* 
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 ןַײז יו ,םענייא רַאֿפ רָאֿפ רָאטקעּפס ךימ טלעטש .ץעענַאּפמָאק ןוֿפ

 רע .לעּפַאק רָאטקָאד רעטעברַאטימ רעַײנ רעזדתא; :רעגייטש

 ןיא סָאד .*רעטַאעט ןיא םידַאמ ַא רָאג זיא רע ;ןעז ךַײא ךיז טביילק

 זיא רימ רַאֿפ .ץעענַאּפמָאק ,רעטַאעט ןוֿפ רָאטקעריד רעד ןעוועג

 -עווש ַא טימ ,טלכײבַאב ןייֿפ ,סקּוװ ןלעטימ ןוֿפ שטנעמ ַא ןענַאטשעג

 .לכיימש ןטושעּפ ןטוג ַא טימ ןוא לכייב ןרעביא טייק רענעדלָאג רער

 ַא ןעמענ רימָאל -- רַאטקעריד רעד טגָאז -- ױזַא בױא --

 .סּפַאנע

 טקידייל רָאטקעריד ןַײמ ןוא ,טעֿפוב םַײב ןיוש ןעייטש רימ ןוא

 סָאד ןָאט ןלָאז רימ זַא ,טײטשַאב ןוא ןטיוצ ןכָאנ לזעלג ןייא סיוא

 ןגעו סעומשש ַא םיא טימ ןריפרַאֿפ וצ ריבורפ ךיא .עכעלמענ

 :רעֿפטנע ַאזַא רעבָא םוקַאב ,עגַארֿפ ַא םיא לעטש ךיא .רעטַאעט

 -קעריד םעד ןעִיצנַײרַא רעטַײװ ריבורּפ ךיא ."סּפַאנש ַא ךָאנ טמענ,

 -רעבעל ענעטָארבעג יד רעייז טביול רע רעבָא ,סעומש ַא ןיא רָאט

 .רעטַאעט ןגעוו סעומש ַא טימ םיא וצ ןעמוקוצ טינ ןָאק ךיא .ךעל

 טײקנזָאלעגּפָא ןַא טימ טמשעג טָאה רעטַאעט רעוָאנַארומ רעד

 סָאד, :זַײרק עשירַארעטיל יד ןיא ןסייהעג טָאה סע .םיטרּפ עלַא ןיא

 ענרעצליה עטנלע ןַא ןעוועג ןיא סָאד ."?כלעטש רעווָאנַארומ

 טּפַאלקעגֿפױנוצ שיישטַאטרַאּפ ,לכעלעטשש קיטכיר ַא סעּפע ,עדייבעג

 ערַאטנעמעלע ערעדנַא ןייק ןוא ברַאֿפ ןייק ,לבוה ןייק .רעטערב ןוֿפ

 ַאזַא ןוא ןקידכשוח ַאזַא .טרירעגנָא טינ יז ןבָאה ןעלטימ-גנוצוּפַאב

 -רַאֿפ עמַאס יד ןיא זױלב ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ןינב ןויטימירפ

 יד ןוא טײקנזָאלעגּפָא יד ,תולד רעד .ךעלטעטש עניילק עטסנֿפרָאװ

 -קניוו עלַא ןוֿפ טעוועדלַאוועג ןבָאה טיײקיזָאלקֲאמשעג עקידנעיירש

 ַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ריא טנעז ,רעטַאעט ןיא טנעז ריא ןעוו .ךעל

 זיא סע ּוװ ,ןטרעפמולעגמוא ןַא ןוא ןעגנַאל ַא ,לכעלעטשרעדָאֿפ

 הטונ רָאּפ ַא .טעֿפוב ןטימ *עיָאֿפפ רעד ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעוועג

 ןוֿפ ."עיָאֿפ, ןקיזָאד םעד ןטכױלַאב ןבָאה ךעלפמעל עקידתומל
 | .אֿפוג רעטַאעט ןיא ךַײלג ןלַאֿפעגנַײרַא ריא טנעז *עיָאֿפ;

 -טנוה ַא ןוֿפ רוטקעטיכרַא יד טַאהעג טָאה רעטַאעט סָאד

 רעד .טנעו עטקעדרַאֿפסעּפע טימ ןייק ,עלעטס ןייק ;לדייב
 ןצנַאג רעייז טימ ,טעקַאנ -- טנעוו יד ןוא עלעטס יד ןעוועג זיא ךָאד

 ןענַײז רעטערב יד עכלעוו וצ ,רעגנערד ,ןטסייל יד טימ ,דייוועגניא

 עדייבעג רעד ןוֿפ טעלעקס םעד ןעזעג ריא טָאה ָאד .טָאלשעגוצ

 עלַא טימ ןוא ןברַאש ןטעקַאנ ןַײז טימ ,ןפיר עטעקַאנ ענַײז טימ
 -רַאֿפ ,עקידרעקיוה -- רעצעלּפ-ץיז יד .רענייב עטעשזירגעגמורַא

 עדייבעג רעד ןוֿפ לייט ןייא .ןלוטש עטעּפערטעגּפָא ןוא עטביוטש

 טרַאד ןוא רעגנערד עטלבוהעג-טינ טימ טמַאצעגּפַא ןעוועג זיא
 וצ -- ךיז טכוד ,רעצעלפ עקיליב ,רעצעלּפ-ייטש יד ןעוועג ןענַײז
 לָאמַא זיא סָאװ ,גנַאהרַאֿפ רעקיטױק ַא .ץַאלפ ַא סעקיּפָאק ןעצ

 זַא ,שינערעהוצנָא ןבעגעג ךַײא טָאה ,טברַאֿפעג ןעוועג זָאלקַאמשעג
 םעד ןוֿפ לײט ןטסמערָא םתוֿפ טַײז רעד ַײב .עניב ַא זיא סָאד
 ןרעטניה .לפמעט רעקיזָאד רעד טָא ןענַאטשעג זיא ַאטעג ןשידיי
 ןעוועג זיא טנלע .ןעוועג טינ סעדייבעג ןייק ןיוש ןענַײז רעטַאעט
 ,"רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןוֿפ גנובעגמוא יד

 לעּפַאר עניז טלייצרעד רעטַאעט רעוװָאנַארומ ןיא םלוע םעד ןגעוו
 | 1 :תונורכז עריא ןיא

 ,ןָא ןַײװדניק ןוֿפ עסירעטקַא סלַא ןוא ןרָאיטקַא ןוֿפ דניק סלַא;

 סלַא דלעה טלעוורעטנוא ןייא טשינ ןעז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא
 -בופ עצנַאג סָאד ןעוו ןלַאֿפ קנעדעג ךיא .רעטַאעט ןשידִיי ןיא טסַאג
 .ןדלעה-טלעוורעטנוא רעטיול ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ןָאלַאס א םוקיל
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 ,גנרעטסַײגַאב ַאזַא טימ גנלעטשרָאֿפ יד ןעמונעגפיוא ןבָאה יז

 דבכמ טשינ זדנוא לָאז ץעמע זַא טַאהעג ארומ טושפ ןבָאה רימ זַא

 ..ךײרֿפ ןוֿפ טַײז ןיא רעסעמ ַא טימ ןייז

 רעמ ןזיועגסױרַא לָאמעלַא ןבָאה ןדלעה-טלעוורעטנוא יד.

 -לוק עקיצנייא רעייז ןעוועג זיא סָאד .רעטַאעט ןשידִיי םוצ גנויצַאב

 יז ןוא ,ייז רַאֿפ ךעלגנעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,שינעֿפרעדַאב-רוט

 ,ןֿפָארטעג טֿפָא טָאה סע ןוא ןטעליב עטסעב יד טֿפױקעגסױא ןבָאה

 -ױוא ַא ןוֿפ רעטסייט ַא ?טנידרַאֿפסױרַאא טָאה יז ןוֿפ ץעמע זַא

 -עג טָאה רעשיטיוו רעד ןעוו ןוא ,ענעשעק ַא |ןןשידלאי} "סנשיט

 ,רעטַאעט סָאד ןקידעש טנָאקעג טָאה סָאװ ,םַארַארַאט ַאזַא טכַאמ

 לָאז "סיכ, רעד זַא ,לעֿפַאב ַא ןבעגעג רעטסטלע ןַא סרעייז טָאה

 רעטעבנגעג רעד ןוא גנַאל טרעױדעג טשינ טָאה סע ןוא קירוצ ןַיז

 רעטַאעט ןוֿפ עסַאק רעד ןיא ןרָאוועג ןֿפרָאװעגרעטנוא זיא רעטסייט

 .טקיורַאב ךיז טָאה רעטעבנגַאב רעד ןוא

 -עט עשידִיי ערעדנַא יױוצ יד} ןוֿפ סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא

 -רַאֿפ וצ טכוזעג ךימ ןבָאה.. יקסוועלורק ןוא ווָאטָאקָאמ |סרעטַא

 -סױרַא טלָאוװעג ךימ ןבָאה ייז ;סעגירטניא ןוֿפ ץענ ַא ןיא ןקירטש

 ַאזַא זַא.. טגָאזעג רימ ןבָאה ייז.. רעטַאעט-ווָאנַארומ , ןופ ןרַאנ

 סע ּוװ ,רעטַאעט רעסעב ַא ןיא ןרַױטקַא ףרַאד ךיא יװ עסירעטקַא

 -טכייל רעצנַאג ןַײמ ַײב ,ךיא רעבַא ,םלוע רערעסעב ַא טמוק

 טשינ ןעמ טניימ ָאד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טוג ץנַאג ןיוש בָאה ,טייקיבױלג

 ַא ןצעענַאּפמָאק ןָאטּפָא טַאלג ליוו ןעמ יו הֿבוט ןַײמ קרַאטש יזזַא

 | ,"רעטַאעט ןַײז ןוֿפ ןעמענוצ ךימ ןוא לקיטש

 ןליּפש החּפשמ ןַײז טכַארבעגרעבירַא .ק טָאה ןרָאי-רע20 יד ןיא

 | ,עקָארק ןיא "קוביד רעד,
 טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,עדַאּפעלַאּפ ןויצנב רעליּפשיוש רעד

 :טלייצרעד ,בָאקַאי סעזָאמ רָאטקעריד םַײב עקָארק ןיא טליּפשעג

 החפשמ עשיטַאּפמיס יד ןעמוקעג זיא רעטעּפש געט עכעלטע,

 -עגסױרַא ךיז טָאה עבָארּפ רעטשרע רעד ַײב ןיוש ןוא ,ץעענַאּפמָאק

 -ָאזרעּפ-ןזיר ַא ןעמ ףרַאד "קוביד, ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא רעד וצ זַא ,ןזיוו

 רָאנ ,קיטיינ ןענַײז ,עטרישזַאגנַא יד ,עלַא רימ רָאנ טשינ ןוא לַאנ-

 ןקיטיינ םעד ןצנעגרעד וצ ידּכ ןרָאטַאמַא ןכוז טזחמעג ךָאנ טָאה ןעמ

 -עגוצ ץרא-ךרד ןלוֿפ טימ ךיז רימ ןבָאה ןגעווטסעדנוֿפ ,לבמַאסנַא

 ןוא ןלָאר יד ןעמונעגנָא ןבָאה רימ ןוא גנוזעלרָאֿפ רעד וצ טרעה

 רעריֿפנָא ַײרד עטנָאמרעד-רעִירֿפ יד ןבָאה סנגרָאמ וצ ףױא טשרע

 -מָאק) ןועטיווָאניבַאר ןוא ןווָאקַאילָאּפ ןדַאלעגנייא... ןויצ ילעופ ןופ

 רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יױוצ יד ןעוו וא .. (םמעדייא ייוצ סצעענַאּפ

 ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעװ טרעהעג ןבָאה עפורט-ץעענַאּפמָאק

 ירַאדילָאס זדתא טימ ךיז ןלעװ ייז זַא ,טרעלקרעד דלַאב ייז ןבָאה

 -ַאדנַאקס ַא ןעוועג תמאב זיא ןינע רעד .סעיצידנָאק םוש ַא ןָא ןריז

 רָאטקעריד רעד זדנֹוא טָאה ,טיונ רעזדנוא ןצונסיוא קידנלעוו .רעזעיל

 ףרַאד ןעמ זַא ,קידנגָאז ןוא ,ןָאט הבוט ַא טלָאװעג טשרמולכ בָאקַאי

 טרישזַאגנַא זדנוא רע טָאה ,ןעגנולעטשרָאֿפ יד וצ ןבָאה טשינ זדנוא

 ,ןטקַארטנָאק ענעבירשעגרעטנוא יד טימ ןוא ,זַײרּפ ןבלַאה ַא רַאֿפ

 טשינ טעװ סָאװ ,םענייא ןדעי הסיֿפּת טימ טָארדעג בָאקַאי טָאה

 .טקַארטנָאק ןַײז ןליֿפרעד-

 יז בױא טָארדעג רָאטקעריד רעד טָאה ןצעענַאּפמָאק וליֿפָא = |
 -רעטנוא געט עכעלטע ךָאננ .ןריזירַאדשָאס זדנוא טימ ךיז ןלעו

 -ֿפױא יד .ףבעגרעטנוא ךיז בָאקַאי רָאטקעריד רעד זומ ןעגנולדנַאה

 סָאד .עיצַאסנעס עסיורג ַא ןעוועג עקָארק ןיא זיא "קוביד , ןוֿפ גנוריֿפ

 טַאהעג עשרַאװ ןיא טָאה ןַאמרעה דוד יװ סעדכָאנ ןעוועג זיא

 ןטסערג םעד טימ זיא יז וא עסעיפ עטמירַאב סיקסנַא טריפעגֿפױא
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 ןופ ןָאסיססעל

 יו םעדכָאנ ןוא טַײצ רָאי ַא יו רעמ ןרָאװעג טליפשעג גלָאֿפרעד

 -ַאּפמָאק טימ טריֿפעגֿפױא עסעיפ יד טָאה ןַאמרעה דוד רעבלעזרעד

 עּפורט יד זיא ,גלָאֿפרעד ןזיר ַא טימ ךיוא ,שזדָאל ןיא עפורט סצעענ

 טױל טריֿפעגֿפױא יז טָאה שטיווָאניבַאר ןוא עקָארק ןייק ןעמוקעג

 סע ןוא םישודיח ףיוא ןֿפָאלעג זיא םלוע רעד.. ישזער סנַאמרעה

 ןדִיי עטרילימיסַא זױלב טשינ ןעמוקעג רעטַאעט םעד ןיא ןענַײז

 רָאנ ,טנגעג רעשידִיי רעד ןוֿפ טכיױועג ךעלנייױועג ןבָאה עכלעוו

 ןכעלרעדנּױו םעד ןעז ןעמוקעג ןענַײז םיחלג ןוא ןטסירק וליֿפַא

 טקורדעג ןבָאה עקָארק ןוֿפ ןעגנוטַײצ עשיליופ עלַא ןוא ,לקַאטקעּפס

 רעזדנוא ןגעוו יװ עסעיפ רעד ץעוװ ַײס סעיזנעצער עטרעטסַײגַאב

 עטייווצ סלַא ןוא ,ןרָאװעג טליּפשעג "קוביד , רעד זיא גנַאל .קיּפש

 -שטערק עטסוּפ} סנייבשריה טריֿפעגפיוא :עטיווָאניבַאר טָאה עסעיפ

 רעד יוװ גלָאֿפרעד ַאזַא טכיירגרעד טשינ טָאה יז םגה סָאװ ,"עמ

 ןיזע קיטכערּפ ןעוועג זיא עסעיפ סנייבשריה ךיוא רעבַא ,"קוביד,

 רעד ַײב סערעטניא ןטסמערַאו םעד ןֿפורעגסױרַא ןוא טריֿפעגֿפױא

 -ווריֿפֿפיוא ייווצ יד זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ ןוא ,ץנעגילעטניא רעוועקַארק

 ןשידִי ןֿפ שזיטסערפ םעד ןבױהרעד קרַאטש רעייז ןבָאה ןעג

 -ןייק טָאה ץנעגילעטניא עשידִיי רעוועקָארק יד ןכלעוו ןוֿפ רעטַאעט

 טסנידרַאֿפ רעוויטיזָאפ רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןטלַאהעג טשינ לָאמ

 .*עילימַאֿפןטסיטרַא ןַײז טימ ןצעענַאּפמָאק ןוֿפ

 ןגעוו ןוא עינעמור ןייק עּפורט ןַײז טימ .ק טרָאֿפ רעטעּפש ןרָאי

 :תונורכז עריא ןיא לעּפַאר עניז טבַײרש םעד

 -רעטנוא-רעטַאעט רעשידִיי-שינעמור רעד זיא טַײצ רענעי ןיא,
 "מָאק טימ טכַאמעגּפָא טָאה רע .ןליוּפ ןיא ןעוועג רעצינמערק רעמענ
 ןעמוק סיא טימ לָאז סָאװ ,עפורט ַא ןרישזַאגנַא לָאז רע זַא ,ןצעענַאּפ

 זיא טשערַאקוב ןיא גנוריֿפפױא עטשרע רעזדנוא . עינעמור ןייק
 -ניא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה לַײװװרעד... "הנותח עשינעמור יד, ןעוועג
 הדנא טימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמלערק .עפורט ןיא סעגירט

 ןצעענַאּפמָאק טשינ ןֿפרַאד רימ זַא ,עפורט יד טעועטנבעג טָאה
 טמענ רע תעב סעשזַאג עניילק רַאֿפ טרישזַאגנַא זדנוא טָאה רע זַא
 ןבַײלב ָאד ןלָאז רימ זַא ,ועסעב זיא סע ןוא טלעג טוג זדנוא רַאֿפ
 ךָאנ ןענַײז רימ.. .דלָאג רעקיטש ןענידרַאֿפ רימ ןלעװ ,ןיילַא
 ןבָאה רעדיו ןוא טעטש-ץניווָארּפ עשינעמור רעביא ןרָאֿפעגמורַא

 | ."טשערַאקוב ןיא טליּפשעג רימ

 "קעריד-רעטַאעט סלַא ס'.ק ױזַא טריזירעטקַארַאכ ינודקומ ,רד

 | :רָאיטקַא ןוא רָאט

 -רעטַאעט רעטסזזָאלעגּפָא עמַאס רעד ןעוועג זיא ץעענַאּפמָאק;

 טינ רע טָאה ,גנַאר םעניילק ַא רָאג ןוֿפ רָאיטקַא ןַא ןיילַא .רָאטקעריד

 ןַא סנַײז וצ ןָאזעס ןיא לָאמ ןייא רָאנ ןליפש טגעלֿפ רע .טליפשעג

 .טנרעלעגסיוא לָאמַא טָאה רע סָאװ ,עלָאר ןייא סעפע ,טנווָא ןרע

 ןיק ןױש רע טָאה ,טַײצ רענעי ןיא שטנעמ רעטלַא ןייק טינ ךָאנ

 דמערֿפ ןעוועג ללכב זיא רע .טַאהעג טינ סעיציבמַא עשירָאיטקַא םוש

 גננצ עקירעביא ןַײז טימ בױא .רעטַאעט ןינע םעד ןוֿפ טַײװ ןוא

 הירב ַא ןעוועג רַאֿפרעד רע זיא ,ליּפש טנַאקעג טינ רע טָאה
 ןצ ,ןשינעבױלרעד ןגירק וצ *ָאװטסלַאשטַאנ; טימ ןעמוקוצכרוד

 -ַאטַא עלַא ןגָאלשוצּפָא טפיוהרעביא ןוא "סעקרוזנעצ, ןריצירבַאֿפ

 טגעלֿפ ריא ןעוו .עקטסַאּפ -רעַײֿפ ןַײז ףיוא ייצילַאּפ רעד ןוֿפ סעק

 ןייטש ןצעענַאּפמָאק ןעז רדסּכ ריא טגעלֿפ ,רעטַאעט ןיא ןעמוקנַײרַא

 רעד ןוֿפ רעטיה רעדנַא ןַא טימ רעדָא ווַאטסירפ ַא טימ טעֿפוב םַײב

 תועיבת ןוא תונעט עלַא ןגעלֿפ סּפַאנש לשעלֿפ ַא ַײב ,טרָאד .גנונדרָא

 וצ טניוװועג ױזַא ןעוועג זיא ץעענַאּפמָאק .ןרעוו טקנעוושעגּפָארַא
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 רעט ַאעט ןשידיי

 יד ךיוא טֿפָא טריבורּפ טָאה רע זַא ,סּפַאנש ַא טימ טוג ץלַא ןכַאמ
 ."ןכַאמ וצ טוג, ןֿפוא םעד ףיוא קיטירק

 לרעטכעט ַא ,בַײװ סצעענַאּפמָאק ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד

 ץנַאג ךָאנ ,ץעענַאּפמָאק םַאדַאמ ,ןרָאיטקַא עטנלע עכעלטע ךָאנ ןוא
 עממ ,סעיזנעמיד עטֿפַאהלבַאֿפ ןוֿפ ױרֿפ ַא ןעוועג זיא ,טלָאמעד גנוי
 -ןצעביז יד ןליפש וצ טרעטשעג טינ ריא טָאה סָאד רעבָא .סָאלָאק ַא
 טָאה ללכב .רַאוטרעּפער רעוװָאנַארומ םעד ןוֿפ ךעלהמוזי עקירָאי

 ,עמַארד זיא עמַארד ,ןטייקירעווע ןוֿפ טסּוװעג טינ רעטַאעט רעד
 ןוֿפ ,םיטש ןופ עגַארֿפ יד .עטערעּפָא זיא -- עטערעּפָא בוא ןוא
 -נַא ןוֿפ ןוא סעיצַארָאקעד ןוֿפ ,טײקשירָאיטקַא ןוֿפ ,טײקשילַאקיזמ
 .טריטסיזקע טינ ןטרָאד טָאה ,ןגַארֿפ ערַאטנעמעלע עכלעזַא ערעז
 גנולעטשרָאֿפ עצנַאג יד ןריֿפ טגעלֿפ ,רעטַאעט ןקיזָאד טעד ןיא ,טרָאד
 ריא טָאה םיטש ןַײז .לדייב ןַײז ןוֿפ רעלֿפוס רעכעלקילגמוא רעד

 ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ ןעמיטש יד רַאֿפ רערָאלק ןוא ךעלטַײד טרעהעג
 -עצ רעדָא ןענייױועצ ךיז ןסעגרַאֿפ טָאה רָאיטקַא ןַא זַא .לָאמַא ןוא
 רעד .םיא רַאפ ןרעװ ןָאטעג לדײב-רעלֿפוס ןוֿפ סע טגעלֿפ ,ןכַאל
 -ימירפ רעד ןעוועג זיא ,םלוע רעװָאנַארמ שיּפיט רעד ,םלוע
 -צניֿפ עמַאס יד ןוֿפ םירוחב ןוא ןדיימ .טלעוו רעד ףיוא רעטסוויט
 ןוֿפ רעכוזַאב יד ןעוועג ןענַײז ןעגנוניווו-רעלעק רעוועשרַאוװ ערעט
 םלוע רעד ךיז טגעלֿפ גתלעטשרָאֿפ רעד ַײב .רעטַאעט ןקיזָאד םעד

 ָאריּפש השמ ,יקצָארעיס ןַאמרעה ,ץעענַאּפמָאק אבא
 .יקסװָאּפיל םוחנ ןוא

 ןוא ןסעומש ,סעקשטעמעס ןקַאנק טגעלֿפ ןעמ ,שימייה רעייז ןטלַאה

 יד .ןעמַאד יד |ןריסנַאמָאר| *ףיוה םעד ןכַאמ, טנַאגעלע טינרָאג

 סױרַא לָאמַא ןוא ןשטיווק שיטעקַאק ןגעלֿפ ,טַײז רעייז ןוֿפ ,ןעמַאד

 ןיא ןָאט ּפַאלק ַא ךייא טגעלֿפ טולב סָאד זַא ,ךַארּפש אזַא טימ

 דוצ טינ רעטַאעט ןקיזָאד םעד וצ טגעלֿפ קיטירק עטזייב יד .טכיזעג

 רעד ןוא רעליפשיױש יד וליֿפַא .טנעיילעג טינ טָאה ןעמ .ןייטש

 ןוא ייז ןוֿפ ליוו ןעמ סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה אֿפוג רָאטקעריד

 יז ןוֿפ טנַאמ ןעמ סָאװ

 עכעלטע הסנרפ ןבעגעג טָאה סָאװ ,לכעלעטש ַא ןעוועג זיא סע

 רעליפשיושש יד ַײס ןוא רָאטקעריד רעד ַײס .סעילימַאֿפ עשירָאיטקַא

 -עס ןטימ עמַאס ןיא .רעטַאעט ןליּפש ךָאנ טוהל ןעוועג טינ ןענייז

 ףיוא רעטַאעט סםעד ןעמוקַאב טנָאקעג עּפורט ערעדנַא רעדעי טָאה ןָאז

 ןרעג טָאה עפורט רעווָאנַארומ יד .רעמ ףױא ןוא טַײצ שדוח ַא
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 ןבעגעג רָאנ טָאה סע רע ,ןרעדנַא ןַא רַאֿפ ץַאלּפ ריא ןטָארטעגּפָא
 רעוָאנַארוװמ רעד .רעטַאעט ןטימ ךיז ןצונַאב רַאֿפ ןשָארג עכעלטע

 -ַאטעלָארּפ ןפמול יד ןוֿפ ליזַא רעד ,טסענ יד ןעוועג זיא רעטַאעט
 -רעליּפשיוש ןבָאה ָאד ןוא ,עיסעֿפָארּפ רעשירָאיטקַא רעד ןוֿפ רעיר
 ךיז ןעמ טָאה ָאד .ערעדנַא יד ענייא טעשזירגעג טינ סעיציבמַא
 -רעד ןגעװ טמולחעג טינ ןעמ טָאה ָאד .קלָאר רַאֿפ טגירקעג טינ
 ענעמוקעגרעטנורַא עמַאס יד ןעוועג ןענַײז ָאד ,ןֿפמוירט עוו ,ןגלָאֿפ
 לקיטש ַא טַאהעג ָאי טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד .עיסעֿפָארּפ רעד ןוֿפ

 -רעד ןענַאטשַאב זיא יז .ץעענַאּפמָאק סַאדַאמ ןעוועג זיא ,עיציבמַא
 יױזַא ןעוועג טינ ךיוא זיא סָאד רעבָא ,ךעלהמותי ןליּפש ןיא טפיוה
 עטוג ַא ,רעדניק ץוט בלַאה ַא ןוֿפ רעטומ ַא ןעוועג זיא יז ףרַאש
 ריֿפ עשימייה עריא ןיא טרָאד ןוא ,עטסָאבעלַאב עטוג ַא ,רעטומ
 ."ענעצס רעד ףיוא יו רעסעב רשֿפא טריּפשעג ךיז יז טָאה ךעלעקניוו

 ןיא *עּפורט ןייבשריה, רעד ןוֿפ לַאֿפכרוד ןגעוו קידנדייר ןוא
 :ינודקומ .א .רד טקרעמַאב ,עשרַאוװ

 עכעלטֿפעשעג יד זַא ,טלעטשעגסיױרַא ךיז טָאה ןלָארטסַאג יד ךָאנ;
 ןוֿפ טלעטשעגנַײא רעסעב טינ ןעוועג זיא עפורט סנייבשריה ןוֿפ טַײז
 רימ ןבָאה גנושַארעביא רעסיורג רעזדנוא וצ .רעשירעלטסניק רעד
 רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד ןלעירעטַאמ ןסיורג םעד ךָאנ זַא ,טסּווװרעד ךיז
 .רעירֿפ יו קידייל ןבילבעג עפורט רעד ןוֿפ עסַאק יד זיא ,עּפורט
 .ןעמוקעג זיא יז יו םערָא ױזַא ןבילבעג זיא עּפורט יד

 ךיז ןביילקרעד ןוא ךַאז יִד ןשרָאֿפסױא ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ
 ןטסערג םעד זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,תוביס יד וצ
 ןוֿפ סָאבעלַאב רעד ,ץעענַאּפמָאק רָאג טָאה הסנכה רעד ןוֿפ לייט
 טבױרַאב טינ ,הלילח ,טָאה רע .ןעמונעגוצ ,הברוח רעווָאנַארומ רעד

 עפורט רעד ַײב טָאה רע ,ןיינ .ןֿפפא ןכעלרעמוא ןַא ףיוא עפורט יד
 רַאֿפ ;ךיז רַאֿפ טקַארטנַאק ןקיטסניג רעיײז ַא טרַאנעגסױא טושפ

 ןוֿפ טֿפלעה ַא ןרָאװעג טמיטשַאב םיא זיא זיולב טלעג-הריד רעד
 ."הסנכה-ָאטורב רעד

 -ַאּפמָאק ָאבַא ןוֿפ רעטכַאט ,שטיװָאניבַאר יטעב ןירעליּפשיוש יד

 .רד ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ ןוא סעיצַאמרָאֿפניא יד טרינָאּפָא ,ץעענ

 :ןעגנוקרעמַאב עקידנגלָאֿפ טימ רעטָאֿפ ריא ןגעוו ינודקומ

 עשרַאו ןיא רעקיטירק-רעטַאעט ןעוועג זיא ינודקומ .רד ןעו .1

 ,ןלָאר-רעדניק ןיא .ערעירַאק-רעטַאעט ןַײמ ןבױהעגנָא ךיא בָאה
 "עט ןיא ןעזרעד סיא ןגעלֿפ ןרָאיטקַא יד ןעוו זַא ,קנעדעג ךיא ןוא

 ןֿפרעג םיא ןבָאה ייז .ןצרַאה ןֿפױא רעטיב ןרָאוװעג ייז זיא ,רעטַא

 -קַא יד ןוא רעטַאעט ןוֿפ ןכַאמ קחח טגעלֿפ רע לַײװ ,"גנַאלש יד,
 ןגעוו טרָאװ טוג ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק טעמּכ טָאה רע .ןרָאיט

 לחר-רתסא רעסיורג רעד ץעוװ טינ וליֿפַא ,רָאיטקַא זיא'ס ןכלעוו
 וצ טבױלרעד טינ ךיז רע טָאה אֿפוו עשרַאװ ןיא .ַאקסנימַאק
 ןוֿפ רָאטקעריד ןוא רָאיטקַא ןטבילַאב םעד ,רעטָאפ םעד ןצומשַאב
 טָאה סינפיק .מ לָארטַאעט רעטנַאקַאב רעד ןעמעוו ,*שזַאטימרע,
 טָאה ינודקומ ."טעטיזרעוינוא-סקלָאֿפ סצעענַאּפמָאק טרילוטיט
 .עקירעמַא ןיא רעטעּפש טשרע ןסָאשעגסיוא ןלײֿפ ענַײז

 -קַא סלַא סעיציבמַא טַאהעג ןבעל ץנַאג ןַײז טָאה רעטָאֿפ רעד 2
 ןייק ןרָאֿפ ןבילקעג ךיז רע טָאה 1939 ןיא ךָאנ וליֿפַא ןוא רָאיט
 דוד ןעוו ןוא ,ןלָאר-ץנַאלג ענַײז ןיא ןטערטוצֿפױא טרָאד עקירעמַא
 ,"קוביד ,, סיקסנַא שזדָאל ןיִא טריֿפעגֿפױא זדנוא טימ טָאה ןַאמרעה
 סָאװ ,ץלַא .לָאר עקיטכיוו ַא ןיא טקריוועגטימ טרָאד רעטָאֿפ ןַײמ טָאה

 רעַײט ןוא ביל ןעוועג םיא זיא ,רעטַאעט ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא
 .רעווש וצ ןעוועג טינ םיא רַאֿפ זיא טכיזניה רעד ןיא ןברק ןייק ןוא
 רָאיטקַא רעכעלטרָאוװטנַארַאֿפ ,רעלוֿפטנעמַארעּפמעט ַא ןעוועג זיא רע
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 -ןדָאֿפדלָאג ןקיטלָאמעד ןיא רָאיטקַא ןַא עכלעוו ,ןטֿפַאטנגייא עלַא טימ
 ךעלטנגוי ןוא רוגיפ ,עמיטש :ןגָאמרַאֿפ טֿפרַאדעג טָאה רַאוטרעּפער

 | .ןעזסיוא

 יד טימ טלגנירעגמורַא קידנעטש ךיז טָאה רעטָאֿפ רעד 3

 -סור ןיא ןעוועג טלָאמעד ןענַײז סָאװ ,תוזחוּכ עשיטסיטרַא עטסעב

 ןַיז טימ טרישזַאגנַא לַאמ ןטשרע םוצ םיא טָאה'מ ןעוו ןוא ,דנַאל
 ַארַאלק ,ץעענַאּפמָאק האל :ןוֿפ ןענַאטשַאב יז זיא ,עשרָאוו ןייק עּפורט
 ,קסווַאלסַאז ףלָאדור ,(לעּפַאר -- רעטעּפש) סקעט עניז ,בילטָאג
 ,לעגָאֿפסַארטש ,לעּפַאר רעזייל ,ָאזַאלעשז רעזייל ,טרעביל ֿבקעי

 ןיײזעטַאר ,ױרֿפ ןוא דרַאבצרַאווש ,ליײֿפ עשוהי ,ןיילק לכימ ,ןַאמטיירב
 -רעטעּפש יד ןיא .ערעדנַא ןוא יקציווָאטסערב ,ָאקסעדנַארב ,ױרֿפ ןוא

 ןיא טליּפשעג עיצקעריד סרעטָאֿפ ןרעטנוא ןבָאה ןענָאזעס עקיד

 ,יקסמוש ,ןַאמּפיל הסששמ ,ןאסרעעמ קרַאמ *רעטַאעט רעווָאנַארומ,
 ַאינַאס ,ַאריּפש השמ ,סוקּפיצ ינַאֿפ ,ןַאמצנַאל ,ַאקסוועינַאק ַארעיװ
 לשרעה ,ןַאמרעב ףלָאדַא ,ױדנַאל .ש ,טסענלעגָאֿפ ,ןיטסוק םעס ןוא
 ,רעזנעג ,ַאקסווָאּפיל רּתסא ,ןַאמסַײװ ַאנילָאמרעי ,רעגנַאז .י ,ןַאמסייוו

 קחצי-םהרֿבַא ,ָאזשיֿפ עשימ ,ַאקסווַאלסַאז ַארעיװ ,רעניװ לבייל
 אידַאװ ינעֿפ ,וָאלָאקָאס דינָאעל ,ַאקסנימַאק עניגער - ,יקסנימַאק
 ַאקטנימַאק לחר-רּתסא ,ַאקטַארק-סלעַארזיא ,רעלדַא סוילוי ,ןייטשּפע
 | /  .עפורט רעטקינײרַאֿפ ריא טימ

 רעטנוא טליפשעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד ַײס ,רָאטקעריד רעד ַײס

 וו רעטסַײמ-עניב עכעלטרָאווטטנַארַאֿפ עכלעזַא ןוֿפ ישזער רעד
 .ןײטשנרַא קרַאמ ןוא יקסנימַאק .א ,לעּפַאר ,יקסווַאלסַאז ,ןָאסרעעמ

 ,םיטש ןוֿפ עגַארֿפ יד, זַא ןגָאז וצ ךעלרעכעל יוװ רעמ זיא'ס ,4)
 ןוֿפ ןוא סעיצַארָאקעד ןוֿפ ,טײקשירָאיטקַא ןוֿפ ,טײקשילַאקיזװמ ןוֿפ
 תעב ,"טריטסיזקע טינ ןטרָאד טָאה ,ןגַארֿפ ערַאטנעמעלע ערעדנַא

 ןענַאטשַאב זיא רַאטרעּפער ןקיטלָאמעד ןוֿפ לייט רעסיורג רעד

 עּפורט רעד ןיא ןענַײז ןטערעּפָא יד רַאֿפ ןוא ,ןסעיּפ סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ

 ,ןײטששדלַאג עניז ,סקעט עניז יו תוחוּכ-ןטערעּפָא עכלעזַא ןעוועג
 ,יקצָארעיס ןַאמרעה ,ןיילק ,טסענלעגָאֿפ ,קיחג ,בילטָאג ,ןַאמצנַאל
 רעגניז ץלַא .רעגנַאז רעגנוי רעד ,ןַאמרעב ףלָאדַא ,ןַאמטיירב לואּפ
 -רעסיוא ןוא ,ןרָאיטקַא עטוג עלוֿפטנעמַארעּפמעט ,ןעמיטש ענייש טימ
 -סָארענ ַאידַאנ יו סעסירעטקַא ןוא רעגניז עטמירַאב עכלעזַא םעד
 ,א'א ַאוָארעיוודעמ ,שטיווערוג םירמ ,ַאקסווַאלסַאז ַארעיוו ,ַאקסווַאל
 -טינ יד ןוֿפ סענָאדַאמירּפ יד ןוֿפ ןענַאטשעגּפָא טינ ןענַײז סָאװ
 .סרעטַאעט עשידִיי

 ןַײמ ייב ןענייז ןיביל ,ןידרָאג ,ןדַאֿפדלַאג ןוֿפ ןסעיּפ רעסױא 5
 ןוא טייזעצ , סמכילע-םולש ןרָאוװעג טריֿפעגֿפױא רעטַאעט ןיא רעטָאֿפ
 סרעליש ,"המקנ ןוֿפ טָאג, סשַא םולש ,"ןזשטנעמ , ןוא *טײרּפטעצ

 ,"ַאנעלדַאמ ןוא ןַאשז, סָאברימ ,יַאלעטָא סריּפסקעש ,"רעביור יד;
 ןענַײז ןעגנוריֿפֿפױא יד ןוֿפ רעדעי וצ ןוא ,"לַאטיּפַאק ןוא טעברַא;ג
 ןוא ןטקעֿפע-עניב ,סעיצַארָאקעד עקיטיינ יד ןרָאװעג טכַאמעג
 .עכַאּפע רעד טול ןעמויטסָאק ןרָאווװעג טסַאּפעגוצ ןענַײזיס

 -ךעטַאעט רעשידִיי רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רעטָאֿפ ןַײמ 6

 ָארויב א עשרַאװ ןיא טנפעעג טָאה סָאװ ,עּפָארייא ןיא רָאטקעריד
 טימ סעיצַארטסעקרָא קיחמ ןוא רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידִיי רַאֿפ

 רעד ןיא סרעטַאעט עשידִיי עלַא טעמּכ טצונַאב ךיז ןבָאה סע עכלעוו !
 ןענײרַאֿפ-רעבָאהביל טּפיוהרעביא ,עירעּפמיא רעשירַאצ רעסיױרג
 ענעכָארבעג יד, ןסעיּפ יד טקורדעגּפָא ךױא טָאה רע .ןפורג ןוא
 .עטיוועקייש ןוֿפ "ןמה רעטייױוצ רעד, ןוא ןיביל ןוֿפ "רעצרעה

 -טסירק ַא ןיא ןעוועג זיא 63 ווָאטַאקנָאמ ףיֹוא רעטַאעט סָאד ?7
 םוקילבוּפ ןוֿפ ךוזַאב ַא טרָאד ןעניווועגוצוצ ידּכ ןוא טנגעג ירעכעל

5429 

 ןופ ןַאסיססעל

 עסששיסור ערעלוּפָאּפ יד ןעמונעגנַײרַא טרָאד רעִירֿפ רעטָאֿפ ןַײמ טָאה
 -ײרַאֿפ יד ךָאנרעד ,םײהלעדַא רעדירב ןוא ווָאנרעשט ןוֿפ סעּפורט
 ַאידַאוו ינעֿפ רעטעּפש ןוא עזיורק ןוא שטיווערוג טימ *עּפורט עטקינ
 .רעלדַא סוילוי ןוא ןייטשעּפע

 ןַײמ טָאה "המותי יד עיסַאכ, ןוֿפ לָאר לטיט יד רעסױא 8
 ןיא ,רַאטרעּפער ריא ןיא לָאר-המותי םוש ןייק טַאהעג טינ רעטומ
 עטלושעג ַא קידנציזַאב ןוא שילַאקיזמ קידנעייז ,ןרָאי עגנוי עריא
 עּפורט סנַאזשיֿפ םהרֿבַא ןיא יז טָאה ,לוש-קיזחמ ַא ךרוד עמיטש
 -עפוע ,רַאוטרעּפער-ןדַאֿפדלָאג ןיא ןלָאר-ענָאדַאמירּפ יד טליפשעג
 -עט יד ןיא ןוא רָאוטרעּפער ןידרָאג ןיא ןלָאר עשיטַאמַארד יד רעט
 -עּפָא ןיא ןלָאר-רעטקַארַאכ יד שזַאטימרע ןוא ווָאנַארומ ןיא סרעטַא
 טָאה ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןעוו .ןלָאר-רעטומ עשיטַאמַארד ןוא ןטער

 ,רעטַאעט רעווָאנַארומ ןיא טליּפשעג *עטקינײרַאֿפ, לבמַאסנַא ריא טימ
 ןעגנולעטשרָאֿפ עסיוועג ןיא ןטייברַאפ טֿפָא יז רעטומ ןַײמ טגעלֿפ

 ."תרֿפא עלערימ, ןיא לעיצעּפס ,גָאטַײב-תבוע ןוא

 -עיורט ַא ןעוועג זיא עפורט -ןייבזשריה רעד ןוֿפ הסנכה יד .9|
 ןעגנלעטשרָאֿפ 10 יד תעב רעטַאעט סָאד זיא רעױדַאב םוצ .עקיר

 עשידִיי עלַא טימ ןעמַאזצ .קידייל ןעוועג (ערעימערּפ רעד רעסיוא)
 ררט ערעדנַא ןוֿפ ןוא רעטַאעט רעזדנוא ןוֿפ ןרָאיטקַא יד ,רעבַײרש
 טליֿפעגנָא טינ ןעמַאװצ עלַא ןבָאה רעכוזַאב-רעטַאעט יד ןוא סעפ

 .עניילק ַא רעייז ןעוועג זיא הסנכהדָאטורב יד .רעטַאעט בלָאה ןייק
 ,טלעג-הריד סָאד טקעדעג טינ וליֿפַא טָאה ןוֿפרעד טֿפלעה ַא ןוא
 ,לַאנָאטרעּפ ןשינכעט ,גנוטכַײלַאב ,סעיצַארָאקעד ,רעטעברַא-עניב
 .רעייט:ע סגנורינער םעֶד ןוא ןרעלָארטנָאק-רעטַאעט ,רעריסַאק
 לַאנָאזרעּפ ןַײז ןלָאצ טֿפרַאדעג ךָאד רעטָאֿפ רעד טָאה םעדרעסיוא
 ארומ בילוצ ,ןבָאה רָאטקעריד ערעדנַא יד .תוריכש עלַאמרָאנ יד

 -ןייבשריה, רעד ןעגנידרַאּפ טלָאװעג טינ וליֿפַא ,ץנערוקנָאק רַאֿפ

 ןטלַאהעג טינ לָאמנייק טָאה רעטָאֿפ ןַײמ רעבָא ,לַאקָאל רעייז *עּפורט

 .ןרָאיטקַא רַאֿפ רעטַאעט ַא סנייז ןסָאלשרַאֿפ

 ןוֿפ רעקירָאטסיה רעקיטֿפנוקוצ רעד ידּכ רָאנ ץלַא סָאד בַײרש ךיא

 עשלַאֿפ ףיוא ןציטש טינ ךיז ןוא תמא םעד ןסיוו לָאז רעטַאעט ןשידִיי

 ."תוליכר ןוא זושעמ

 :תונורכז ענַײז ןיא טבַײרש ווָאקרוט טנומגיז

 -עילימַאֿפ ַא ןעוועג עלעגיוו ןַײז ןוֿפ זיא רעטַאעט עשידִיי סָאד,

 יד ןוֿפ קיניזטסּוװַאב ןרָאװעג ןָאטעג סָאד זיא הליזתכל ,רעטַאעט

 ערעייז ןזָאל וצ ןרעטלע ַײב ןלעוּפ וצ ידּכ .ןרָאטקעריד-רעמענרעטנזא

 -הנותח טֿפרַאדַאב ייז ןעמ טָאה ,רעטַאעט םוצ *ןעמוקנָא רעדניק

 -עג זיא סָאד .ןרָאטקעריד רעדָא ןרָאיטקַא יד ןוֿפ םענייא טימ ןכַאמ

 םורַא ױזַא ."געוו ןכַײלג ןוֿפ ןיגוצּפָארַא טשינ ףיוא הלוגס ַא ןעוו

 ןסקַאוועצ ךיז ןגעלֿפ סאו ,סעפורט-עילימַאֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענייז

 טסייה סָאד ,"ןדמערֿפ, ןייק ןיא ןקיטיינ טשינ רעמ ךיז לָאמ טּפָא ןוא

 ףױא טצעזַאב ךיז טָאה'מ ןדַײס ,דילגטימ-החפשמ ןייק טשינ ןיא

 ןעועג ןיוש ןעמ זיא .טָאטש רעסױרג ַא ןיא טַײצ רערעגנעל ַא

 .תוחוּכ "עדמערֿפ, טימ *עילימַאֿפ, יד ןריטעלּפמָאק וצ ןעגנוווצעג

 שיטסירעטקַארַאכ ןעועג ךױא זיא גנונַײשרעד ַאזַא ,סנקירביא

 סָאד עכלעוו ןוֿפ רעטָאעט ןשיסורָאלַאמ ןוא ןשיסור ,ןשיליוּפ ןרַאֿפ

 ןענַײז .טסולֿפנַײאַאב קרַאטש ןעוועג ןטכיזניה עלַא ןיא זיא עשידִיי

 ןיא רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעוועג דָאירעּפ-ןדַאֿפדלָאג-ךָאנ םעניא עקַאט

 ,לעּפַאר-סוקפיצ ,רעֿפנעג ,ןָאזשיֿפ ןוֿפ סעפורט-החּפשמ יד דנַאלסור

 | .ץעענַאּפמָאק ןוא יקסנימַאק

 ,ןרָאיטקַא עשימייה "ענעריווושעג, עקינייא טַאהעג טָאה שזדָאל

 סָאװ ,עּפורט רעדמערֿפ ַא וצ ןגיוצעגוצ ןרעוו ךעלטנייוועג ןגעלֿפ סָאוו
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 רע טַאע ט ןשידיי
 יי רטשטאייי קיייר =

 טָאה עּפורט-ץעענַאּפמָאק רעד ןיא .ןליפש ןבױהעגנָא טרָאד טָאה
 -גָאנַא טגעלֿפ ןעמ ןכלעוו ,ןַאמלעבַא ינעב ןעניֿפעג טַײצ רענעיוצ ךיז
 -סָאקַא לאירוא רעקיצנייא ןוא רָאנעט-ןדלעה רעטמירַאב רעד , ןריס
 טָאה עפורט-ץעענַאּפמָאק רעד ןיא *עדמערֿפ, יד ןשיװצ . *ַאט
 ףסוי רָאיטקַא רעטבַאגַאב-קיטײזלַא ,רעגנוי ַא ןעניֿפעג ךױא ךיז
 ןוֿפ שזדָאל ןייק ןֿפרָאװרַאֿפ טָאה לרוג רעד ןעמעװ ,שטַאגורטס
 טרעגריבעגנַײא טַײצ רעד טימ ךיז טָאה רע .עיבַארַאסעב ןטַײװ
 -רעלטסניק ריא ןוֿפ לײטדנַאטשַאב ַא טעמּכ ןרָאװעג ןוא שזדָאל ןיא
 ,החּפזעמ

 םנוֿפ ןענַאטשַאב זיא עּפורט-ץעענַאּפמָאק רעד ןוֿפ ןרעק רעד.
 :רעטכעט ערעייז ,האל ױרֿפ ןַײז ןוא ץעענַאּפמָאק אבא רָאטקעריד
 יַאילַאּפ ,שטיווָאניבַאר ;רענעמ ערעייז טימ ַאנינ ןוא ַאלעינַא ,יטעב

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןשיֿפַא יד טימ עלעגעװ-ץעענַאּפמָאק עטמירַאב סָאז

 טרעסערגרַאֿפ עּפורט יד ךיז טָאה טַײצ רעד טימ .ווָאלָאקָאס ןוא ווָאק
 טימ יכדרמ ןוא לארׂשי ןיז ענעסקַאוװעגרעטנוא סצעענַאּפמָאק טימ

 ' ,ןעױרֿפ ערעייז

 -סיוא ךיז ןרָאי עגנוי ענַײז ןיא טגעלֿפ סָאװ ,ןיילַא ץעענַאּפמָאק
 עבָאב, רעד ןיא סרעדנוזַאב ,רעקימָאק-ןדַאֿפדלָאג ַא יו ןענעכייצ
 -רַאֿפ ךיז ןוא טליּפשעג טשינ טעמכ שזדָאל ןיא ןיוש טָאה ,*ענכַאי
 ןייז ןוֿפ טַײז רעויטָארטסינימדַא רעד טימ ךעלסילשסיוא ןעמונ
 -טוג ,טייקכעלרע ןַײז רַאֿפ טַאהעג ביל םיא ןבָאה ןרָאיטקַא .רעטַאעט

 ,עיציזַאּפ ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא ,גנוָיצַאב רעכעלטנַײרֿפ ןוא טייקיטומ
 ךיז ןבָאה .עּפורט רעד ןיא ןעמונרַאֿפ טָאה רענעי רעדָא רעד סָאװ

 "עדמערפ, יד ןליֿפַא ?טַאכרַאירטַאּפ,-ץעענַאּפמָאק םעניא עקַאט

 רעד טימ טלײטעג ןוא רעדילגטימ-החפשמ יו טליֿפעג ןרָאיטקַא
 ,דנַאלסיוא ןיא ןוא דנַאל ןיא ןעגנורעדנַאװ עריא עפורט

 ןיא טכַארברַאֿפ ןַאד בָאה ךיא סָאװ ,טַײצ רעצרוק רעד ךָאנ.
 זיא ,החּפשמ ץעענַאּפמָאק רעכעלטנַײרֿפטסַאג רעד ןוֿפ הֿביֿבס רעד
 ריא טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ לָאמ עקינייא ךָאנ ןעמוקעגסיוא רימ

 רעטייױוצ רעד ןיא ןבילקעגרעבירַא ךיז ןבָאה יז ןיהּוװ זירַאּפ ןיא
 ךַײרקנַארֿפ ןיא ןבָאה ייז ןוֿפ עקינייא .ןרָאי רעקיצנַאווצ יד ןוֿפ טֿפלעה
 -עג זיא ווָאקַאילָאּפ ןרהא ןוא עיצַאּפוקָא-רעלטיה יד טבעלעגדעביא
 -רעטַאעט, שידִיי ןיא לַאנרושז ןשידָאירעּפ ןוֿפ רָאטקַאדער ןרַאװ
 טייקכעלגעמ ןייק קידנבָאה טשינ .זירַאּפ ןיא טנַײשרעד סָאװ ,"לגיפש
 ַאזַא ףיוא ווָאקַאילָאּפ ךיז טָאה ,רעטַאעט שידִיי ןייק רעמ ןליפש וצ
 רעקידריוו ַא... רעֿפסָאמטַא-רעטַאעט ַא ןוֿפ עיזוליא ןַא ןֿפַאשעג ןֿפוא
 ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,עטכישעג-רעטַאעט לטיּפַאק קיברַאֿפ ַא ןוֿפ םויס
 ."עּפורט-ץעענַאּפמָאק :זיא
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 :זירַאּפ ןיא .ק ןגעוו טבַײרש לקנערפ-ןיוװרַאב

 רענָאיּפ ַא ןוֿפ עביל ןוא טײקטרַאּפשעגניײיא ,עיגרענע רעד טימ;

 ןוא עטרַאה יד טרעּפכורֿפַאב ןוא טרעקַאעצ ךעלדימרענוא רע טָאה

 ןעיובטימ ןֿפלָאהעג ןוא (טיבעג-רעטַאעט) דרע עשידִיי ענעזָאלרַאֿפ

 ,ןלױּפ ,דנַאלסור ,ענַיַארקוא ןיא רעטַאעט ןשידִַי ןוֿפ ןטלעצעג יד

 ןקיטרַאנגייא ןוא ןטושפ טסָארּפ ןקידרעטעּפש םעד רַאֿפ.. .עינעמור

 ךיא ץעענַאּפמָאק אבא טַאה זירַאּפ ןיא ָאד רעטַאעט-סקלָאֿפ ןשידִיי

 ,ךָאיטקַא ןַא סלַא טקריוועגטימ טינ ןיוש המחלמ רעד ןוֿפ ןרָאי יד

 ןליּפע רע טגעלֿפ סיֿפענעב ַא סנַײז ףיוא זיולב ,רָאטקעריד סלַא רָאנ

 טָאה רע רעכלעוו טימ *ענכַאי עבָאב יד, ןלָאר-ןיורק ענַײז ןוֿפ ענייא

 -ימירּפ עלַארטַאעט עקסערַאטיּפ יד זדנוא רַאֿפ טבעלעגֿפױא קירוצ
 -ךעביא ליֿפ ןוא עביל ןַײז .ןטַײצ סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ טלַאטשעג עוויט

 טימ טקירדעגסיוא זיולב טינ ךיז טָאה רעטַאעט ןעידִיי םוצ טייהנבעג

 -וקָאד ןעלמַאז ןיא ךיוא רָאנ ,םיא רַאֿפ טעברַא רעגנַאל-סנבעל ןייז

 -בתּכ ,סעיֿפַארגָאטָאפ ,רַאוטרעּפער ,ןטַאקַאלּפ ,סעיווקילער ,ןטנעמ

 רעד וצ לַאירעטַאמ רעלוֿפטרעוו ַא סלַא ןעניד טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,ןדי

 רעשיקנערֿפטלַא רעסיורג רעד ןוא .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג

 טימ טָאה ,ןטלַאהַאברַאֿפ ןעוועג ןענַײז ייז ּווו ,ןַאדָאמעשט רענרעצלָאה

 זיא רעדייל רָאנ ,בָארעדרַאג רעד יװ טרעדנַאוװעג ןעמַאװצ םיא

 ."ןרַאברַאב-יצַאנ יד ךרוד ןרָאוװעג טעטכינרַאֿפ ץלַא סָאד
 .שטיװָאניבַאר יטעב רעטכַאט ןַײז ןוֿפ .ע :ש
 ןוֿפ "תונורכז-רעטַאעט , ךוב ןיא|} לָאמ ַא ןוֿפ ןזָאירוק -- ץעענַאּפמַאק .ג .א

 ,11928 ,ענליוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 ,1944 ,סערַײא סָאנעוב ,,רעטאעט שידיא תורוד ריֿפ , -- לעּפַאר אניז
 . 29,  .ז 1946 ,סערַײא סָאנעוב ,/תונורכז, -- עדַאּפעלַאּפ ןויצנב
 ,1946 ,טּפעס 13 ,עקיסקעמ ,'טלעװַײרֿפ , ,ה'ע ץעענַאּפמָאק ַאבַא -- .ס .א"ןב
 ,1951 ,סערַײא סָאנעוב ,'ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ , --- װָאקרוט טנומגיז

 ,214215 ,159 .זז
 1955 ,סערַײא סָאנעוב ,/שודָאל ןוא עשרַאװ , -- יגודקומ .א .רד
 ןשידיא ןוֿפ רעיוב ןוא רענָאיּפ -- ץעענַאּפמָאק אבא -- לַאטנעיליל םייח

 ,1966 לירּפא 5 ,י .נ ,8'מ,, ,רעטַאעט

 סחנּפ .ַאריּפַאש

 ןֿפורעג םיא טָאה'מ .עינעמור ,טשערַאקוב ןיא רעגניז ַא ןעוועג

 טעברַאעג טָאה רע זַא ,ןטַײטַאב ףרַאד סָאװ ,*רעכַאמלטכיל סחנּפ;

 ןעוועג זיא .ש זַא ,רעביא טיג ָאקסערביל קחצי .ךעלטכיל ןכַאמ םַײב
 ןוא ךעלטרעוו ןגָאז וצ ןבַאה ביל טגעלֿפ רע .רעטעברַא-רעטכַײל ַא

 .ךעלדיל ןעגניז טגעלֿפ

 ;טבַיײרש ,ןירָאג .ב ,רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ רעקירָאטסיה רעד
 עיצַאדנעמַאקער ַא טימ טשערַאקוב ןייק ןעמוקעג זיא ןזַאֿפדלָאג;

 ןגירק וצ ןֿפלָאהעג םיא טָאה רעכלעוו ,ּפָאנש ןרהא ןסיוועג ַא וצ
 -ער יד, טלעטשעג ןטרַאד טָאה רע ןוא "עצינגישז, רעטַאעט םעד

 ,לָאמנייא רָאנ טליּפשעג רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןיא טָאה ןעמ ."ןטורק
 ,ָאריּפַאש ,רָאיטקַא ןַא ךָאנ ועמוקעגוצ זיא גנולעטשרָאֿפ ּרענעי ַײב ןוא
 ןיא טציא טליּפש עכלעוו ,ָאריּפַאש עסירעטקַא רעד ןוֿפ רעטַָאֿפ רעד
 .קרָאירדינ

 יד, טריֿפעגֿפױא ןדַאֿפדלַאג טָאה עינַאּפמָאק רעַײנ רעד טימ.
 -יל עכעלטע ןוֿפ טײטשַאב קיטש עקיזָאד סָאד ."לקינייא ןטימ עבָאב

 ןטימ ןיא ןוא ןטניה ןוֿפ ןוא טנרַאֿפ ןוֿפ טָאה ןעמ עכלעוו וצ רעד

 רעד ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג טָאה רענדַארג .עזָארּפ לסיב ַא ןבעגעגוצ

 ןַאמרעבליז ,ןכדש -- ָאריּפַאש סחנפ ,לקינייא ןוֿפ ָאקסעלוגָאמ ,עבָאב
 ןטצעל ןיא קרעט סעדוֿפ לָאר יד ןַאמרעקוצ ןוא רערעל םעד --
 ."טקַא
 ,אקסערביל קחצי ןוֿפ .ע .מ

 ,181 ,185 .זז ,דנַאב רעטשרע ,"רעטַאעט .שידיא .שעג , -- ןירָאג .ב
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 לחר-רתפא ,יקסנימַאק
 | ןרעּפלַאה }

 1925 .טקָא 27 .טשעג --- 1870 רַאורּבעֿפ 15 .בעגְו

 ןיא 1870 (םירוּפ) רַאורבעֿפ 15 ןריובעג

 ,זיירק רעקסיװָאקלָאװ ,עוװָאזָארָאּפ לטעטש

 סלַא ,ןלױּפ-שיסור ,עינרעבוג רענדָארג
 .רעדניק 7 ןוֿפ החּפשמ ַא ןיא םינוקז-תב

 ןעוועג ,טירעמע שדוקיילּכ ַא -- רעטָאֿפ

 טזומעג רעטלע רעד ףיוא ,טחוש-ןזח ַא

 ,רעדניק ערעטלע יד סָאװ ,ןוֿפרעד טבעל
 ,דמערֿפ רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו
 ןבָאה םיטַאבעלַאב עכַײר ןוא ןקישוצ ןגעלֿפ

 עריא ןיא ןָא טיג .ק יו ,רעדורב רעטסטלע רעד .טציטשרעטנוא םיא
 ,דנַאלשטַײד ןיא טחוש-ןזח ַא ןעוועג זיא ,תונורכז

 ,"ןירעגָאז יד רּתסא ; רעדָא ,ןיציבר יד רּתסֹא ַײב טנרעלעג
 -עג טָאה .ק לַײװ רעבָא ,ירבע טלענקעגנייא ריא טימ טָאה עכלעוו
 ַיײב טַאהעג טשינ ןמז ןטשרע ןכָאנ דלַאב יז טָאה ,"ּפָאק ןטוג , ַא טַאה
 ןעוועג טשינ שממ ןענַײז םעד רעסיוא ,ןענרעל וצ רעטַײװ סָאװ ריא
 טּפַאזעגנייא .ק טָאה גָאטַײב .ןמז םעַײנ ןרַאֿפ ןלָאצ וצ לבור 3 יד
 סָאד ןטנוװָא יד ןיא ןוא םירוחב-הֿבישי יד ןוֿפ םינוגינ יד ךיז ןיא
 ,דלעֿפ ןיא סעטרעױּפ יד ןוֿפ גנַאזעג

 ךיז ןעניֿפעג'ס ּוװ ,טָאטש רעסיורג רעד ןגעוו ןמולח טמענ .ק

 טַאהעג-הנותח ייווצ עריא --- רקיע רעד ,רעטסעוװש ןוא רעדירב עריא
 ס'.ק .תואלֿפנו םיסנ טרָאד ןוֿפ ןבַײרש עכלעוו ,עשרַאװ ןיא רעטסעווש

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטָאֿפ ריא ןוֿפ טציירעג ךיוא טרעוו עיזַאטנַאֿפ
 ןַײז ןברַאֿפ עטסקיטכערּפ יד ןיא טרעדלישעג ןוא ,עשרַאװ ןיא לָאמַא

 -סור ןיא ןעמָארגָאּפ סיוא ןכערב ןשיווצניא .ערעּפָא רעד ןיא ךוזַאב
 ןיא קירוצ ןעמוק ,עשרַאװ ןיא קִיּור ךיז קידנליֿפ טשינ ןוא ,דנַאל
 ,רערעל רעשיליוּפ ַא ,ןַאמטוּפ ,ןַאמ ריא טימ רעטסעווש ס'.ק לטעטש

 יז יװ םעדכָאנ .ןענרעל טמענ .ק ֹוװ ,לוש ַא טרָאד טנֿפע רעכלעוו

 ךיוא ןוא םייה יד ןזָאלרַאֿפ ןגעוו ןטכַארט ןָא .ק טבייה ,קירוצ ןרָאֿפ
 טריֿפ ,ןייש-טרובעג ןייק קידנבָאה טשינ רעבָא ,עשרַאװ ןייק ןרָאֿפ
 ןעמ טצַאש ,רָאי 11 עריא טָאטשנָא ּוװ ,ענדָארג ןייק קעװַא יז ןעמ

 ,יז טרעוו עשרַאװ ןיא ,רָאי 15 ףיוא ,רוגיֿפ עטלקיװטנַא ריא בילוצ ,יז
 ךלַאב טגניז יז ןוא ,ערעּפָא רעד ןיא ןעמונעגטימ ,ןַאמסדנַאל ַא ךרוד
 רעוו ,טנרעלעג יז טלָאװמ ןעוו, :למוט ַא טרעוו ,רעדיל יד ךָאנ

 ."ןעמוקעגסױרַא ריא ןוֿפ טלָאוװ'ס סָאװ טסייוו
 ,עּפורט סנדַאֿפדלָאג טימ טנעקַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,רעדורב ריא

 .ןלָאר-רעדניק ףיוא לדיימ ַא ןבָאה טרָאד ףרַאד'מ זַא ,רעביא ריא טיג
 רעבָא ,םיא טלעֿפעג יז .ריא טרעהרַאֿפ טדימשדלָאג ףסוי רָאיטקַא רעד
 ריא טמענ טדימשדלָאג .ןלָאר-רעדניק רַאֿפ ןסקַאװעג-ךיוה וצ זיא יז

 טמוק לַײװרעד .ןענעדַאֿפדלָאג רַאֿפ רָאֿפ יז טלעטש ןוא ןטָאנ ןענרעל
 ןוא ,לטעטש ןוֿפ ױרֿפ עקנַארק ַא עשרַאװ ןיא ןרירוק ךיז ןרָאֿפצ
 .ק זַא ןרעטלע ס'.ק יז טלייצרעד ,םיהַא ךיז ןרעקקירוצ ןכָאנ

 ןגנערטש ַא ריא ןבַײרש ןרעטלע יד ."עקרָאיטקַא ןַא ןרעוו ךיז טנרעל ,

 ןכָאנ ריא ךיז טקנעברַאֿפ'ס .םידומל יד רעביא טסייר יז ןוא ווירב |
 עשיטָאטשסיױרג עריא טימ "ןזייוו, ךיז יז ליוו רעמ ךָאנ ,לטעטש

 .עטַאװירּפ ןיא טגניז יז .ריא ןעדנּוװַאב עלַא .םייהַא טרָאֿפ יז ,רעדיילק

 .עשרַאװ ןייק קירוצ טרָאֿפ רעבָא ,ןעמייה

 "ןסָאריּפַאּפ סעשטיװעקַאלָאּפ ןיא טעברַאעג גָאט ןייא טָאה .ק

 ,טריֿפעג טרָאד ךיז טָאה סע יו ,יז ןעמ ליוו ,ןײגמײהַא םַײב .קירכַאֿפ
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 .-עג ןוא ,טעברַא רעד ןוֿפ ןעיצקירוצ ךיז

 ןופ ןָאקיססעל

 ןַײרַא טערט ,טעברַא רעד וצ קירוצ טשינ רעמ יז טייג ,ןכוזַאב

 יד טזָאלרַאֿפ ןוא םריש ַא טכערבעצ ,ןירעכַאמ-םריש ַא וצ ןטעברַא
 .ךעלֿפיײלש ַײב ןירעטעברַא ןַא טרעוו ןוא געט ייווצ ךָאנ טעברַא

 ךעלטסירק ַא ןיא רעטסעווש ַא ַײב טניווועג .ק טָאה עשרַאװ ןיא
 .ןעגניז ןוא לוש ןוֿפ םיררושמ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלֿפ טרָאד .זיוה
 -קיזומ םוצ יז טרידנעמָאקער ןוא .ק ןעגניז טרעה טריוו-זיוה רעד
 ,הסנרּפ ןכוז זומ יז סָאװ םעד בילוצ רעבָא ,יקסנישטּפַאס רָאסעֿפָארּפ
 א ןיא יז טעברַא רָאי עכעלטע .םידומל יד רעביא דלַאב יז טסייר
 -רָאיטקַא יד , יז ןעמ טֿפור ,גנודיילק רענייש ריא בילוצ ,קירבַאֿפ-טוה

 -- תונורכז עריא ןיא טלייצרעד יז יװ --- ךיז טכַארט יז ןוא ,"עק

 ,הלּכ ַא ןרָאװעג לָאמ 5 זיא יז ,"ייברעד ןיוש ןעמ טלַאה יװ ,טָאג ,

 ענייש ןוא רוגיֿפ רענייש ריא ןיא ןבילרַאֿפ ךיז ןגעלֿפ םינתח יד לַײװ !
 ןזָאלּפָא ןוא ייז ַײב ןטקעֿפעד ןעניֿפעגסױא רעבָא טגעלֿפ יז .םיטש
 תוֿבא-רֿבק ףיוא יז טרָאֿפ ,רעטומ ריא ןוֿפ ןברַאטש ןכָאנ .םיכודיש יד
 ןוא קירוצ יז טרָאֿפ ,רעטָאֿפ רעד טברַאטש ךוזַאב ריא תעב ןוא
 וצ יז טקיטומ רעכלעוו ,רעדורב ריא וצ ןרָאט ןייק ךיז טלגומש
 -רַא ןָא יז טבייה ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ .עקטסיטרַא ןַא ןרעוו
 טימ הלּכ ַא טרעוו ןוא ךיש-ןעמַאד וצ ןֿפײלש בוטש ןיא ךיז ַײב ןטעב

 "רַאֿפ רע .רעטַאעט-סגנוריגער רעװעשרַאװ ןוֿפ טסירָאכ ןשידִיי ַא
 ךָאנ יז ןעקנעדעג עכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידִיי עקיטרָא יד טימ יז טדניב
 -ַארָאדלע , ןוֿפ עּפורט רעד ןיא ןעמונעגנַײרַא טרעוו .ק .רעִירֿפ ןוֿפ
 רעבָא טרעוו סע ."תימלוש , ןוֿפ לָאר יד טריבורּפ ןוא רעטַאעט-"ָאד
 סנדַאֿפדלָאג ןיא "עלערימ , ןוֿפ לָאר יד טגירק יז ןוא ןוֿפרעד טשינרָאג

 .("ןירעכַאמ-ףושּכ יד , ,"ענכַאי עבָאב,,} "אינודלָאק,
 ;דלעֿפסַײװ השמ טבַײרש טירש עטשרע עריא ןגעוו

 ןיא עּפורט עשידִיי ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה ַײנ סָאד ןוֿפ.,

 זדנוא ַײב ךיז טָאה טַײצ רענעי ןיא.. .רָאי ןט1893 ןיא *ָאדַארָאדלע;

 ,טהנעטעג טָאה יז .ןרעּפלַאה עילימַאֿפ רעד טימ ןייליײרֿפ ַא ןדלָאמעג

 דלַאב .ןריטסיטַאטס טזָאלעג יז ןעמ טָאה ,עניב רעד וצ יז טיצ סע זַא

 ןַא וא ענייש ַא ,עלעמיטש ַא טָאה יז זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 רעטסַײמ-רָאכ רעד .רָאכ ןיא ןעמונעגנַײרַא יז ןעמ טָאה .סמענעגנַא

 -צרַאווש ווַאטסוג ,רעווװע סנַאמרעב ףלָאדַא ןוא רענַײמ ןעוועג זיא

 ןיא רָאי 27 טנידעג טָאה רע .דרַאבצרַאוװש דוד ,רעטָאֿפ סדרַאב

 ,עפורט רעשינעילַאטיא סָאנַאלעטסַאק ןיא ןַאד ,"רעטַאעט ןסיורג,

 ןוא רעטסײמלעּפַאק ַא ןוֿפ לעטש ַא ןעמונרַאֿפ רע טָאה זדנוא ַײב

 ףיוא גנוניווו רעזדנוא ןיא ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ ןבָארּפ יד .רעטסיימ-רָאכ

 רעטסיימ-רָאכ רעד טגעלֿפ ןבָארּפ לבמַאסנַא יד ץוח ַא .16 ווָאבישזרג

 ןרעּפלַאה ןילײרֿפ .ןטסירָאכ ןוא ןטסיטרַא ענלצנייא טימ ןענרעל

 טינ םענייק טָאה .ןסײלֿפ} הדמתה ערעדנוזַאב ַא ןזיױועגסױרַא טָאה

 ןעמ ןטעבעג רעטעּפש טַײצ רעצרוק ַא טימ טָאה יז ןעוו טרעדנּווועג

 "עלערימ, ןוֿפ לָאר יד ןבעגעג ריא טָאה ןעמ .לָאר ַא ןבעג ריא לָאז

 עֶכעלטע טַײצ טַאהעג טָאה יז ."ןירעכַאמ ףושיכ, סנזַאֿפדלָאג ןיא

 ןבעגעגרעביא ךיז יז טָאה ךַײלג ןוא ,לָאר יד ןרידוטשוצנַײא ןכָאװ

 .טעברַאעג יז טָאה טכַאנ ןוא גָאט ןבעל ןוא ביל טימ ריא וצ

 טינ לָאר יד לָאמ עטשרע סָאד ריא ךיז טָאה עניב רעד ףױא-

 טָאה ןעמ יו ױזַא ןעוועג טינ זיא גלָאֿפרע רעד .ןנעגעגנַײא ןצנַאגניא

 יז .ןלַאֿפעגּפָארַא טינ ךיז ַײב זיא ןיטסיטרַא יד רעבָא ,טנכערעג

 ךָאנ וא ,תונשקע רערעקרַאטש ַא ךָאנ טימ ןטעברַא ןעמונעג טָאה

 "אֿבכוּכ-רב, ןיא "הניד, טליּפשעג יז טָאה ןָאזעס םענעגייא םעד ןיא

 ןרעּפלַאה ןיליײרֿפ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ןעמעלַא רַאֿפ ."תימלוש, ןוא

 ןדעי ףױא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סָאד .טנעלַאט רעשינעצס ַא זיא..

 -עג ןעגנוגעווַאב עריא ןענַײז טַײצ רעטשרע רעד ןיא ןיוש ...טירש

244 



 רע טַאע ט ןשיריי

 טָאה קימימ ןוא ליּפש טימ רעבָא ,קרַאטש ןעוועג טינ זיא םיטש ריא

 -עג ןעמ טָאה טלָאמעד ןיווש .סנטסיטרַא ערעדנַא טיששעגרעבירַא יז

 ןלָאר עשיטַאמַארד ןענַײז טיבעג ךעלטנגייא ריא זַא ,ןסיוו טנָאק

 ןעוועג זיא ןיטסיטרַא רעקיזָאד רעד ַײב עטסכעלרעדנּוװ סָאז רעבָא

 ץלַא -- סטיוו רענרעזייא רעד ,הדמתה יד ,טייהנבעגעגרעביא ריא

 ביוא ןוא .סניטסיטרַא עגנוי ַײב טֿפָא טינ טֿפערט ןעמ סָאװ ,תולעמ

 ןיא ןקנַאדרַאֿפ וצ סע יז טָאה ,םש-טלעוװ ַא טכיירגרעד טָאה יז

 ."הדמתה ןוא טנעלַאט :תולעמ עסיורג עדייב סָאמ רעכַײילג

 ריא ױזַא .ק טרעדליש "ןעמולב ןוא רענרעד , תונורכז עריא ןיא =

 :טירטֿפױא ןטשרע

 טָאה ינָאטנַא ,רעריזירֿפ םוצ טריֿפעגוצ דלַאב ךימ טָאה ןעמ..,

 ןרימע וצ ןבױהעגנָא ןוא טצעזעגקעווַא ךימ טָאה רעכלעוו ,ןסייהעג רע

 ףייז ץוח ַא ,ןַאד זיב טָאה םינּפ ןַײמ .סטעֿפ ןימ ַא סעּפע טימ םינּפ ןַײמ
=- 

 טירטֿפױא ןטשרע ריא ןוֿפ שיֿפַא

 ינָאטנַא רימ טָאה ךָאנרעד .טַאהעג טשינרָאג ךיז ףיוא ךָאנ ,רעסַאוו ןוא

 ןַאד ,רעדופ טימ םינפ סָאד ןטָאשַאב ,ןימרַאק טימ ןקַאב יד ןבירעג

 ,סצרַאווע ַא סעּפע טימ ןגױא יד טריֿפעגרעטנוא עלעבעווש ַא טימ

 ךַאנ קידנוימשנַא וא ,רעכעלדזָאנ ענַײמ "טיר טימ טרימשרַאֿפ

 ריא) יַאוָאטָאג ינַאּפא :רימ וצ רע טגָאז ,רעדוּפ םינפ ןֿפױא לָאמַא

 ךיז קוק ,לגיּפשש םוצ וצ יג ןוא ףיא ךימ בייה ךיא .(קיטרַאֿפ טנעז

 -רעד וימ רַאֿפ ךיז ןבָאה עלַא זַא ,יירשעג ַא סױרַא זָאל -- ןוא ןייא

 .טנעקרעד טשינ טושעּפ ךיז בָאה ךיא .ךיוא ןיילַא ךיא ןוא ןקָארש

 -רָאֿפ רעד ןזיב ןטונימ יד ןיא טבעלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ.

 ןבעגוצרעביא רעדעֿפ רעד טימ דנַאטשמיא טשינ ךיא ןיב ,גנולעטש

 -ןיילק קירָאי-20 ַא ןוֿפ עגַאל יד ןלעטשרָאֿפ ךיז רעבָא ףרַאד ןעמ..

 ַא ףױא ףױרַא יז טלעטש ןעמ ןוא טמענ ןעמ סָאװ ,לדיימ קידלטעטש

 -קַא עסיורג עכלעזַא טליּפשעעג לָאמַא ןבָאה'ס ּוװ ,עניב רעוועשרַאוװ

 -ניוו ,רעלסעק ,רענדַארג ,יקסווָאקַאוויּפש ,רעלדַא ֿבקעי יו ןרָאיט

 ךָאנ ןליפוע ןייג ךיא ףרַאד ָאד ןוא.. .ךָאנ ןוא סנַאמצנַאט יד ,ןייטש

 טיג ןעמ.. .יענכַאי עבָאב, יװ עטערעּפָא ַאזַא סעבָארּפ געט יױוצ

 יד ,ענעצס רעד וצ פערט יד ףיוא ףױרַא ייג ךיא ןוא גנולק ןטירד םעד

 ןיב ןוא ףױרַא ייג ךיא ,ןלַאֿפרַאֿפ רעבָא ,רעטנוא ךיז ןגייב ןעינק

 דעניש רעד ףיױא ףױרַא ךימ טריֿפ ןעמ .ןביוא ,קנַאד וצ טָאג ,ןיוש
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 טמענ יקסנימַאק ןוא ערוטרעווװא יד ןָא טבייה קיזמ יד... .עסַארעט
 ךס ַא ךָאנ טּפָאלק ץרַאה ןַײז יו ליֿפ ךיא .טנַאה רעד רעטנוא ךימ
 רעטנוא ןצנַאגניא ךיז טֿפרַאװ טנַאה ןַײז ןוא ענַײמ ןוֿפ רעקרַאטש
 ןַא רַאֿפ סָאװ ןענַאטשרַאֿפ רעמ ךָאנ ךיא בָאה םעד ןוֿפ .םערָא ןַײמ

 ,ױרַא טמוקיס ןוא טקידנעעג טָאה קיזמ יד .זיא סָאד טירש רעטסנרע
 -ןר ףיוא טגָאז ןוא ַאיַאקסניגלָא |עשרָאטקעריד} ױרֿפ יד זדנוא וצ
 ןקיטנַײה םעד ןוֿפ לַײװ ,ךַײא טערַאטס ,ןטֿפַאשרעה ענַײמ, :שיס
 ךיױא ךַײא טחמ ריא .ץנעטסיזקע סנעמעלַא רעזדנוא ּפָא טגנעה טנווִא
 ַא רעדָא ץיוו ןשידיי ַא טימ לָאמַא ךיז ןפַאכוצסױרַא טשינ ןטיה
 טלעגיעלק ןַאֿפ רעה רעטסײמצילָאּפרעבָא רעד לַײװ .טרָאװ שידִיי
 ."טרעפסקע ןייז טקישעגרעהַא טָאה

 םעד טיג ןעמ .ןצרַאה ןֿפױא ןרָאוװעג רעווש ןעמעלַא זדנוא זיאיס
 ןעמ טָאה ,עטערעּפָא יד ןבױהעגנָא טָאה ןעמ רעדייא ןוא .גנַאהרָאֿפ
 םעד ןעגנוזעגּפָא ,טלעטשעגסיוא ױזַא ןענַאטשעג זיא ןעמ יו ,רעירֿפ
 םעד טיה ,טָאג) "ינַארכ ַאירַאצ עשזָאב  ןמיה ןכעלרעזייק ןשיסור
 -סטרובעג ןַײד וצ, רָאכ רעד ןבױהעגנָא טָאה םעד ךָאנ דלַאב .(ועזייק
 בייה ךיא ןוא דרָאקַא ןַא רימ ןעמ טיג גנַאזעג-רָאכ םעד ךָאנ ןוא ,ײגָאט
 -עגּפָא .רעכעה ןָאט ןבלַאה ןצנַאג ַא טימ גנַאזעגדָאלָאס ןַײמ ןָא ןיוש

 ךיא בָאה ,לענרוטער םעד ךָאנרעד ןוא זרעֿפ ןטשרע םעד ןעגנוזז
 ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא .קיטכיר ןעגנוזעגּפָא זרעֿפ ןטייוצ םעד ןיוש
 רעצנַאג רעד .ןבעגעגוצ טומ רעמ ךָאנ רימ טָאה סָאװ ,ָאווַארב ןגנָאל
 ןעמונ םעד ןוא ,גלָאֿפרעד ןקרַאטש ַא טימ ךרוד ןיוש טציא זיא טקַא

 ,ןעגנוזעגּפָא דנצנעלג תמאב ךיא בָאה "טַײװ רעמייב עלַא ןוֿפ טנלעי
 טָאה ןוא המותי ַא ןוֿפ דיל ַא ןעוועג זיא סע לַײװ ,לַאטנעמיטנעס רעייז
 -עג טרירעג זיא םלוע רעד .עגַאל רעקיטציא ןַײמ טימ טרינָאמרַאה
 .ײןרערט זיב ןרָאװ

 -עג ריא טָאה'מ ןעוו ,טקַא ןטרעֿפ ןיא יו .ק טלייצרעד רעטַײװ
 -עג טָאה ױזַא לַײװ ,לקער ַא טימ ןזיוה ענעטעמַאס ןָאטנָא טֿפרַאד

 ןיא ןעמוקוצסױרַא טמעשעג קרַאטש ךיז יז טָאה ,לָאר יד טרעדָאֿפ
 זיא עניב רעד ףיוא זַא ,טרעלקעגֿפױא ריא טָאה ןעמ זיב ,שובל ַאזַא
 ךיז יז ףרַאד ,עקטסיטרַא ןַא ןרעוװ ליוו יז ביוא ןוא ,טביולרעד ץלַא
 יו גנורעדליש רעד טימ רעטַײװ ןָא טייג .ק .ןעמעש וצ ןרעהֿפױא
 :טקידנערַאֿפ ךיז טָאה גנולעטשרָאֿפ יד ױזַא

 טעטַאּפעג טָאה ןעמ .גנולעטשרָאֿפ עטשרע יד טקידנעעג לזמ טימא
 רעקיטכיר רעדָא ,ןֿפורעגסױרַא לָאמ עקינייא ךימ טָאה ןעמ .ָאווַארב
 רַאֿפ ןעזרעד בָאה ךיא ןוא גנַאהרָאֿפ ןרַאֿפ טפוטשעגסױרַא ,טגָאזעג
 ױזַא ןרָאװעג יז ןענַײז ןגױא ענַײמ ןיא ןוא ,ּפעק עקילָאצמוא ךיז
 .ךרע רעד ףױא דמַאז יו ליֿפ ױזַא ןוא ךעלּפעק-עקליּפש יוו ןיילק
 -ווא יד ןוא רַאקסָא רעסישזער םעד ןֿפורעגסױרַא ךיוא טָאה ןעמ..
 טָאה ןעמ .עפורט רעד ןוֿפ ןירעדנירג יד ,ַאיַאקסניגלָא ןירעמענרעט
 בָאה ,טקנַאדעג רימ טָאה ןעמ סָאװ רַאֿפ .טקנַאדעג ןעמעלַא זדנוא
 .טסווועג טשינ ךיא

 גערֿפ ,ןַײרַא עבָארעדרַאג רעד ןיא ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו
 ןעמ טשַאוו סָאו טימ ?םינפ ןוֿפ ברַאֿפ יד טימ ןעמ טוט סָאוװ :ךיא
 -עגֿפױרַא ,ינָאטנַא רעריזירֿפ רעד ןעגנַאגעגוצ רימ וצ זיא ,*?ּפָא סע
 -עגּפָארַא טימרעד ןוא ץלַאמש-ריזח קיטש ַא םינפ ןַײמ ףױא טגייל
 טימ ןבילבעג ןייטש ןיב ךיא .םינּפ ןוֿפ ןברַאֿפ-עקנימש יד ןעמונ
 יז ןוא טקרעמַאב סע טָאה גנילירט |סירמ} יד .םינפ קידנצנַאלג ַא
 טרעדופעגוצ ךימ ךיא בָאה ,ײוצ לסיב ַא ךַײא טרעדוּפ, :רימ וצ טגָאז
 רעד יו טקרעמַאב טוג ץנַאג בָאה ךיא .רענלימ ַא יו ןעזעגסיוא ןוא
 סָאד רעבָא ,רימ ןוֿפ טכַאלעגרעטנוא לסיב ַא טָאה ןרָאיטקַא םלוע
 -םוי רעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא םי ןיא ןּפָארט ַא יװ ןעוועג זיא ץלַא
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 ךעלגעממוא טושּפ זיא סע .טנווָא םענעי ןוֿפ גתמיטש רעקידֿבוט

 .ןָאטעג טלָאמעד ךיז טָאה ּפָאק ןיא סָאװ ןבַײרשוצסיױא

 יו ןתח ןַײמ טריֿפעגמײהַא ךימ טָאה גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ

 ןעמ ןוא טוֿפ וצ ןעגנַאגעג ןיוש רימ ןענַײז םייהַא.. יקסנימַאק ךיוא

 םע רעוו ;גנולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ ןקורדנַײא יד טימ טלייטעג ךיז טָאה

 זיא טלָאמעד לַײהװ ,ײשטַײד טדערעג טוג טָאהיס רעוו ,ןעוועג טוג זיא

 .ךלַאב ךיז ךיא רָאה קידנעמוקמייהַא .ךַאזטּפױה יד ןעוועג סָאד ךָאד

 טנָאקעג טשינ ןֿפוא םושב רעבָא ךיא בָאה ןֿפָאלשנייא ,ןֿפָאלש טגיילעג

 ."טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב
 | ףלָאדַא || רָאיטקַא רעד .לָאמ עקינייא טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד

 ןַײז טעװ יז , זַא ,סיוא ךיז טקירד ןוא ,ןליּפש יז טעז ןײטשרעֿפילש
 לָאר יד ןליּפש לָאמַא ךָאנ טעװ יז זַא ,טֿפָאה רע ןוא ?עסירעטקַא ןַא

 ןעמ טליּפש ךָאנרעד .ןעמָאנ םעד טימ עסעיּפ ןַײז ןיא "ַארָאד , ןוֿפ
 יז טמוקַאב ,לָאר רעד ןיא טרידוטשנייא זיא יז םגה ןוא "תימלוש ,

 ,"ליגיבַא , ןוֿפ לָאר יד ןליּפש וצ

 עמַארדָאלעמ ןוא עטערעּפָא רעד ןיא

 ןיא הנותח ריא ךָאנ זַא ,רעביא .ק .ר .א טיג תונורכז עריא ןיא
 ימַאֿפ ןַײז קידנעמענָא) יז טָאה ,יקסנימַאק קחצי:םהרֿבַא טימ 32
 ןעמַאװצ רעטַאעט שידִיי ןליּפש וצ טזָאלעגסױרַא ךיז (ןעמָאנ-עיל

 ךָאנרעד ,ץניװָארּפ רעשילוּפ רעד רעביא קיזישט ןוא קידנעס טימ
 ןוא ןַאמלעטיט ,ןײשטָאר ,עזיור רעטכָאט ןַײז ןוא דרַאבצרַאװש טימ

 - .ַאקלובמַאטס
 בילוצ ,1894 ןיא יז טָאה ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד .ק יו

 רָאנ סענָאדַאמירּפ רעדָא ןלָאר-רענעמ טליּפשעג ,טֿפַאשרעגנַאװש ריא

 רעּפרעק ריא ןקעדרַאֿפ טנָאקעג טָאה יז לַײװ ,ןסעיּפ עשירָאטסיה ןיא

 ,לטנַאמ ַא טימ
 .ק .ר .א טכַארבעגּפָארַא טָאה ץרּפ זַא ,טלייצרעד ץרּפ עשוהי הנוי

 ביײהנָא ןיא לַײװ ,ּפָא סע טנקייל רעגינ .ש .שטשָאמַאז ןיא ןליּפש

 .רעטַאעט ןליּפש וצ גנוי וצ ןעוועג ךָאנ .ק זיא ןרָאי רע0

 לחר-רּתסא

 ַאקסנימַאק

 1892 רָאי ןיא
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 עקידנגלָאֿפ- .טלייצרעד ןַאמסקַאװ ֿבקעי רעבַײרש-ןסעיּפ ועד |

 ;דָאירעּפ םענעי ןגעוו תונורכז

 א ַאנָאדַאמירּפ סלַא ןליפש טגעלֿפ ַאקסנימַאק לחר-רתסאי

 ןיוש .סעידעמָאק-גנַאזעג סרימש ןוא סזדַאֿפדלָאג ןיא ןיטערבוס

 גנורעדנּוװַאב ןֿפורעגסױרַא יז טָאה ןעגנולעטשרָאֿפ עטשרע יד ףיוא

 .עמיטש-ןַארּפָאס ענטירָאלָאק ערעיוהעגמוא ריא טימ םוקילבוּפ םַײב
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןֹוא ,טנעלַאט רעשילַאקיזומ ַא טליֿפעג ךיז טָאה ןעגניז טרַא ריא ןיא

 .ןטָאנ עטסכעה יד ןעמענ טייקרעכיז וא טייקטסעפ טימ טגעלֿפ יז

 -ֿפנַאז ריא טימ רערעהוצ יד ןֿפושיכרַאֿפ טושּפ טגעלֿפ ַאקסנימַאק -

 זַא ,ןגָאז טכער טימ ןָאקימ .גנוטלַאה עזעיצַארג וא עמיטש רעקיט

 רעכיוה רעבלעז רעד ףיוא ןענַאטשעג יז זיא ַאנָאדַאמירּפ עשידִיי סלַא

 ןליֿפַא ןירעלטסניק עשיטַאמַארד סלַא דָאירעּפ ןטצעל ןיא יװ הגרדמ

 ןוא עיצַארג טימ ןענעכייצסיוא ךיוא ךיז יז טגעלֿפ ןיטערבוס סלַא

 .ןח טימ ןוא ןייש ןעגניזּפָא ןטעלּפוק יד טגעלֿפ ןוא ,ץייר

 ןזיוועגסױרַא לחר-רתסא טָאה עטערעּפָא רעד ןיא טלָאמעד ןיוש

 "עלערימ  ןוֿפ ןלָאר יד ןליּפש ריא .טנעלַאט ןשיטַאמַארד ןסיורג ַא

 -סױרַא ןבָאה "אֿבכוּכ רב  ןיא "הניד; א "ענכַאי עבָאב  רעז ןיא

 רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז .םוקילבופ טַײב גנוקיצטנַא ןֿפורעג

 טלעטשעגנדירֿפוצ טינ טָאה רַאטרעּפער רעמערָא רעקיטלָאמעד

 -ךעסיוא יד ַײב ,ןליּפש רעייז ךָאד טָאה ,ןטנעלַאט-רעטַאעט עתמא

 ,טליּפשעג ןבָאה יז עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב עטכעלש ךעלנייוועג

 -רתוסַא ןוֿפ ןעגנובערטש עשיטסיטרַא יד ןקידירֿפַאב טנַאקעג טינ

 ןסירעג המשנ רעדנליֿפ רעצנַאג ריא טימ ךיז טָאה עכלעוו ,ןעלחר

 .ראוטרעּפער ןטלַא סעד ןוֿפ רעכעה ךיז ןבײהֿפױא

 רַאוטרעּפער רעד זַא ,ןגָאלקַאב טֿפָא רימ רַאֿפ ךיז טגעלֿפ זז

 ןגָארטעגמורַא ךיז יז טָאה טלָאמעד ןיוש טא ,טינ יז טקיזירֿפַאב

 עשיעּפָארײא יד עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןדיֿפוצֿפױא קנַאדעג ןטימ

 טגע28 יקסנימַאק קחצי-םהרֿבַא ןַאמ רענעברַאטשרַאֿפ ריא .ןטערעּפָא

 טלָאמעד ןענַײז סָאוװ ,ןענַאמָאר טרימש ןריזינעצס לעיצעפס ריא רַאֿפ

 -עצס רע טָאה יוזַא .סַאג רעשידִיי רעד ףיוא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג

 םגה ןוא +איא "ארזע ןבא; ,ײױרֿפ ענרעזייא יד ריא רַאֿפ טריזינ

 לסיב (ששביה ַא טימ טרעֿפעֿפעגוצ ,"סעידעגַארט, עכעלקערש יד

 ןוֿפ טרעוו םעד ןוֿפ רעכעה ןבױהרעד טינ ךיז ןבָאה ,ןטעלפוק

 ןירעליפשיוש עטבַאגַאב יד ךָאד טָאה ,ןענַאמָאר יד ,עלעווק-רוא רעייז

 ןזעיטַאמַארד ןתמא ריא ןזיײווּוצסיױרַא טרָא יז ןיא ןענוֿפעג לחר-רתסא

 ןוא ,טייקשיזָאוטריוו וצ טלקיווטנַא ךָאנרעד ךיז טָאה סָאװ ,טנעלַאט

 ַא ןכױהוצנַײרַא ןזיווַאב יז טָאה סעידעגַארט עטלפירקרַאֿפ יד ןיא

 .ןבעל ןחמא ןוֿפ קנֿפ

 ןיא ןילבול ןיא טַאהעג טָאה לחר-רּתסא סָאװ ,גלָאֿפרעד םעד

 ןיא "תניד; ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעטַאעט ןסירג רענילבול ןיא 6

 עצנַאג יד .ןעגנוטרַאוװרעד עלַא טיטשעגרעביא טָאה ,יײאֿבכוכ רבי

 רעד רַאֿפ ןעלקיטרַא-ביול טימ סױרַא זיא עסערּפ עשיליוּפ עקיטרָא

 ןליֿפַא .ץ'רעליפשיושע עטבַאגַאב ןוא ןירעגניז עניצע סלַא ןיטסיטרַא

 ײַאקסלעבול ַאטעזַאג, ןַאגרָא רעשיטימעסיטנַא רעקיטלָאמעד רעד

 יַאועיּפש ַאקסווָאדישז, רעד ןקעװ טדערעג גנוקיצטנַא טימ טָאה

 יז געמ עמיטש רעלַאסָאלָאק ריא טימ זַא ,ןזיװעגנָא ןוא יַאקשט

 -נדִיי רעקיטלָאמעד רעד .ערעּפָא רעװעערַאו רעד ןיא ןטערטֿפױא

 טנױוװעגַײב טָאה רעכלעוו ,יקסוועשזַארט רָאטַאנרעבוג רעכעלטנײֿפ

 טָאה ,שידִיי ןייר ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ יד
 טָאה ןוא ,רעטַאעט שידִיי ןקיּפש וצ טָאברַאֿפ ןיא ןסעגרַאֿפ ןצנַאגניא

 טעוועטַארעג טָאה סָאד עקַאט ןוא ,עסירעטקַא רעד טרידָאלּפַא םערַאװ

 טנַאמרעד ךיוא זומ סע .ןילבול ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ עקידרעטַײװ יד

 -עג ךיז ןבָאה עפורט סיקסנימַאק ןוֿפ ןרָאיטקַא עלַא ןעוו זַא ,ןרעוו

 טָאה ,ךַארּפש רעשטַײד רעטעשטעילַאקעצ ייז ךרוד רעד טימ טקיטש

 ,שידִיי ןליּפש ריא טימ טרירטסנָאמעד אקוד ַאקסנימַאק לחר-רתסא

 טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,ןגלָאֿפ עטכעלש יד רַאֿפ קידנבָאה ארומ טינ

 ."ןעמוקסױורַא ןוֿפרעד

 -ָאּפמָאק רעד טלייצרעד "ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןעגנַאלק , ךוב ןַײז ןיא

 ,רוחב רעגנוי רָאג סלַא יו ,יקסנישמור ףסוי טנעגיריד ןוא רָאטיז
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 ר עט ַאע ט ןשידיי
 טיט קייט טויטע טעעעטעטעעע עעעט

 ןטעברַאֿפ םיא ןעמ טָאה ,קסניווד ןיא לוש ןיא עבָארּפ קידנכַאמ

 :עּפורט רעשידִיי רענעמוקעגנָא ןַא ַײב ןרישזיריד ֹוצ

 ךיא ליוו .ױרֿפ ערַאד עכיוה ַא ןעזרעד ךיא בָאה קידנעמוקוַײרַא,
 ןוֿפ קורדנַײא םעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ױרֿפ יד לַײװ ,קירוצ ןייג
 ,עסירטקַא ןַא ןַײז ןוֿפ טַײװ זיא סָאװ ,רֿפ רעשידִיי רעכַאֿפנייא ןַא
 לחר-רּתסא .ַאיַאקסנימַאק סַאדַאמ זיא יז זַא .רָאֿפ ךיז טלעטש יז.

 ןוא שיגרענע טדערעג טָאה יז. .לָאמַא ךָאנ יז טגָאז .ַאיַאקסנימַאק
 ױװ טינ זיא יז זַא ,קורדנַײא םעד ןכַאמ טלָאוועג טָאה יז ןוא ןח טימ
 :עסירטקַא עשיטַאמַארד ַא זיא יז זַא רָאנ-. סענַאדַאמירּפ עשיסור יד

 ןוֿפ ײהניד , ,"תימלוש :סעלָאר-ענָאדַאמירּפ ַײרד זיולב ליּפש ךיא,
 טגירק יקסנישמור} ."שורושחא ןוֿפ "רתסא, ןֹוא ײאֿבכוּכ רבי
 -רַאֿפ ןוא עטקעלֿפרַאֿפ ,ריּפַאּפ ךעלקיט:ש ענעסירעצ רָאטקעויד ןוֿפ
 ןגָאזּפָא ןוֿפ טכַארט רע ןוא ,ןעטָאנ סלַא ןטליג ןֿפרַאד סָאװ ,עטקעמ
  ךיא, :רימ וצ רעבָא טגָאז איַאקסנימַאק סַָאדַאמ |ןריושזיריד וצ ךיז
 ,טלעֿפ סע סָאװ טעז ןוא ,ןטָאנ יד רעביא עקַאט טקוק ,ךַײא טעב
 ָא-ױזַא ןוא ."תימלוש, זדנוא ַײב טייג סע יו ןרעה ךיוא טעוו ריא ןוא
 טגנַאֿפ ,ןעמויטסָאק-רעטַאעט יד םורַא ךיז קידנרָאּפ ןוא קידנעייטש
 ןעזרעד בָאה ךיא .רעטרעטיצרַאֿפ ַא רעוו ךיא .ליטש ןעגניז וצ ןָא יז
 יד וליֿפַא ,עלעמיטש סעמאמ ןַײמ טועװרעד ןוא רוגיֿפ סעמַאמ ןַײמ

 ,טדערעג ןוא ןעגנוזעג טָאה יז ועמ סָאוו ןֹוא .עבלעז יד ךַארּפשסיױא
 .ײױרֿפ רעד וצ ןגיוצעגוצ ןוָאוװעג ךיא ןיב רעמ ץלַא

 ;טבַײרש יקצולירּפ חנ
 .רַאוטרעּפער ןטלַא ןיא טליּפשעג רָאי 14 טָאה ַאקסנימַאק לחר,

 יצ "תימלוש, ןיא ןעגניז ליֿפױזַא לָאמ ייווצ ךָאנ טגעמעג טלָאוװ יז
 רָאנ ,ןבעגעג טשינ ןעמָאנ ןייק ריא טלָאװ סָאד .ײאֿבכוּכ רב, ןיא
 ןסקַאווצסױא טיקכעלגעמ יד ןֿפַאשעג ריא טָאה ןידרָאג ֿבקעי

 גרוטַאמַארד רעסיורג רעד טָאה עלעקעטש טרעבױצרַאֿפ ןַײז טימ
 טָאה טייקיסילֿפ עקידעבעל לַאווק ַא ןוא ,טרירעגנָא זלעֿפ ןטסָארּפ םעד
 .ײןסַאמ עטניוטשרעד יד ןוֿפ ןגױא יד רַאֿפ טנֿפעעג ךיז

 :תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד עדַאּפעלַאּפ ןויצנב רעליּפשיוש רעד

 עּפורט-יקסנימַאק יד זַא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ןצימע ןוֿפ;
 ןרָאֿפעג ךיא ןיב ,ךס ןייק קידנטכַארט טשינ ןוא ,וועִיק ןיא טליּפש
 טָאה אֿפוג וועיק ןיא זַא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה טרָאד .וועִיק ןייק
 רעד ףױא יז טליּפש ,ןליּפע וצ טבױלרעד טשינ עּפורט רעד ןעמ
 ןגעמ ןדִיי ּוװ ,ועיק ןבענ ,רעסַאו ןרעביא זיא סָאװ ,עקדָאבָאלס
 רָאטקעריד רעד טניוװ סע וו ןזיוועגנָא דלַאב רימ טָאה ןעמ ,ןעניווו
 ןוא ,סעודַא סענעזיוועגנָא ןֿפױא ןעמוקעגוצ ןיב ךיא .יקסנימַאק
 בָאה ךיא .לעטָאה ןייק טשינ ,זיוה טַאווירּפ ַא זיא סע זַא ,ןעזעג בָאה
 עכיוה ַא יװ עז ןוא םוא ךיז קוק ךיא .ןַײרַא ןיב ןוא טּפַאלקעגנָא
 -עגסיוא ךיז טָאה רימ טול ןוא ,ךיק רעד ןבענ טייטש ױרֿפ עקנַאלש
 יז זיא ןָאטעגנָא ןוא ,ןדנעטשמוא ערעדנַא ןיא ןעוועג יז זיא ,ןזיוו
 .ןכָאק םַײב ךיז טסַאּפ סע יו ױזַא ,טושפ ןעוועג

 ןוא ,ךיא גערֿפ -- ?יקסנימַאק רָאטקעריד רעד ָאד טניוװ ---

 ַא טימ רָאנ ,עניזע ןייק טינ זיא ױרֿפ יד זַא ,לַײװװרעד קרעמַאב ךיא
 ןטנזב א יז טיג ,עגַארֿפ ןַײמ קידנרעה ןוא ,ןח ןרעדנוזַאב רָאג

 טנעז רעוו .עשרָאטקעריד יד ךיא ןיב סָאד; -- טרעֿפטנע ןוא לכיימש

 | ."?ריא

 טימ ןרָאטקעריד יד ןגעוו ריא לייצרעד ןוא רַאֿפ ךיז לעטש ךיא

 רעד ןעמוקעגנָא ךיוא זיא דלַאב.. .טליפשעג ןיױש בָאה ךיא עכלעוו

 .טײרֿפרעד ךיז רע טָאה ,ןעמָאנ ןַײמ קידנרעהרעד ןוא רָאטקעריד

 םוצ ןטעברַאֿפ ךימ טָאה רע ןוא רימ ןגעוו טרעהעג ןיוש טָאה רע
 ענַײז וא ףסויג ןליּפש טֿפרַאדַאב ןעמ טָאה טנווָא ןבלעז םעד...שיט
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 ךיז לָאז ךיא זַא ,רָאֿפ רימ טגייל רָאטקעריד רעד ןוא ,ײרעדירב
 טלָאוועג רעִירֿפ ךיז בָאה ךיא .טגָאזעגּפָא ךיז בָאה ךיא .ןקילײטַאבטימ
 טלָאוועג קרַאטש רעייז ךיא בָאה ֿבגַא ןוא ,עּפורט רעד טימ ןענעקַאב
 "עג ליֿפ ױזַא ןיוזע בָאה ךיא רעכלעוו ןגעוו ןעלחר-רּתסא ןליּפש ןעז
 -בָא גונעג טנָאקעג טינ ךיא טלָאװ ,קידנליפסעטימ ןוא ,טרעהעג טָאה
 עניב רעד ףיוא ןעזרעד יז בָאה ךיא ןעוו . ,טליּפש יז יו ןריוורעס
 זַא ,ןביילג טנָאקעג טינ ןֿפוא םושב ךיז ךיא בָאה ,| ײהכילז. סלַאו
 טימ טשרע בָאה ךיא סָאװ ,רעטומ ןוא ױרֿפ עבלעז יד ןזיא סָאד
 טָאה יז .ןכָאק ןוא ןוויױא םַײב ןייטש ןעזעג קירוצ העש עכעלטע

 סעּפע טַאה סע .ןיילַא טײקטנַאזָאּפמיא יד טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ
 ןעגנוגעווַאב ןוא ןרעינַאמ עריא ןוא ,טייקכעלנעזרעפ טימ טעיועגנָא
 -עג ןבָאה ייז זַא ,ענעטסָאמעג ךעלנייוועגסיוא עכלעזַא ןעוועג ןענַײז
 ןעמענּפָארַא ןענָאק טשינ ריא ןוֿפ לָאז ןעמ זַא ,ףושיכ ַא יװ טקריו

 אקסנימַאק לחרירּתפא ןוא (/ רזעילא ,) לעגָאֿפסַארטש בייל

 ,(1892) אֿבכוּכ רב, ןיא (? הניד ,)

 ַאזַא טליֿפעג ךיא בָאה ןבעל ןַײמ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ .קילב םעד

 זַא ,טליֿפעג ךיא בָאה ,ריא רַאֿפ גנורעדנּוװַאב ןיימ ןיא ןוא ,סונעג ןימ

 ןשיוו טחמעג ךיא בָאה טָא ןוא ןרערט טימ ןָא רימ ךיז ןליֿפ ןגיוא יד

 .ןרָאלרַאֿפ ןצנַאגניא ךיז ךיא בָאה גנורעטסַײגַאב ןַײמ ןיא .רערט ַא
 ןוא ,ןָאלַאס ןיא עלַא יו טרידָאלּפַא רעמ טלָאמעד ,ךיז טכוד ,בָאה ךיא
 יז עכלעוו טימ רעטרעװ טכוזעג גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ בָאה ךיא
 -סיוא ןענָאק וצ ךַארּפש ןַײמ ןעוועג זיא םערָא וצ רעבָא ,ןסירגַאב וצ
 זיא סָאד .טקעוורעד רימ ןיא טָאה יז סָאװ רעטיצ ןקיליײה סעז ןקירד
 ,טסנוק טניימ ןליפזט-רעטַאעט זַא ,שינעטנעקרעד עטש וע ןַײמ ןעוועג
 ךיז ןָאק רעדעי סָאװ ,טעברַא ןַא טַאלג טשינ זיא ןליפשש-רעטַאעט זַא
 -ַאט ַא ,רעטלַײװװרעדסױא ןַא ןַײז וצרעד זומ ןעמ רָאנ ,וצרעד ןעמענ
 .ײטָאג ןוֿפ טשטנעבעג זיא סָאװ ,טנעל
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 תתאה
 אקט עא יע נעסט טוט

 עסירעטקַא יד טלייצרעד עמַארדָאלעמ רעד ןיא ןליּפש ס'.ק ןגעוו
 :רעגוא-ַאקצָארעיס ַאניװלַאמ

 .טינ יאדוא ערעגנַיי יד .טנעקעג עלַא טינ ןבָאה ַאקסנימַאק יד;
 עטמיטשַאב ַא טַאהעג ןבַאה עלַא ןוא ריא ןוֿפ עלַא ןבָאה טרעהעג רעבָא
 ןוא ןלייצרעד ןוא ןרעה ןוֿפ ןירעליפשיוש סלַא ריא ןגעוו גנוניימ
 טנעקעג .ַאקסנימַאק רעד ןגעוו טרעהעג רָאנ ךיוא ךיא בָאה יזזַא

 -עגנייא עפורט סיקסנימַאק ךימ טָאה.. לָאמ ןייא .טינ יז ךיא בָאה
 טנווָא ןטשרע םעד...גתשטנעמערק ןיא ןליּפש וצ ריא טימ) ןדַאל

 -נגעלעג יד טַאהעג רעבירעד בָאה ךיא ןוא ,טליפשעג טינ ךיא בָאה
 ןוא ַאקסנימַאק רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ "רעיושוצ  סלַא טיה
 רענעי ןוֿפ טסַאג ַא; ןבעגעג טנווָא םעד טָאהימ .ןליּפשש טרַא ריא טימ

 .לָארטּפיוה יד טליּפשעג טָאה יז ןוא "טלעוו

 ַא הדנוא ןוֿפ בור סָאד יו ,ןעוועג טלָאמעד זיא ַאקסנימַאק יד
 טָאה ,ַאולֿפמַא ײטַײר} ַא טַאהעג טָאה יז ,טסייה סָאד ,"עצינוב לּכי
 עטסקיטרַאנדײשרַאֿפ יד ןיא ןלָאר עטסקיטרַאנדײשרַאֿפ יד טליפשעג
 -טפיוה יד ןעגנוזעג ךיוא טָאה יז .סעטערעּפָא ןוא סעידעמָאק ,ןסעיּפ

 .סעקטערעּפָא עשיסַאלק יד ןיא סעיטרַאּפ

 ןייק בָאה ןוא רעטַאעט ןיא ןסעזעגּפָא ךיא ןיב טנווָא ןצנַאג א. |

 טגנערטשעגנָא בָאה ךיא .ַאקסנימַאק רעד ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא טינ גיוא
 ,עיצקיד ריא וצ ,ןדײר ריא וצ טרעהעגוצ ךיז ,םישוח ענַײמ עלַא
 ןרעינַאמ עריא עלַא וצ ,םויטסָאק ריא וצ ,םירג ריא וצ טקוקעגוצ ךיז

 טנווָא ןטשרע םעד ךַײלג טָאה יו ,ןגָאז חמ ךיא ןוא ,ןעגנוגעווַאב ןוא
 ךיז רַאֿפ ןעזרעד בָאה ךיא .קורדנייא ןקרַאטש ַא רימ ףיוא טכַאזעג

 לחר-רסּתא

 ַאקסנימַאק

 1898 רָאי ןיא

 .ןליּפש ןוֿפ רעגייטש םענעגייא ריא טימ ,עניטור ַא טימ עקטסיטרַא ןַא
 ן'ב ךיא... טייקכעלנעזרעּפ ענעכָארּפשעגסיױא ןַא -- טרָאװ ןייא טימ
 -ַאב גנורעטסַײגַאב טימ יז בָאה ןוא בָארעדרַאג ןיא ריא וצ ןיירַא
 ףניֿפ ַא ןבעגעג ריא בָאה ךיא .גנוניימ ןַײמ טגָאזעג ריא ןוא טסירג
 סָאװ ,ענייא יו ,לכיימש ַא טימ טרעֿפטנעעג רימ טָאה יז .םולּפ ַא טימ
 םעדכָאנ .עטרֿבח רעגנוי ַא ןוֿפ גנוניימ רעד ןוֿפ ליֿפ טינ ךיז טכַאמ

 רימ ךױא זיא סָאד, :רימ וצ ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה ןגעװטסעדנוֿפ

 .ײןלָאר ערעדנַא ןיא ןעז ךָאנ ךימ טעװו יויא .עלָאר ַא

 סָאװ ןיא ןײטשרַאֿפ וצ ןביוהעגנָא ריונ ןבָאה סעדָא ןיא טשרע..
 עסיורג יד ריא ןיא טנעקרעד !בָאה רימ .טײטשַאב טֿפַארק ריא
 -יינ יד הנח, ןיא יז טָאה סעדָא ןיא .ןירעליּפשױש עשיטַאמַארד
 .ןֿפמוירט עתמא טרעַײֿפעג ,ןגלָאֿפרעד עטסערג יד טַאהעג ײןירָאט
 עטעדליבעג, יד ןוֿפ ןשטנעמ ןעמוק טלָאמעד ןגעלֿפ רעטַאעט ןיא
 רעִירֿפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ,ַאקסנימַאק יד ןעז וצ ײןסַאלק
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 טמעשעג ךיז ןבָאה ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןקעמשוצנַײרַא טמעשעג

 עשיטור יד ךיוא ןבָאה טציא .ןטסיטרַא עועידִיי טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ

 סעקטסיטרַא טימ ןכילגרַאֿפ יז ןוא ריא ןגעוו ןבירשעג ןעגנוטַײצ

 * טָאװ ןײטשרַאֿפ וצ ןבױהעגנַא ןבָאה רימ .עניב רעשידִיי-טינ רעד ןוֿפ

 -עּפמעט ןרעױהעגמוא ןַא טימ ןירעלטסניק ַא ,זיא ַאקסנימַאק יד

 טיײקכעלריטַאנ ריא טימ םלוע םעד ןעמונעג טָאה עכלעוו ,טנעמַאר

 ועבָא ,לעטבוס ,ןליּפש םיטניא טנָאקעג ךיוא טָאה יז .סזילַאער ןוא
 -עט עקיצרַאה עריא ךרוד ,סָאטַאּפ ריא ךרוד יז טגעלֿפ ךעלנייוועג
 עקיטכירֿפױא עריא ךרוד ןוא סעקטָאנ עלַאטנעמיטנעס ךרוד ,רענ
 ףיט לָאמטֿפָא ןוערט ןיב סוקילבופ סָאד ןריר ןעגנובעלרעביא

 ."ןרעטישרע !

 :םיובלעטייט םהרֿבַא טבַײרש דָאירעּפ םעד ןגעוו

 ,"רעטעג יד ןוֿפ עגנילביל, עלַא טעמּכ טימ לַאֿפ רעד זיאיס יי
 -רעד עקידנענערב-קילג ,עסיורג ןוֿפ שימעג ַא ןעוועג לרוג ריא זיא
 רעטסשיגַארט רעד רשֿפא ןוא ,םזיגַארט ןֿפיט טימ ןעמַאזצ ןגלָאֿפ

 בילוצ ךס ַא שירעלטסניק ןוא ,טליֿפעג ףיט טָאה יז ןכלעוו ;לַאֿפ

 ריא ןוֿפ טַײצ-גנוילב יד ,ןרָאי עגנוי עריא :ןעוועג זיא ,ןטילעג םיא

 עלהנח} עטסנדײשרַאֿפ יד ףיוא טדנעוורַאֿפ יז טָאה טנעלַאט ןסיױרג

 עריא .ײסהבושּת לעב, ןוא ײסעקשָאמ ןוא סעקשימ  ,ײסנירָאטיינ יד

 ןיא ןעגנערברַאֿפ טחמעג יז טָאה ײכָאוװ-רעטילֿפ עשירעלטסניק

 -רעַײֿפ יד ןוֿפ סעלָאדָאטס ענעטכױלַאב -טכעלש ,עקירעיױרט יד

 עניילק עטסרעמ יד ןיא סעדייבעג-רעטַאעט עקיצנײא יד ,רעשעל

 -נייא יד ,זיוב ענעטנווייל יד ןיא רעדָא ,ךעלטעטש עשיסור-שיליוּפ

 יױװצ ַא וא לטעטש ןייא ןשיווצ ןעלטימ-סגנוריטרָאּפסנַארט עקיצ

 .ןעניגרַאֿפ טנָאקעג טלָאמעד ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא עשידִיי סָאו ,סנט

 ?חר-רּתסא טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא טלָאמעד ןעוועג ַאזַא טַײצ ַא

 טנַאלַאט ריא ןוֿפ עטסעב סָאד .טַײצ ענעי טכַאמעגטימ ַאקסנימַאק

 -נזױט ענעי טָא ןעקנָאשעג יז טָאה ץרַאה ריא ןוֿפ עטסביל סָאד ןֹוא

 ןליֿפַא ןבָאה עכלעוו ,עריא רערעהוצ עקידלטעשטניילק ,עווִיַאנ רעט

 םענעקורט ַא טימ ןענױלַאב וצ יז טַאהעג לכׂש ןייק דימת טשינ

 ."ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד ּווזץעגרע רעדָא לגייב

 :יקצולירּפ חנ טבַײרש ןטערעּפָא ןיא ןליּפש ריא ןגעוו ןוא

 ןַאֿפרעד ,לוק םעד ַײב ןעוועג טשינ ןטכענ זיא יקסנימַאק ױרֿפ;

 ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד עכעלטע טריֿפעגכרודַא טוג יז טָאה רעבָא

 ."לדיימ שידִיי שיטסילַאנָאיצַאנ-סייה ַא יװ סױרַא טערט יז ןעוו

 :טבַײרש ,רָאטקעריד:רעטַאעט רעשידִיי ,יקסווָאּפיל םוחנ

 ילב ףרַאד ַאקסנימַאק לחר-רתסא רעקילעז רעד ןוֿפ ןָאזרעּפ ידי

 ןרעשירָאיטקַאן.. רעד ןוֿפ רעטנעצ םעניא ןרעו טלעטשעג קֿפס

 סָאד זיא ןרָאיטקַא עשידִיי יד ןוֿפ םענייא ןייק ַײב .עיגָאלָאריטרַאמ

 ןשיווצ סעיזילָאק עשיטַאמַארד ןיא ךַײר ױזַא ןעועג טשינ ןבעל

 טימ לוֿפ ױזַא ןוא ןבעל ןוֿפ טייקכעלקריוו רעד ןוא טסנוק רעלַאעדיא

 ןעמַאמ, רענעברָאטשרַאֿפ רעד ַײב יו ןדייל ןוא םייונע עכעלנעזרעּפ

 ."רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ

 ַאקסנימַאק לזור-רּתסא טימ טנַאקַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז בָאהיכ

 ,זיא ץרעלטסניק עגנוי יד ןעוו ,קסווָאטיל טסערב ןיא 2 רָאי יא

 ןיא ןרָאֿפעגסױרַא ,עשרַאוו ןיא ןטירטֿפיױא עריא ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ

 -ריטַאנ ,טליּפשעעג ןַאד טָאה עפורט יד. ןַײרַא טלעוװו רעטיירב רעד

 טָאה ַאקסנימַאק לחר-רּתסא .קריצ ןיא ןלעקַאֿפ ַײב ,שטַײד ןיא ,ךעל

 ףיוא ןליפש ןתעב טזומעג טָאה יז ןכלעוו ,דניק-טסורב ַָא ןגיוזעג ןַאד

 רעטַאעט ןיא ןעמענטימ רָאג רעדָא ,הינסכא ןיא ןזָאלרעביא עניב רעד

 ױעקיטסָארֿפ ךעלקערש ַא ןעוועג זיאיס ,קנעדעגיכ ,(בָארעדרַאג ןיא)
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 ר ע ט ַאע ט ןשידיי

 יד ןיא ,טליּפשעג טנװָא םעד ןיא טָאה לחר-רתסא .טנווָא-רעטניוװ
 "יב גנולעטשרָאֿפ רעד ףיוא זיא טנווָא םעד ןוא ."תימלוש  ,אקירט
 רעשידִיי ַא) גרעבנייטש רָאטקָאד רעשירעטילימ רעסיוועג ַא ןעוועג
 רעד טָאה טקַארטנַא ןתעב .(ימרַא-רעשיסור רעד ןיא קינווָאקלוּפ
 ןוֿפ ןַאמ םעד ןלעטשרָאֿפ ךיז ןטעבעג טסַאג רעשיסור רעקיזָאד
 ןעלנייועג יוו ,טרַאועג {טָאה רעכלעוו|.. ַאקסנימַאק לחר-רּתסא

 ןטנעמילּפמָאק ןיא ןסיגעצ ךיז לָאז טסַאג רעד זַא ,לַאֿפ ענױזַא ןיא
 .ױרֿפ ןַײז ןוֿפ סערדַא ןֿפױא

 טָאטשנָא ןעוו ,ןרָאװעג קחצי-םהרֿבַא רעבָא זיא טניוטשרעד יו
 קינווָאקלוּפ ןוֿפ טרעהרעד רע טָאה ,ןטנעמילפמָאק עטרַאוורעד יד
 ןליּפש וצ סע וטסביולרעד ױזַא יוו ,רענייא קַאדייל וד, :ןומזּפ םעד
 -ַארומ ַאזַא תעב עשזילגענ ַאזַא ןיא ױרֿפ רעכַאווש ןוא רעטרַאצ רעד
 -מוא ערעווש יד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאד .ײטסָארֿפ ןקיד
 ןטסערג םַײב ןוא טעקַאנ-בלַאה ,טנַאה ןֿפױא דניק-גיוז ַא טימ) ןדנעטש
 טליפשעג ןַאד טָאה ןירעליּפשיע עשידִיי ַא עכלעוו ַײב (טסָארֿפ
 ,רעטַאעט

 -סילַאיב רעביא טרעדנַאוועג עּפורט יד טָאה קסווָאטיל-טסערב ןוֿפ
 -ךעד טגעלֿפימ ּווװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש .א .א םינָאלס ,קסניפ ,קָאט
 -קַארַאכ ַא רעדיוו ןוא .שטַײד ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןליּפש וצ ןבול
 יא ןיא :רעטַאעט ןששידִיי ןקיטלָאמעד ןרַאֿפ ךירטש רעשיטסירעט
 ןקידנגלָאֿפ טַאהעג שיֿפַא-רעטַאעט רעד טָאה טעטש יד ןוֿפ םענ
 עלַאנָאיצַאנרעטניא-שטַײד יד ףיוא טערט טנַײה :חסונ ןשילרעטסיוא
 ןעגניז טעוויס .וו .א .א גנַאזעג ,ץנעט ,ןטעלּפוק ,רָאכ ןטימ עפורט
 טָאה סע} ווָאדיסַאכ יטַאסעיד םעיטסַאשטואיס תימלוש ַאשזָאּפסָאג
 .טרעצנָאק ַא טיגימ רָאנ ,רעטַאעט טליפשימ זַא ,ןסייה טֿפרַאדעג טינ

 ןטימ תימלוש ױרֿפ ןעגניז טעוויס זַא ,טגָאזעג טרעוו שיסור ןיא
 "עג ןיוש טָאה םלוע-רעטַאעט רעשידִיי רעד .םידיסח 10 ןוֿפ ליײטנָא
 לייטנָא ןטימ "תימלוש, טליפשימ זַא ,גנודלעמ ַאזַא ןרירֿפישעד טנָאק
 .ןרעליּפשױש 10 ןוֿפ לַאנָאסרעּפ ַא ןוֿפ

 ןיא ןיקסנימַאק .י .א וצ ןעמוקעגנָא רעדיוו ךיא ןיב 1900 ןיאי
 טליפששעג טָאה'מ... ,לעמָאה ןיא טליּפשעג ןַאד טָאה עכלעוו ,עפורט
 עעיטָאטש יד ּוװ ףױה ןֿפױא) ײרעטַאעט ןַאבנזייא , םעניא זַײװלײט
 ןשיטָאטש ןיא זַײוװליײט ןוא (טַאהעג טינ הטילש ןייק טָאה ײצילַאּפ
 ײרעטַאעט ןַאבנעזנייא  ןיא ןעו טַײצ רעד ןיא .(טָאטש ןיא) "בולק
 ןעמ טָאה ,ךעלשידִיי רעקינייװ-רעמ ןליּפש ןענָאק ךָאנ ןעמ טגעלֿפ
 טזומעג ,טכַאמ רעד ןוֿפ קורד ןרעטנוא ײרעטַאעט טָאטש. ןיא ןיוש
 ןגעלֿפ עכלעוו ,ןטרעּפסקע עלעיצעפס ַײב ,שטַײד ןיא רָאנ ןליּפש
 טכעלש רעייז לחר-רּתסא ףיוא טגעלֿפ סָאד .ןבעג גנוטכַא םעד ףיוא
 עשטַײד , יד בילוצ טרינעשז ןוא טרעטשעג רעייז ךיז טָאה יז .ןקריוו
 יז טָאה טפיוהרעביא ןוא ,(םיצרַאה םע עסױרג ןיילַא) ײןטרעּפסקע
 רעייז לחר-רתסא טגעלֿפ םעד בילוצ .שטַײד ןיא ןליּפש טלָאװעג טשינ
 עשטַײד-שידַײ, עשיטָאטש יד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןרעג טשינ

 ןַאד רָאיטקַא רעשידִיי רעד טגעלֿפ ץלַא טימ רָאנ ."ןעלקַאטקעּפס
 ךיז ןחמ ךיוא ןעמ טגעלֿפ םעד בילוצ .הסנרּפ בילוצ ןכַאמ םולש ןזומ

 -רּתסא רעבָא ,ײשטַײד-שעידִיי, ןטסַאהרַאֿפ םעד ןיא ןליּפש ןוא ןכערב
 ןליּפש טשינ ןָאק יז סָאװ ,םעד רעביא ןטילעג רעייז ןַאד טָאה לחר
 .ןושל-עמַאמ ןכעלטנגייא ריא ןיא

 סָאד .עלעגנִיי ַא ןרָאוועג ןריובעג לחר-רתסא ַײב זיא לעמָאה ןיא

 טימ ןגיוצרעד םיא טָאה רעטומ יד .ךַאוװש רעייז ןעוועג זיא דניק

 ,קנערק רעבָא טגעלֿפ דניק סָאד .טייקיטלעפגרָאז רעטסערג רעד

 ווָאגינרעשט ןייק לעמָאה ןוֿפ ןרָאֿפעג זיא עפורט יד ןעוו ,לָאמ ןייא ןוא

 קידנעמוק .ןברָאטשעג סנגעוורעטנוא דניק סָאד זיא ,סנַאשזיליד ַא ןיא
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 ןֿפױא טקידרעַאב דניק סָאד ןעמ טָאה ,ווָאגינרעשט ןייק ירֿפ רעד ןיא

 ןוֿפ יד ,טָאה ךָאנ טנווָא ןקיבלעז םעד ןיא ןוא ,םלוע-תיב ןקיטרָא

 ,"תימלוש;ג ןליפש טחװמעג לחר-רּתסא ,ענעגָאלשרעד-רעיורט ןֿפיט

 םוצ ןבָאה טֿפרַאדעג טָאה עּפורט עצנַאג יד תמחמ ןליּפש טזומעג

 :טעקידנגלָאֿפ ןקרעמַאב וצ יאדּכ זיא ָאד ןוא .גָאט םעד ןבעלרעביא

 .עּפורט רעזדנוא ןיא עטסכַײר יד ןעוועג זיא ַאקסנימַאק לחרירּתסא

 "יב ןוא תונתמ ;רעבליז ןוא דלָאג לסיב ןיילק ַא טגָאמרַאֿפ טָאה יז

 לסיב ןיילק עקיזָאד סָאד .ןסיֿפענעב עריא תעב רערערַאֿפ ןוֿפ ןגָארט

 רעד ןופ תואצוה יד ףיא ןצעזרַאֿפ לָאמ סעדעי ןעמ טגעלֿפ םוטכַײר

 ןֿפרַאד ךָאנרעד טגעלֿפימ סָאװ ,א.א לַאז םעד ןעגניד ןרַאֿפ ,עזייר

 טעד ןיא ךיוא ,ָאזלַא ןעלקַאטקעּפס ייר ַא קידנליפשּפָא ,ןֿפיױקסיױא

 טָאהימ ןוא טצעזרַאֿפ ןעוועג לחר-רּתסא ןוֿפ ןגעמרַאֿפ רעד זיא לַאֿפ

 -ַײװ יד ןרילרַאֿפ וצ טשינ ידּכ טנווָא ןשיגַארט םעניא ןליּפש טזומעג

 םעד .עּפורט רעצנַאג רעד רַאֿפ טייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע עקידרעט
 -רָאג ןשוועג זיא טנווַא םעד ןיא רעטומ רעקידנרעיורט רעד ןוֿפ רעצ
 ןבַײרשַאב וצ טשינ

 ר סווָאנַאדגָאב ןיא טליּפשעג ןַאד טָאה טָאטש רעבלעז רעד ןיא
 ךיז קידנסיוורעד .ןילָאוװעינ רָאיטקַא רעטמירַאב רעד עּפורט רעשיס
 טזומעג טָאה עכלעוו ,לחר-רתסא ןוֿפ לַאֿפרָאֿפ ןשיגַארט סעד ןגעוו
 ןבלעז ןוֿפ טנוװָא םעניא עניב רעד ףױא ןעגניז ןוא ןכַאל ,קליפש

 טבילעג-סייה ,קיצנייא ריא טכַארבעג הרוֿבק וצ טָאה יז ןעוו ,גָאט
 סָאד טסייהיס סָאװ ,טָא :טקירדעגסיוא ןילָאוועינ ךיז טָאה ,לדנוז
 ןיז רעתמא רעד זיא סָאד ..!העליּפשיוש ןקידרעדנַאװ םענוֿפ ןבעל
 / .."ןרערט ךרוד טַאל ןוֿפ

 טַײצ ערעגנעל ַא ?חרירּתסא ךיז טָאה דניק ריא ןוֿפ טױט ןכָאנ

 -עגרעדינ ןוא ןכָארבעג רעייז קיטסַײג ןוא טנוזעג טשינ טריפשעג

 ןיא ןגילּפָא עקיטעמוא ןוא עקירעיורט ַא געט עצנַאג טגעלֿפ יז .ןגָאלש

 רעייז ןענעייל יז טגעלֿפ ןעיירטשעצ וצ לסיב ַא ךיז ידּכ וא ,טעב

 רעד ןעמוקנָא טגעלֿפ םיוק רעבָא .רוטַארעטיל-רעטַאעט עשטַײד ליפ

 ,עניב רעד ףיא ןטערטֿפױא טֿפרַאדעג טָאה לחר-רתסא ןוא טנווָא

 ריא ןיא ןגעלֿפ ןרעַײֿפ ןּפמַאר יד .ערעדנַא ןַא רָאג ןרעװ יז טגעלֿפ

 טומ ריא קידנבעג ןוא ריא קידנבעלֿפױא ,המשנ עַײנַַא ןזָאלבנַײרַא

 -טנעלַאט ריא טימ םלוע-רעטַאעט ןצנַאג םעד ןדניצנָא וצ טפַארק ןוא

 ,ןליפש ןקוֿפ

 וו ,יששזעינ ןייק ןרָאֿפעג עפורט רעזדנוא זיא ווָאגינרעשט ןוֿפ
 .(םָאד ינדָארַאנ) זױה-סקלָאֿפ ןוֿפ לַאקָאל סעניא טליּפשעג ןבָאה רימ
 ןוֿפ לָאוטנָאק םַײב "שטַײד  ןיא ןליּפש וצ ףיױא שינעביולרעד יד
 ,יקסוועיעדדנַא רָאטַאנרעבוג ךרווד ןרָאװעג ןבעגעג זיא ,ןטרעּפסקע
 ןוא ןעלחר-רתסא ןוֿפ דיסח רעסייה ַא ןעוועג ןיילַא זיא רעכלעוו
 רעשטַײד סלַא .ןליּפש ריא ןעעז רעטָאעט ןיא ןעמוק טנווָא עלַא טגעלֿפ
 -נעוַאֿפַאש לדִיי רעסיוועג ַא ןרָאװעג טמיטשַאב ןַאד זיא ײטרעּפסקע,
 םיא בָאהיכ ןעוו .ײשטַײד , רעקיטכיר רעד ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ָאק
 זיולב םיא טימ טָאה עטצעל יד ןוא ,ןעלחר-רֹּתסא רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ
 עפורט רעד רַאֿפ רעטעּפש יז טָאה ,ןֿפרָאוװעגרעביא רעטרעוו רָאּפ ַא
 ענױזַא קידנעטש רימ ןבָאה יאולה, :טרעלקרעד טײקנדירֿפוצ טימ
 לטייש ןייק טשינ ןעק רֿבד-לעב רעד !ָאקנערַאֿפַאש רעד יוו ןטרעּפסקע
 ןשטַײד ןייק לָאמ ןייק ,סיוא טזַײװ ,ךָאנ טָאה רע .שטַײד ךיא ײירֿבע;
 עשיטרעּפסקע יד רַאֿפ ליּפשַײב סלַא ."ןעזעג ןגױא יד רַאֿפ תוא
 -נגלָאֿפ ןעניד ןָאק ָאקנערַאֿפַאש ןקיזָאד םנוֿפ *סעיצַאקיֿפילַאווק;
 וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא'ס :לַאֿפ רעשיטסירעטקַארַאכ רעקיד
 רימ רעכלעוו ןוֿפ "הרומע ןוא םודס, עסעיפ יד ןישזעינ ןיא ןליּפש
 ןרירוזנעצ ןקיש ןוא רַאילּפמעזקע ןטרירוזנעצ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה
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 לחר-רתסא ךיז טָאה ,-- גנַאג ַא ךימ גלָאֿפ -- גרוברעטעפ ןייק

 -ךעטַאעט ַא ןיא ןסױטשעגנָא ךיז קילעֿפוצ טָאה יז זַא ,טנָאמרעד

 גיֿפ ןסעיפ עטביולרעד עַײנ יד ןשיווצ זַא ,ץיטָאנ ַא ףיוא לַאנרושז

 -ַאס ?עביג) "םודס ןוֿפ ןברוח רעד; דלעֿפסנַאמ ןוֿפ עסעיּפ ַא טריר

 רעד רעטנוא עקַאט רימ ןבָאה ,טכַארטעג טשינ עלוֿפ ןייק .(ַאמָאד

 םַײב ןוא ,"הרומע ןוא םודס, טריֿפעגֿפױא דלעֿפסנַאמ ןוֿפ עמריֿפ

 ,ןַאד רימ ןבָאה ױזַא.. רשּכ רַאֿפ ּפָארַא ךעלריטַאנ סע זיא טרעפסקע

 ןוא הזוהיי עסעיּפ יד "טלגומשעגכרוד  ךיוא ,לחר-רּתסא קנַאד ַא

 טָאה עסעיפ יד ןוא ,ײסוֿפײרד ןַאטיּפַאק; ןעמָאנ ןרעטנוא ילעַאוזיא

 .|הסנכה| י"ןרָאבס, ענייש ןבעגעג ןַאד

 ןטקרַאטשרַאֿפ ַא טימ ןרָאפעגסױרַא רימ ןעניז ןישזעינ ןוֿפ

 ךעלגעט ןעמוקסיוא זדנוא טגעלפ וועיק ןיא... .ועִיק ןייק לבמַאסנַא

 טגעלפ לחר-רתסא טלעװ וצ ןמכילע-םולש טימ ןֿפערט וצ ךיז

 ןעמ טעוװ ןעוו ,םכילע-םולש ,דלַאווג; :הנעט ןייא ןבָאה קידנעטש

 ."װש?-עמַאמ ןביל רעזדנוא ןיא רעטַאעט ןיא ןליּפש ןזָאל ןיוש זדנוא

 .ועליהָאמ ןייק ןרָאֿפעג רימ ןענַײז ושִיק ןוֿפ

 רעזונוא טימ לַאֿפרָאֿפ רעשיגַארט ַא טריסַאּפ רעדיוו טָאה ָאד
 .1901 רָאי ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ַאקסנימַאק לחר-רּתסא רעביל
 ?חר-רּתסא ּווװ ,"עביל סױא עגושמ, עסעיפ יד טריֿפעגֿפױא טָאהימ

 ,יַאנַאירַאמ, ןוֿפ עלָאר-טּפיוה רעד ןיא רָארוֿפ ןסורג ןכַאמ טגעלֿפ
 ןעוועג ןַאד זיא לחר-רּתסא ןוֿפ עלָאר עשיטַאמַארד עטסטבילַאב יד

 -סנירעטַאמ) "עביל סיוא עגושמ, עמַארדָאלעמ רעד ןיא ײַאנַאירַאמ,

 עטעיפ רעד ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא יד ןוֿפ ענייא ןייק .(וָאבויל ַאיאק
 -יצניא ןוא סענעצס עשיטסירעטקַארַאכ ןָא ןײגרעבירַא טינ טגעגֿפ
 עירעטסיה ןיא ןלַאֿפנַײרַא ןגעלֿפ ןעױרֿפ עכַאווש .רעטַאעט ןיא ןטנעד
 "טּפױה רעד טרידָאלּפַא שימרוטש טָאה םלוע רעצנַאג רעד ןוא
 -עלַא ןריר ןליפש ןלופטנַאלַאט ריא טימ טגעלֿפ עכלעוו ,ןיטסילָאו
 עסעיפ יד ןגעלֿפ עפורט רעזדנוא ןוֿפ ןרָאיטקַא עלַא .ןרערט זיב ןעמ

 ןעוועג ןַאד ןיא לחר-רּתסא .'הניח טיג סָאװ עטעיפ ידי ןֿפורנָא
 ריא טגעלֿפ סָאד .םישדח עכיוה יד ןיא ןיוש עקַאט ןוא ,רעגנַאווש
 ןזיב רעטַאעט ןיא ןליּפש טגעלֿפ יז .קיּפש םוצ ןועטש טשינ רעבָא
 שרעדנַא .ךָאוװ טעפמיק רעד ןיא רָאנ ןעור טגעלֿפ יז ..ףוס עמַאס
 ןוֿפ ןזנעטשמוא עלעירעטַאמ עקיטלָאמעד יד טביולרעד טשינ ןבָאה
 ןוֿפ לָאר יד לָאמ ןייא קידנליּפשּפָא ןרָאיטקַא רעדנַאװ עשידִיי
 סירג ןוֿפ טריװרענעד קרַאטש לחר-רתסא ךיז טָאה יַאנַאירַאמ,
 קילג סוצ זיא'ס .ןסילוק יד רעטניה ןעוועג ליפמ ןוא גנוגנעוטשנָא
 דניק עקידמישדח-ןביז סָאד .טקַא ןטצעל ןכָאנ ןיוש ןעמוקעגרָאט
 ןַא וא םירױטקָאד ןֿפרעגסױרַא ךַײלג טָאהימ .טבעלעג ךָאנ טָאה
 ןטלַאהרעד וצ ןעלטימ עכעלגעמ עלַא טימ ךיז טימַאב ןוא ןירעשוקָא
 רָאנ טבעלעגּפָא דניק סָאד טָאה רעדייל רעבָא ,ןבעל םַײב דניק סָאד

 ?חר-רּתסא רענעגָאלשעגרעדינ רעד ןוֿפ רעצ רעד .ירֿפ ןגרָאמ זיב
 טגָאלקעג ןוא טנייוועג טָאה לחר-רּתסא... .רעשל ןיא ששממ ןעוועג זיא
 זניק סָאד םיא ןבעגעגּפָא ןוא ןַאמ-תורֿבק םעד ןפורעג טָאהימ..

 "עג עלַא ןענַײז רימ ןעוו ,גָאט ןבלעז םענוֿפ טנווָא ןיא .ןקידרעַאב םוצ

 זיא ,עטלבא יד ןטסיירט קידנוװרּפ ,לחר-רּתסא ןוֿפ טעב םורַא ןסעז
 יז ףיוא טקריוװועג רעמ ךָאנ טָאה סָאװ ,סקידריווקרעמ סעּפע ןעשעג
 ןעמוקעגנַײרַא זיאיס .לחר-רּתסא ןוֿפ ןוורענ עטלסיירטעצ ךיוא יזזַא
 ַא ץא טלקיװועגנַײא סעפע טכַארבעג ןוא דרָאב רעלעג ַא טימ דִיַא
 רימ ריא טָאה סָאװ -- טהנעטעג רע טָאה -- שטייט'ס, .עליײזעטַאֿפ

 .ײ?לשֿפנ קידעבעל ַא ןבָארגַאב וצ ןבעגעג

 טקוקעג טײקנרױלרַאֿפ טימ ןוא ןעגנורּפשעגֿפױא עלַא שנַײז רימ

 -- ןַאמ-זורֿבק רעד ןעוועג זיא סָאד -- דיי רעד .רעדנּווװזיײב ןֿפױא !
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 ןופ ןָאקיסלקעל

 סעכלעוו ,זניק-ליפמ סָאד ןעמונעגסױרַא עלײשטַאֿפ ןַײז ןוֿפ טָאה

 גָאטַײב זַא ,זיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .טניױועג טקיטשרַאֿפ ךָאנ טָאה .

 ַא ץא ןקנוזרַאֿפ זיולב רָאנ ,ןברָאטשעג ןעוועג טשינ דניק סָאד זיא

 ,דלעפ ןֿפױא קידנגָארט ,סע טָאה ןַאמ תורֿבק רעד ןעוו .תושלח רעֿפיט

 ךיז וצ ןעמוקעג עלֿפוע סָאד זיא ,עטָאּפַאק ןַײז ןיא טסערַאוועגנייא

 -על ַא ןעמוקַאב סע רימ ןבָאה טָא ןוא ןעִירשעצ רעדיוו ךיז טָאה ןוא

 -רתסא טימ ןָאטעג טנעמָאמ םעד ןיא ךיז טָאהיס סָאװ ..סקידעב

 עטרעטישרעד ףיט יד .ןבַײרשַאב וצ ךעלגעממוא שממ זיא ןעלחר

 קילג ןוֿפ ליֿפעג םעד ןשיווצ טלגנַארעג ויסלּווװנָאק ךיז טָאה רעטומ

 ןבילוצ זײרֿפ רעכעלבַײרשַאבמוא רעד טימ קיטַײצכַײלג... ליורג ןוא

 רעטומ עכעלקילגמוא יד טָאה ,סקידעבעל ַא דניק סָאד ןעמוקַאבקירוצ

 ריא טנָאקעג טָאה יז זַא ,קנַאדעג םעד ַײב טּפַאכעגמורַא לױרג ַא

 -רעטישרעד רעד ןוֿפ טסַײרט רעד ..ןבָארגַאב טייהרעקידעבעל דניק

 סָאד .גנַאל ףיא טשינ ןעוועג רעבָא זיא ַאקסנימַאק לחר-רתסַא רעט

 רעדיוו סע זיא ירֿפ סנגרָאמוצ ןוא טכַאנ ַא ךָאנ ןגירשעגּפָא טָאה דניק

 "ױטקָאד יד ןבָאה לָאמ סָאד ...קיביײא ףיוא ןיוש ןרָאוװעג טמוטשטנַא

 רעשיגַארט רעקיזָאד רעד .טיוט זיא דניק סָאד זַא ,טריטַאטסנָאק םיר

 ןוֿפ ןטנעמָאמ עטסכעלקערש יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא לַאֿפרַאֿפ

 -רתסא ךָאנ טָאה גנוריסַאּפ רעד ךָאנ גנַאל-גנַאל .ןןבעל סלחר-רתסא

 | "..ןעמוק ךיז וצ טנַָאקעג טשינ לחר

 געוו -רעדנַאװ ריא ןיא טָאה .ק ױזַא יו עטכישעג עשיגַארט ַא
 ןוֿפ תונורכז יד ןיא ןבעגעגרעביא ךיוא טרעוו ,דניק ַא ןרָאלרַאֿפ
 :רעלדַא עילימע ןירעליּפשיוש רעד

 -רעשט ןייק לעמָאה ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא ןענַײז רימ תעב לָאמ ןייא;
 ןענַײז ןרָאֿפעג ;עֿפָארטסַאטַאק עכעלקערש ַא טריסַאּפ טָאה ,וָאגינ
 ןוא יקסנימַאק ןרָאֿפעג ןענַײז םענייא ןיא .ןסנַאשזיליד ייווצ ןיא רימ
 ,סַא ןָא ,ןיא ןוא |רעלדַא| סוילוי ,הקֿבר רעטסעווש ריא ,ױרֿפ ןַײז
 סקעז ןוֿפ דניק ןיילק ַא ןוא עלעקדיא ןוא ַאניגער רעדניק סיקסנימַאק
 יד .טנעה יד ףױא ןטלַאהעג טַאה (לחר-רתסא) יז סעכלעוו ,ןכַאװ
 דניק סָאד} סנַאשזיליד ןטייווצ ןיא ןרָאֿפעג ןענַײז ןרָאיטקַא ערעדנַא
 ,ןקױרַאב וצ סע טינ םענייק טגנילעגיס ןוא ןענייוו קרַאטש ןָא טבייה
 דניק סָאד טרעוו טרָאד ןוא ,עמשטערק ַא ַײב ּפָא ךיז ןלעטש ייז זיר
 "יו טמענ דניק טָאז ןוא ןרַאֿפ רעדיוו ףיורעד ןעמענ יז .ןגױװעטנַא
 ןייועג םוצ ךיז רימ ןבָאה ,ןעוועג רימ ןעניײז דימ .ןןעניױו רעד
 .ןֿפָאלשעגנַײא זַײװוקיצניײא עלַא ןענַײז רימ ןוא טניווועגוצ דניק ןוֿפ
 יקסנימַאק ןוא סוילוי זַא ןעזעג ךיא בָאה ,טכַאװרע בָאהיכ ןעו
 טלַאװ רע יו ןסוילוי ףיוא טקוק יקסנימַאק ןוא ךַאװ ךיוא ןיוש ןענַײז
 .טנעה יד ךיז רע טכערב ןיילַא ןוא ,ןגייווש וצ ןכייצ ַא ןבעגעג םיא

 ןטימ ןעשעג םעּפע זיאיס זַא ,ןסױטשנָא ןבױהעגנָא ךיז בָאה ךיא
 -עגנַײא רעדיוו בָאהיכ -- ןוא .טרעדנערַאֿפ קרַאטש זיא סע .דניק
 :ליטש רעד ןיא רימ טגָאז ןוא ךימ טעראט יקסנימַאק רעבָא ,טלמערד
 ןעמענ סע ליוו ןוא טכַאוורעד סַא יד| .ײ!ליטש ןיוש זיא דניק סָאדי
 -ַאק רעבָא ,ןעַײרשסױא ליו יז .טלַאק זיא סע זַא ,יז טליֿפרעד ,ןגייז
 וצ ךיז יז ןפעלשרעד ױזַא ןוא לױמ סָאד ריא טלעטשרַאֿפ יקסנימ
 .ןעמשטערק ַא

 ,ןעקנַאז ןצ טָאג, :טגָאזעג ןוא טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה לחר-רתסא
 -רתסא טָאה ,ּפָארַא ןענַײז עלַא ןעוו טשרע .ײןרָאװעג טליטשעגנייא
 דלַאװג ַא טכַאמעג טָאה יז ןעשעג סעפע זיאיס זַא ,טליֿפרעד לחר
 רעכלעוו .רעמשטערק רעד .טניײועגרעדנַאנַאֿפ קרַאטש = טָאה ןוא
 -עגנַײרַא טינ זדנוא טָאה ,קילגמוא רעזדנוא ןוֿפ טסּוװװרעד ךיז טָאה
 ןֿפױא ןבָארגַאב טֿפרַאדעג ןטיױט ַא ןעמ טָאה ץעזעג ןטיול לַײװ ,טזָאל
 טֿפרַאדעג ָאד רעבירעד טלָאװ ןעמ ןוא ,ןברָאטשעג זיא רע ּוװ טרָא
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 רע טַאע ט ןטשידיי

 -רעשט זיב טפעלשעגוצ תמ ןגנוי ןטימ ךיז ןבָאה רימ .היול יד ןכַאמ

 געט עכעלטע ןיא ןוא ,הרוֿבק וצ דניק סָאד טכַארבעג טרָאד ןוא ווָאגינ

 .ײ..ןליּפש טזומעג ןיוש עמַאמ עכעלקילגמוא יד טָאה םורַא

 ןרָאװעג ןטעברַאֿפ ןענַײז ייז יוו ךיוא טלייצרעד רעלדַא עילימע

 -נָא ייז ןבָאה ףוס םוצ .וועַיק ןיא סיקסנימַאק יד ַײב תירב ַא וצ

 טָאה דניק סָאד לַײװ ,רעיורט ַא ףיוא ןֿפָארטעגנָא החמׂש ַא טָאטש

 ,תירב םוצ זיב טבעלרעד טשינ

 רעדנעלסיוא םוחנ רעשרָאֿפ-רעטַאעט רעשיטעוװָאס-שידִיי רעד

 | ;טקרעמַאב
 -יישרעד עקידריווקרעמ ַא ןגיוא יד ןיא ַײברעד ךיז טֿפרַאװ סעי

 ,םעדָא ןיא |1902} טַײצ רעד וצ טליּפש סָאװ ,עּפורט רעד ןיא :גנונ

 גָאט וצ גָאט ןוֿפ סױרַא טערט יז .יקסנימַאק לחר-רתסא ךיז טניֿפעג

 ןוא רעייז זיא רעריא גלָאֿפרעד רעד רעבָא ,עסעיּפ רעַײנ ַא ןיא

 :("עינעדזָאבָא עיָאנשחיאנ ןעמ טבַײרש ריא ןגעוו .זײשַאב רעייז

 -מוא רעבָא ,טנַאלַאט ןָא טינ ןיטסיטרַא ןַא זיא יקסנימַאק ױרֿפ ידי

 סָאװ ,ןטקעֿפע עשיטַאמַארד עקיליב ײלרעלַא וצ ןָא יז טמוק טסיז

 -עביילקרעביא-קיניױו םעד ַײב סעקירעטסיה ןוא ןייוועג םױרַא ןֿפור

 -יב םוצ ,"תימלוש ןגעוו עיזנעצער רעד ןיא ."סוקילבופ ןשיר

 עיקסעדָא;} ןָאט ןשירָאגעטַאק ַא ןיא רָאג ןױש ןעמ טבַײרש ,ליפש

 סָאד לָאמ סָאד טָאה (ײליגיבַא;) יקסנימַאק ױרֿפ ידי :|ײיטסָאװָאנ

 -ַאק ןעוו ,1902 רָאי םעניא .. .ײטלעטשעגנדירֿפוצ טינ םוקילבופ

 ןיא לָאר טפיוה יד טָאה ,סעדָא ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה עּפורט סיקסנימ

 -עווזעמ ןיטסיטרַא עטנַאקַאב-קיניױו ַא ענייא טליפשעג "תימלוש;

 טינ ןליפש וצ רעטנא טינ ךיז טמענ יקסנימַאק לחר רתסא .אוועיד

 טשרע .ײאֿבכוּכ רב, ןיא "ןהניד, טינ ,"תימלוש, ןיא לָאר-טּפיוה יד

 -קרעמֿפױא-טּפיױה יד זַא ,רָאלק טרעוו סע ןעוו ,1903 רָאי םעניא

 עקיזָאד יז ףיוא דָארג טלַאֿפ רעיושוצ ןזַאושזרוב םעד ןוֿפ טײקמַאז

 ןלָאר ענעלטרָאווטנַארַאֿפ יד ןבעגוצרעביא וּזרּפ ַא ןעמ טכַאמ ,ןלָאר

 ושחַאג ןעמ טליפש רבַאיטקָא 16 םעד .יקסנימַאק לחר-רתסא ןוצ|

 ןעמ טליּפש רבָאיטקָא 20 םעד ,רּתסא סלַא ןיקסנימַאק טימ "שור

 -- רבָאיטקָא 27 םעד ,הניד סלַא ןיקסנימַאק טימ יײאֿבכוּכ רבי

 ןטששרע םענוֿפ .לָאר -טפיוה רעד ןיא ןיקסנימַאק טימ י"תיטלוש;

 -עגרָאֿפ זיא "גנורעדנערַאֿפ , עקיטיינ יד זַא ,ןזַײוװסיױא ךיז ןָאק קילב

 עקינייא ןיא טבױלעג וליֿפַא טרעוו יקסנימַאק לחר-רּתסא .ןעמוק

 זַא ,רָאלק רעבָא זיא סע .ןעלקַאטקעּפס עקיזָאד יד ןגעוו סעיזנעצער

 םוצ םיטש ןייק קידנבָאה טינ ,ַאולּפמַא רעתמא ריא זיא סָאד טינ

 ַײב ןעמענסיוא טנָאקעג סָאוו קינייו יקסנימַאק טָאה ,|ן;| ןעגניז

 ."רעיושוצ םעד

 יז רעכלעוו ןיא עיֿפַארגָאיבָאטױא ס'.ק ןָא ךיז קידנסילשנָא ןוא

 :רעדנעלסיוא םוחנ טבַײרש ,דָאירעּפ-דנו ענ ןוא תורצ יד ןגעוו טדער

 טזייו רעכלעוו ,ץיטָאנ רעשיֿפַארגָאיבָאטױא רעקיזָאד רעד ןיא;

 ןשידִיי םענוֿפ עגַאל יד ןעוועג זיא סע ךעלגערטרעדמוא יוו טלוב ױזַא

 .ר .א טנָאמרעד ,טָאברַאֿפ-רעטַאעט םענוֿפ ןרָאי יד ןיא רָאיטקַא

 עכלעוו ןדַײל ערעדנוזַאב יד ןגעוו טינ טרָאװ ןייק טימ יקסנימַאק

 סָאד ןענַײז ןעוועג ןוא ,לרוג םענעגייא ריא ףיוא ןלַאֿפעגסױא ןענַײז

 ןענַײז ןוא ןרָאי ךס ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןגױצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדייל

 םערָאוװ ,רערעייהעגמוא ןוא רערעווש ץלַא ןרָאועג רָאי וצ רָאיווֿפ

 רעכעלטנגוי ריא ןוֿפ טײרֿפַאב ךיז טָאה יקסנימַאק .ר .א רעמ סָאװ

 סיקסנימַאק טלקיוװטנַא ךיז טָאה סע רעמ סָאװ ,טײקשירעגנַאֿפנָא

 -עביא סיוכרוד זיא רע זַא ,ןליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה רעמ ץלַא ,טנעלַאט

 טָאה רָאי ןעצ יו רעמ .עניב ײרעשישטַײד-שידִי, רעד ףױא קיר

 יז טָאה עמ זַא ,ױזַא עניב רעד ףױא טכַארברַאֿפ יקסנימַאק .ר .א

 ַא טימ זיא יז זַא ,ןעזעג ךעלמענ טָאה עמ .עזעג טינ יא ןעזעג יא
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 םורַא ךיז ןגעוַאב סָאװ ,ןרָאיטקַא עקירעביא יד ןוֿפ רעכעה ּפָאק
 טעטילַאודיווידניא עשירעלטסניק ַא זיא סָאד זַא ,ןעזעג טָאה עמ .ריא
 עסיורג ַא ןבָאה ןָאק סָאװ ,עסירעטקַא ןַא ;םענרַאֿפ ןרעסערג ַא ןֿפ
 .ר .א טָאה טֿפַארק עקיזָאד יד ןריזילַאער רעבָא ,טֿפַארק-סגנוקריוו

 -ירעד זיא סע ןוא ,טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק יקסנימַאק
 ןעוועג טינ ןרָאי קילדנעצ בלַאהרעדנַא עגנַאל ןוֿפ ךשמ ןיא רעב

 ,ןֿפַאש סיקסנימַאק .ר .א ןוֿפ ןעלצרָאװ יד ןגרָאברַאֿפ ןגיל ּוװ רָאלק
 .טרַאנגײא רעשירָאיטקַא ריא טײטשַאב סָאװ ןיא

 ןוֿפ גנַאג ןיא ןעוו ןלַאֿפ ענעטלעז ,ענעטלעז זיולב ןַײז ןגעלֿפ סע
 ןילק ַא ןיא ץעגרע ןרָאװעג טליפשעג זיא סָאװ ,לקַאטקעּפס ַא
 ןליֿפרעד ךיז עניב רעד ףיױא םיצולּפ טגעלֿפ ,לָאטש ַא ןיא ,לטעטש
 ןַא טגעלֿפ ליפש סיקסנימַאק :טנעלַאט ןתמא ןַא ןוֿפ םעטָא רעד
 -עג ןעמ טָאה ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא .טסנוק רעטכע טימ ןָאט םעטָא
 -נוזעג ַא ןַארַאֿפ זיא ליּפש סיקסנימַאק .ר .א ןיא זַא ,ןקרעמַאב טנָאק
 ךיז טזָאל ליפש רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,םזילַאער םוצ גנַארד רעט

 -סנבעל רענעגייא סיקסנימַאק ןוֿפ גנַאלקּפָא רעכעלטַײד ַא ןרעה
 עמ ּוװ הֿביֿבס רעד ןוֿפ ןקורדנַײא ערַאבלטימוא עריא ,גנורַאֿפרעד
 ןגעוו סיוא ךיז טקירד יקסנימַאק יו ,ײטייקמערָא ןיא טבעלעג טָאה
 טנָאקעג עמ טָאה ץלַא סָאד ןקרעמַאב רעבָא הֿביֿבס-טייהדניק ריא
 -רעד ץלַא סָאד זיא דלַאב םערָאװ ,סעגר עכעלטע עטלייצעג ןיא זיולב
 טָאה סָאוװ ,ַאה-וה ןטרעּפמולעגמוא-דליוו םעד ןיא ןרָאוװעג ןעקנורט
 ,רעטעוב ענעלטע} יד ;עניב רעד ףױא ןבױהעגֿפױא רעדיוו ךיז
 ןרעטיצ ןבױהעגנָא רעדיוו ןבָאה ,"ךעלסנֿפ ףיוא ןגעלעג ןענַײז סָאװ

 -ַאק .ד .א ןיא גנורעדנע עכעלטנירג ןייק... .ץנעט ןוא סעקּפָאה ןֿפ
 ךָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא ךיוא ןעמוקעגרָאֿפ טינ זיא עגַאל סיקסנימ
 -ַאעט ײרעשישטַײד-רעשידִַי רעד ןעוו טרעדנוהרָאי סעַײנ םענֿפ
 .טעטוע ערעסערג יד ןיא ןליפש וצ טייקכעלגעמ ַא ןעמוקַאב טָאה רעט
 עקיד?טעטשניילק יד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ךיז ןביוהעגנָא םינּפ ַא טָאה עמ..
 יד ןעמענוצרעביא רעכיג סָאװ טלייאעג ךיז טָאה עמ .ןטייהניווועג
 ןגָארטעגנַײרַא טָאה סָאד ,רָאיטקַא ןשיטָאטש-סיורג ַא ןוֿפ ןעינַאמ
 יד ןיא הֿביס-ןרַאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא גנורעטנומֿפױא עסיוועג ַא
 -קיניױו רעבָא ךיז טָאה גנורעטנומֿפױא עקיזָאד יד .1900-1904 ןרָאי
 .ײיקסנימַאק .ר .א ןוֿפ טייקיטעט רעד ןיא ןליֿפ טזָאלעג סָאװ

 רעשיטעווָאס רעד ךיז טצונַאב ,תוֿבס יד ןריזילַאנַא םַײב ןוא
 קידנשטייטסיוא ,קיטקעלַאיד רעשיטסיסקרַאמ רעד טימ רעבַײרש

 ק ,ר .א ןוֿפ "רעטקַארַאכ-סקלָאֿפ , םעד

 סָאו ,עגנורעדנע יד .ךַאֿפנייא ץנַאג סע ךיז טָאה טרעלקרעד,
 רע טניז ,רעטַאעט "ןשישטַײד-שידִייא םעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז
 -טּפױה ןענַײז ,טעטש ערעסערג יד וצ טירטוצ ַא ןעמוקַאב טָאה
 ןוא ןרעלדַא םעס ןוֿפ עיצַאטנעירָא רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ךעלכַאז
 ןעגנורעדנע עקיזָאד יד .רעױשוצ ןזַאועזרוב םעד ףױא סנכַײלג ןייז
 טָאװ ,ןורג עלַאיצָאס יד ןוֿפ קורד ןרעטנוא ןרָאוװעג טכַאמעג ןענַײז
 ןוֿפ ןסיירּפָא ךיז לָאז רעטַאעט רעשידִיי רעד זַא ,טרעדָאֿפעג ןבָאה
 ײטעוועזַאושזוברַאֿפ  ךרוד ןוא ךרוד ךיוא לָאז ןוא ןדָאב-סקלָאֿפ טעד
 וצ ןדנובעגוצ קרַאטש וצ ןעוועג רעבָא זיא ַאקסנימַאק .ר .א ,ןרעוו
 ןיא ןעלצרָאװ עֿפיט וצ טַאהעג טָאה ןֿפַאש ריא .ןדָאב-סקלָאֿפ םעד
 ,ןרָאיטקַא עשידִיי ערעדנַא יו ,קראטש לָאז יז זַא ,ןסַאמ עטיירב יד
 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ַאאשזרוב ןשידִיי םעד וֿפ ןרעִי טרעטסַײגַאב
 טירטֿפױא רעד .רעטַאעט ןשידִיי ןיא תיבה-לעב השעמ ןריֿפ ןבױה
 ןיא טמירַאב טרעװ עכלעוו| ,ַאקסװַאלסָארענ ןיטסיטרַא רעד ןֿפ
 -טּפיוה יד טליּפש יז ןכלעוו ןוא רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא ןששידִיי םעד
 ןשידִיי םעניא ןעוועדנוֿפוצנַײא ךיז ןזיווַאב ךיג ױזַא טָאה סָאװ |ןלָאר
 זיא סע קידריווקרעמ יו ןכָארטשעגרעטנוא רעמ ךָאנ טָאה ,רעטַאעט
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 יַאק .ר .א בוא זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיאיס .עגַאל סיקסנימַאק .ר .א
 זיא ,עניב רעשידִיי רעד ףױא טרָא ןייק ןעניֿפעג טינ ןָאק יקסנימ
 שטַײד-שידִיי םעד ןוֿפ טיײקטרעּפמולעגמוא רעד תמחמ זיולב טינ סע
 -ביוו ערעדנַא תמחמ ךיוא רָאנ ,ןצונ ךיז טזװמעג טָאה יז ןכלעוו טימ
 .תוביס עקיט

 טייקיטעט סַאקסנימַאק סלחר-רּתסא טימ ךיז טנעקַאב עמ ןעװ.
 טַײװ ןעוועג טינ זיאיס זַא ,רָאלק טרעוװ ,1905 ֿברע ןרָאי יד ןיא
 -סָאמטַא רעד ןוֿפ ןֿברק ַא ןרעוו לָאז ,ַאקסנימַאק .ר .א ,יז זַא ,ןוֿפרעד

 .הֿביֿבס-רעטַאעט רעקיטלָאמעד רעד ןיא ןֿפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,רעֿפ
 -נעט עשיטסילַאעריטנַא יד ןעק ןסָאלשטנַא ןוא ןֿפָא ןטערטסױרַא
 ,עניב ירעשישטַײד-שידַײא רעד ףיױא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןצנעד
 -ניא ךיז ןבעגרעטנוא רעבָא ,טגַאװעג טינ ַאקסנימַאק .ר .א טָאה
 ןעוועג ריא רַאֿפ זיא ןצנעדנעט עשיטסילַאעריטנַא עקיזָאד יד ןצנַאג
 | .ךעלגעזוא

 .ר .א ַײב טלָאמעד ןעוועג רשֿפא זיא םזילַאער םוצ גנַארד רעד
 זיא טָאד רעבָא ,גנַארד רעוויטקניטסניא ןַא יװ רעמ טינ ַאקסנימַאק
 רעלַאיצָאס רעד ןיא טלצרָאוועג טָאה רעכלעוו ,טקניטסניא ןָא ןעוועג
 טכַארבעגטימ טָאה יז ןכלעוו ,טקניטסניא ןַא ,ןֿפַאש ריא ןוֿפ רוטַאנ

 ןשטנעמ ווו הֿביֿבס רענעי ןוֿפ טכַארבעגטימ ,קלַאֿפ ןוֿפ ףיט רעד ןוֿפ
 סױא ךיז טקירד ַאקסנימַאק יוװ ,ײטײקמערָא ןיא טבעלעג, ןבָאה
 -ַאער וצ גנובערטש ריא ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא .עיֿפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא
 -רַאֿפ ךיוא רעבָא ,טנָאקעג טינ יקסנימַאק .ר .א רעבירעד טָאה םזיל
 ןיא דנַאטשמיא ןעוועג טינ יז זיא גנובערטש עקיזָאד יד ןכעלקריוו
 רעבירעד יז טָאה .ריא םורַא טשרעהעג טָאה סָאװ ,רעֿפסָאמטַא רעד
 .עניב רעשידִיי רעד ףױא טרָא ריא ןעניֿפעג טנָאקעג טינ גנַאל יױזַא
 ינָא ךָאנ קיטעט ןרָאװעג זיא יקסנימַאק סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ
 יד זַא ןגָאז טכער טימ ךָאד ןעמ ןָאק ,ןרָאי רעקפס יד ןוֿפ בייה
 ךָאנ ןרעהעג טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןוֿפ רָאי עכעלטע עטשרע
 סָאװ ,וטֿפױא ןכעלטנזעוו םוש ןייק ,ײעטכישעגרָאֿפ; ריא וצ ץלַא
 גנולקיװטנַא רעד ףיוא ןקריוו סָאמ טינדזיאיס רעכלעוו ַא ןיא לָאז

 ךָאנ 1903 רָאי םעד זיב ַאקסנימַאק טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי םענֿפ

 ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,טעברַא ןַא ןָאטעג טָאה יז .ןזיווַאב טַאהעג טינ

 םוש ןייק ריא רַאֿפ טנֿפעעג טינ טָאה ןוא זָאלטכורֿפ ןצנַאגניא ךות

 ןעניד ןָאק עיצַארטסוליא עטלוב סלַא טֿפנוקוצ רעד ןיא קילבסיוא

 ."1903 רָאי ןיא סעדָא ןיא טייקיטעט ריא

 סעדָא ןיא 1902 ןיא רעביא טמענ ַאקסנימַאק .ר .א סָאװ רעסיוא

 טרעוו ןוא ,סעטערעּפָא סנדַאֿפדלָאג ןיא ןלָאר-טּפיױה עלַא ןליּפש וצ

 סָאװ ,רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא ןשידִיי ןיא חוּכ-טּפיױה רעד םעד ךיוד

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא טקנוּפ-ץיטש רקיע רעד טַײצ רענעי וצ זיא

 סָאװ ,"ױרֿפ ענרעזייא יד , עמַארדָאלעמ רעד ןיא ףיוא ךיוא יז טערט

 םעד .ןַאמָאר ַא סר'מש ןוֿפ טריזיטַאמַארד ריא רַאֿפ טָאה ןַאמ ריא

 ןוא ?ןירָאטײנ יד עלהנח; סנַאמנַײֿפ ןיא יז טליּפש 1904 רַאונַאי 0

 .*ױרֿפ ַא ןוֿפ המקנ יד;

 ײ"רעצרעה ענעכַארבעג,

 .ז ןיא "עלעטיג; סלַא ןטָארטעגֿפױא .ק .ר .א זיא 3 ןיא

 ."רעצרעה ענעכָארבעג יד, סניביל

 :טבַײרש רעדנעלסיוא .נ

 טימ ןָאט וצ טַאהעג לקַאטקעּפס םעד ןיא ךיוא טָאה יקסנימַאק,

 -עג טָאה סָאװ ,רָאטװַא רעד .לַאירעטַאמ ןרַאבקנַאד ןייק טינ רעייז

 צנָא טגַאװעג טינ טָאה ,הֿביֿבס-טֿפַאשמערָא עשידִיי יד טרעדליש

 -ַאב טלָאװעג ךיז טָאה ןוא ןעמָאנ ןתמא רעייז טימ ןכַאז יד ןֿפור
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 ןופ ןָאקיסקעל

 וצ ליֿפעגטימ ןשיּפָארטנַאליֿפ-לַאטנעמיטנעס םעד רעטנוא ןטלַאה
 טימ טָאג ןוֿפ טֿפָארטשעג טשרעּפמָאלק זיא עכלעוו ,טֿפַאשמערָא רעד
 זיא יקסנימַאק .ר .א ."רעצרעה ענעכָארבעג, טימ ,סנליוו עכַאווש
 -נעמיטנעס ןבלעז םעד ןיא ץקַאֿפוצנַײרַא רַאֿפעג ַא רַאֿפ ןענַאטשעג
 עקיזָאד יד ןטימעגסיוא רעבָא טָאה יז .ָאט ןשיּפַארטנַאליֿפ-לַאט
 גנובַײרשַאב ַא ןיא רימ ןענעייל -- יקסנימַאק ױרֿפ יד, .רַאֿפעג

 טָאה -- :לקַאטקעּפס ןקיזָאד םעד ןוֿפ |"יטסָאװָאנ עיקסעדָא;}
 "ווא רעקיטומ ןוֿפ ןָאט ןטנכייצעגסיוא ןַא ןידלעה ריא רַאֿפ ןענוֿפעג
 -סיוא ריא ןיא לטיג סניביל ןוֿפ טלַאטשעג סָאד ןוא ,טייקינעטרעט
 -עג ַא ,סלוֿפסנבעל ןוא סקידעבעל ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה גנוריֿפ
 םַײב סעיטַאּפמיס קידנליוו טינ-קידנליוו סױרַא טֿפור סָאװ ,טלַאטש
 םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה לטיג סיקסנימַאק ױרֿפ רעד .רעיושוצ
 זיא יז לַײװ ,רַאֿפרעד רָאנ ,ךַאװש זיא יז לַײװ ,רַאֿפרעד טינ לרוג

 ."ןענימינב ןוֿפ רעקרַאטש ,עלַא ןוֿפ רעקרַאטע

 "ןירָאטײנ יד עלהנסח;

 -*ַאלעטַאגַאב, ןיא ןטָארטעגֿפױא .ק זיא 1905 יַאמ 19 רעד

 | ,"ןירָאטײנ יד עלהנח;, סנַאמנייֿפ ןיא רעטַאעט

 :טבַײרש ןײטשנרַא קרַאמ רעסישזער רעד

 1905 רָאי ןיא זיא ,טָאברַאֿפ ןקירָאי קיצנַאװצ ןוא ייווצ ַא ךָאנ,

 ַא טכַאמ רעשיסור רעלַארטנעצ רעד ןוֿפ ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג

 טָאה לעיציֿפָא .רעטַאעט שידִיי עשרַאוו ןיא ןליּפע וצ שינביולרעד

 -עג רעבָא ,"רעטַאעט שישטַײד-שידִיי, ןסייה טחמעג וליֿפַא ךָאנ סע

 ןזייר ןוש ןעמ געמ עניב רעשידִיי רעד ףױא זַא ,סע טָאה טניימ

 ןוֿפ ענייא יו ןעמוקעג טלָאמעד זיא ַאקסנימַאק לחר רתסא.. .שידִיי

 ןיא זיא ,סנקירביא ."ןרעטש, רעד טינ ,עסױרג יד טינ ,לבמַאסנַא

 עטסעב יד ."ןרעטש; ַא ןעועג רעדעי טעמּכ עּפורט רעקיזָאד רעד

 יד טרעהרעד ןבָאה יז ןעוו.. סעפורט-רעדנַאװ עלַא ןוֿפ ןטסיטרַא

 -ײז ,רעטַאעט שידִי ןליפש עשרַאוװ ןיא ןיש געמ ןעמ זַא ,הרושב
 -עגנָא ךיז וא ףור ןטשרע םעד ףיױא ןעִילֿפ וצ רעהַא ןעמוקעג יז ןענ

 עטסערג יד ןרָאװעג םורַא ױזַא זיא עכלעוו ,עפורט רעד ןיא ןסָאלש

 .טגָאמרַאֿפ לָאמַא זיא'ס ןעוו טָאה רעטַאעט שידִיי ַא סָאװ
 עשרַאוו ןיא יקסנימַאק לחר רתסא ןוֿפ טירטסױרַא רעטשרע רעד

 טנכייצַאב לָאמַא רשֿפא טעוו רעכלעוו ,דָאירעּפ םעִַײנ ןקיזָאד סעד ןיא
 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,"יקסנימַאק .ר .א ןוֿפ דָאירעּפ רעד, סלַא ןרעוו
 -עלטסניק עסיורג יד ."ןירָאטײנ יד עלהנח; ..ןעמָאנ ןטימ קיטש ַא
 ערעסעב ןיא ןלָאר ערעסעב ןייק טַאהעג טינ טלַאמעד ךָאנ טָאה ןיר
 טַאהעג טינ ךָאנ טַײצ רענעי ןיא ,סנקירביא ,ןענַײז עכלעוו ,סעמַארד

 ָאי ןליֿפַא ןידרָאג ֿבקעי ןיוש טָאה עקירעמַא ןיא .ןרָאװעג ןריובעג

 ."תרֿפא עלערימ, ןוא "המותי יד עיסַאכ; ןַײז ןבירשעגנָא טַאהעג

 .טכיירגרעד טַאהעג טינ ךָאנ יז ןבָאה עּפָאריײא ןייק רעבָא

 ,"ןירָאטײנ יד עלהנחג ןוֿפ ערעימערפ רעד ףױא :קנעדעג ךיא
 ,רעטַאעט ןוֿפ גנונֿפערע רעד וצ טריֿפעגֿפױא טָאה עּפורט יד עכלעוו
 ןטסרעמַא טמעשעג ךיז ,ןגױא עטזָאלעגּפָארַא טימ ןסעזעג ךיא ןיב
 ערעדנַא ןוא ןָאזעניד ,רַאטקעּפס ,ווָאלָאקָאס ,ןַאמשירֿפ ,ץרפ רַאֿפ
 -עפש .. טמיטשעג ךעלײרֿפ ץנַאג ןמוקעג ןענַײז עכלעוו ,רעבַײרש
 ןלַאטַאֿפ םעד רַאֿפ טרעֿפטנערַאֿפ יז רַאֿפ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,רעט
 :רעטרעוו יד טימ טסיירטעג ךימ ץרפ טָאה ,קיטש סָאד ןביילקסיוא
 רעטַײװ טעוװ ריא בוא רעבָא ,ביײהנָא רעד יוװ בײהנָא רעד ,אלימ,
 רָאנ "..ןסיימש ךַײא ןעמ טעװ ,"ךעלעקסעיּפ, עכלעזַא ןריֿפֿפױא
 עסעיפ יד הרפכ ַא; :טקיצטנַא ןעוועג ךָאד זיא ןָאזעניד רעטוג רעד
 עסירעטקַא ןַא רעבָא -- טציהעג שידניק טעמּכ ךיז רע טָאה --
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 רע טַאע ט ןטשידיי

 רעבַײרש ערעדנַא יד ."רעסייק ןרַאֿפ ןליּפש יז געמ ,ריא טגָאמרַאֿפ

 -ַאק רעד רַאֿפ םזַאיזװטנע ןַײז ןענָאזעניד טימ טליײטעג טינ ןבָאה

 רָאּפ ַא ךָאנ טחמעג ןעמ טָאה ,סרעסעב ןייק קידנבָאה טינ .יקסנימ

 ערעווש ךָאנ זדנוא זיא'ס זיב ;ןריֿפֿפיױא ןימ ןבלעז ןוֿפ "ךעלעקסעיפ;

 ""הזותי יד עיסַאכ,; עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג ימ

5 

 1905 רָאי ןיא ַאקסנימַאק לחרירּתסא

 :רעדנעלסיוא םוחנ טבַײרש עמַארדָאלעמ רעד ןיא ןליּפש ס'.ק ןגעוו
 עשיַארעה, עלַא ןעמונעגרעביא טָאה יקסווַאלסָארענ יו םעדכָאני

 -קרַאטש ןיא ןטערטֿפױא ַאקסנימַאק ןָא טבייה ,ײןלָאר-גנַאזעג

 ןוֿפ "םזיטַאמַארד, ַא ןעוועג רעבָא זיא סָאד .סעסעיפ ײעשיטַאמַארד
 יד ןוֿפ "םזיטַאמַארד , רעד ןעוועג זיאיס .ןימ ןטמיטשַאב ץנַאג ַא
 "עכעלזשטנעמוא  טימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,סעסעיּפ-דנוש רענַאקירעמַא
 -ָאלעמ-טֿפױרשעגֿפױא טימ ,סערוטנַאװַא עדליוו טימ ,ןטֿפַאשנדיײל
 ךיז זיא (ַאקסנימַאק ױרֿפ) ײױרֿפ ענרעזייא יד , ןטקעֿפע עשיטַאמַארד
 טָאה רע לַײוו ,רַאֿפרעד (יקסנימַאק יה) ןַאמדלעֿפ ריקנַאב םעד ןָא םקונ

 -- ןרעטלע עריא ייצילָאּפ רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא

 ןענעבנגסױרַא טֿפלעה יז .ךעלרעדיוש תמאב זיא המקנ ריא .ןטידנַאב
 םיא טגניווצ ,ןבעל-עילימַאֿפ ןַײז טכערבעצ יז .ןוז ןקיצנייא ןַײז
 ןיא סױרַא םיא טביירט ןוא םיא טמענַאב ,ריא טימ ןבָאה הנותח
 רעטצעל רעד זיב ןטרָאק יד קידנענעֿפע טינ ,יז טוט ץלַא סָאד .סַאג
 ןוא ,עטוג סָאד ,ךיז טריֿפ סע יװ ,טריֿפמוירט ףוס לּכ ףוס .טונימ
 עריא ןוא ױרֿפ רענרעזייא רעד ןוֿפ טלַאטשעג רעד ןיא עזייב סָאד

 טרָא ַאזַא ןיא טָא ,|*קָאטסיל יקסעדָא,} ;טֿפַארטשַאב טרעוו ,טנַײרֿפ
 רַאונַאי 20 םעד .ַאולּפמַא םעַײנ ריא ןכוז ַאקסנימַאק ןָא טבייה עסעיפ
 -רעדיוו זיא סָאװ ,עסעיּפ ַא ,"ןירָאטיײנ יד הנח; ףיוא ןעמ טריֿפ 4
 טערטפ לָאמ סָאד .טֿפַאשנדײל "עכעלשטנעממוא, טימ לוֿפ לָאמֶא
 טימ סױרַא |ײעינערזָאבָא עיָאנשזי ,,| טנעזנעצער רעסעדָא רעד ןיוש
 ײרֿפ ןסילֿפ זזָאל ַאקסנימַאק ױרֿפ יד, :טסעטָארּפ ןכעלקירדסיוא ןַא
 םעניא ןוא ,הירב עסיױרג ַא יז זיא ףיורעד .רעיורט ןוֿפ ןליֿפעג יד
 טגעלֿפ סע יװ ,ַאזַא טקנוּפ ,ןייוועג ַא ףיוא ךיז טבייה לַאז-רעיושוצ
 -ןָאז ױרֿפ יד ןֿפורסױרַא ךעלנייוועג עניב רעשיסורָאלַאמ רעד ףיוא
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 ,סנירָאטײנ עטרַאנעגּפָא ליֿפוצ ןַארַאֿפ זיא ןבעל םעניא .יקצעיווָאק

 סע .קורדנַײא ןַא טכַאמ עניב רעד ףױא ןוֿפרעד גנולגיּפשּפָא יד ןוא

 טינ וא טעּפמיא םעד ןליטש וצ טדַאשעג טינ ץעעווטסעדנוֿפ טלָאװ

 ."רעדליב עקידנסיירצרַאה טימ ןכיורבסימ

 -ייוצ רעד ןוֿפ טנעזנעצער רעד ךיױא טמיטשעג זיא ױזַא טקנוּפ

 ַאקסנימַאק ױרֿפ יד זַא ,טריטַאטסנַאק רע .גנוטַײצ רעשיסור רעט

 -ַאמַארו עקרַאטש ,ערעווע;ג יד טריֿפעגכרוד ןעגנולעג רעייז טָאה

 ,טקַא ןטירד םעד ףיוא רע טֿפרַאװ רעבָא קיטַײצכַײלג ,"לָאר עשייט

 ליֿפוצ ןיוע;ג סא ךיז טקירד רע יוװ ,טריֿפעגכרוד טָאה יז סָאװ

 י | .ײםערַאוו

 ליֿפוצ ןױש טליּפש ַאקסנימַאק, זַא ,ףרּוװרָאֿפ רעקיזָאד רעד

 ךיז טבייה "טעּפמיא םעד ןליטש; לָאז יז גנורעדָאֿפ יד ,*םערָאװ

 ןוֿפ ןריֿפ ךיז טזָאל ַאקסנימַאק 9חר-רתסא .טֿפָא ץנַאג ןרזחרעביא ןָא

 -רַאוולוב ןוֿפ גנורעדליש רעד טימ ּפָא ךיז טיג יז .רעבַײרש-דנוש יד

 -רעניא ןענַייז סָאװ ,ןטלַאטשעג טרעדליש יז .ײטֿפַאשנדיײל , עקיסעמ

 סָאװ רעבָא .טלַאהניא ןלַאער םוש ןייק ךיז ןיא ןבָאה ייז .קידייל ךעל

 טערט יז רעמ סָאװ ,רעבַײרש-דנוש םענוֿפ ןריֿפ ךיז טזָאל יז רעמ

 ןסילֿפ טזָאלא ןוא סעמַארדָאלעמ "עקידנסיירצרַאה; יד ןיא ףױא

 -עג רענעטלעז ןוא רענעטלעז ץלַא ,"רעירט ןוֿפ קיֿפעג יד ַײרֿפ

 ווו ,עסַאמ -סקלָאֿפ רעטיירב רעד טימ טקַאטנָאק ןקיטיינ םעד יז טויֿפ

 וצ גנַארד רעד גָאט וצ גָאט ןוֿפ ךיז טקרַאטשרַאֿפ סע ןןעמעוו ַײב|

 גנַארד רעד טָא ןוא ,ליּפש עששיטסילַאער ַא עויב רעד ףיוא ןזז

 ןליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה סָאד זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג ,קיטנעק ,זיא

 | ."רעטַאעט סיקסנימַאק ןוֿפ ךוזַאב םעניא

 טָאה 1904 בייהנָא ןיא עסערּפ רעסעדָא יד זַא ,קידנזייװנָא ןוא
 םענוֿפ ןעגנַאגעגרעביא זיא סָאװ ,עּפורט סיקסנימַאק זַא ,טנכײצרַאֿפ
 ,םלוע ןייק טינ רעמ טיצ "רעטַאעט ןשיסור , ןיא "רעטַאעט םעַײנ,
 ,"שקידװעגרָאז ַא רעִירֿפ יוװ , זיא ןסעיּפ יד ןוֿפ גנוריֿפסױא יד םגה
 ;ריֿפסיוא ןקידנגלָאֿפ םוצ רעדנעלסיוא טמוק

 ןיא 1903:1904 ןָאזעס רעד ךיז טקידנערַאֿפ טימרעד טָא ץאי
 ןוֿפ ףוס ןטימ זיולב טינ ןָאט וצ רימ ןבָאה לָאמ סָאד רערָא ,סעדָא
 דָאירעּפ ןצנַאג ַא וֿפ ףוס רעד זיאיס .ןָאזעס-רעטַאעט ַא םענייא
 עמַאס ,ןעמַאזיורג עמַאס םעד ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא
 -רַאֿפ-רעטַאעט רעד טעוועדליוועג טָאה סע עוו ,דָאירעּפ ןרעטצניֿפ
 ױזַא טקנופ טָאברַאֿפ רעקיזָאד רעד ךָאנ טליג 1904 רָאי ןיא .טָאב
 עשעירַאצ יד ןעוו ,רָאי קיצנַאװצ עכעלנייּפ יד ןוֿפ ךשמ ןיא ,רעִירֿפ יו
 טַײצ יד רעבָא .עניב עשידִיי יד טרינױר שיטַאמעטסיס טָאה טכַאמ
 םוצ ןעגנַאגעג ןיוש זיא ריקליוו ןשירַאצ ןטצענערגַאבמוא םעד ןוֿפ
 ךיז טָאה סָאוו ,גנוגעווָאב רערענָאיצולָאװער רעד ןוֿפ עילַאווכ יד .ףוס
 טקנעוועעגרעטנוא גָאט וצ גָאט ןוֿפ טָאה ,דנַאל ןרעביא טײרּפשרַאֿפ
 -קַאְוֹו ךיז ןביוהעגנָא טָאהיס .גנונעדרָא רעשירַאצ רעד ןוֿפ קייז יד
 טָאהיס ,קיטילָאּפ-טָאברַאֿפ רעשירַאצ רעד ןוֿפ ייבעג עצנַאג סָאד ןעל
 ןשעידִיי ןֿפױא טָאברַאֿפ רעד ךיױא טֿפַארק ןַײז ןרעוונָא ןביוהעגנָא

 טשימעגֿפױא זיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא .רעטַאעט

 רעד ןיא רעטַאעט רעשידִיי רעד טסייה סָאװ ,טַאלב ַײנ ַא ןרָאועג

 ."עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןוֿפ עכָאּפע

 :רעדנעלסיוא .נ טבַײרש רעטַײװ ןֹוא

 ןעגנוטַײצ עשיסור ךס ַא ןבָאה 1905 רַאונַאי געט עטשרע יד ןיא;

 וצ ןרָאװעג טביולרעד לעיציֿפָא זיא סע, זַא ,גנודלעמ יד טכַארבעג

 ףיוא ןליּפש טעוו'מ עכלעוו ןיא סרעטַאעט דנַאלסור ןיא ןענעֿפע

 סױרַא זיא סע ןעוו ,21883 רָאי ןזיב ןעוועג זיא סע יו ױזַא ,שידִיי

 .ףיורעד טָאברַאֿפ רעד
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 -עג טייקכעלקריוו רעד ןיא רעבָא טָאה עיצַאזילַאגעל עקיזָאד יד

 -וקָאד רעלעיציֿפָא םוש ןייק .רעטקַארַאכ ןעמייהעג-בלַאה ַא ןגָארט
 רעבָא ןבעגעגסױרַא טינ טכאמ עשירַאצ יד טָאה םעד ןגעוו טנעמ
 קיטַײצכַײלג טריֿפעג עסערפ עשיסור יד טָאה ,העידי יד קידנעגנערב
 עלַארטַאעט יד ;גנודלעמ רעד ןוֿפ ןצנעווקעסנָאק יד טעוו עיסוקסיד ַא

 ,ןרעדַאֿפ יו טַײװװ ױזַא קעווַא זיא ,"ַאווטסוקסיא יא רעטַאעט, גנוטַײצ
 עשיזטַײר , עטַאל יד רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןעמענּפָארַא לָאז ןעמ זַא
 -טַאעט , גנוטַײצ עלַארטַאעט עשיסור ערעדנַא יד ךיוא ."עטערעּפָא
 -רעד (שוריֿפב לָאז טכַאמ יד זַא ,טרעדָאֿפעג טָאה *ַאיסָאר ַאיַאנלַאר
 ןוזעל ןגייא ריא עניב רעד ףיוא ןצונַאב וצ סעּפורט עשידִיי יד ןביול
 זַא ,טריפמוירט טָאה "דנַײרֿפ רעד, גנוטַײצ עשידִיי יד .שידִיי --

 ,"גָאט םענייש ַא ןענעכײצרַאֿפ וצ טנַײה טָאה ךַארּפש עשידִיי יד;
 עזטידִיי ןענעֿפע וצ ןרָאװעג טבױלרעד רעדיוו זיא דנַאלסור ןיא-

 עזעידִיי עצנַאג סָאד ,ךַארּפש עשידִיי יד רָאנ טינ ןוא ,סרעטַאעט
 סָאד :טכער עטסקיטכיוו ענַײז ןוֿפ ענייא ןעמוקַאב רעדיוו טָאה קלָאֿפ
 -קַאֿפ ךיז טָאה דלַאב רעבָא .ענעצס עשידִיי ענעגייא ןַא ףיוא טכער
 -ַאגעל יד זַא ,ןעגנונעֿפָאה ענעדנוצעגנָא יד זַא ,טלעטשעגסױרַא שיט

 רעשידִיי רעד ףיוא ששינערעקרעביא ןַא שממ ןֿפורסױרַא טעוו עיצַאזיל
 זַא ,ןסייהעג טָאה סע שטָאכ לַײוװ ,ןבירטעגרעביא ןעוועג ןענַײז ,עניב
 ןעמונעגּפָארַא שידִיי ףױא ןליפש וצ טָאברַאֿפ רעד זיא לעיציֿפָא
 -ַארּפ רעד ףיוא סרעדנוזַאב ,טכַאמ עשירַאצ יד רעבָא טָאה ,ןרָאװעג
 רעטיו ,טליּפשעג בור יּפ לע טָאה רעטַאעט עשידִיי סָאד ּוװ ,ץניוו
 תושיגנ עריא טימ ןעגנַאגעגנַא זיא ןוא ,טָאברַאֿפ םעד ןטלַאהעגנָא
 ."סעּפורט עשידִיי יד ןגעק

 ךורברעביא רעד
 .וצ גנַאגרעביא ס'.ק .ר .א ןגעוו טבַײרש גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 :עמַארד רעד

 ריא ןיא ןוא ןֿפַאש סלחר רתסא ןיא ךורברעביא רעסיורג רעד,

 ,ךָאי 1905 ןוֿפ עיצולָאװער יד ןעוועג זיא ללכב טייקיטעט-עניב

 סָאד ןעוועג ןזיא רָאי-עיצולָאוװער ןוֿפ ןבלַאװע עטשרע יד ןשיווצ

 דַאנַאֿפ טָאה... סָאד .רעטָאעט שידִיי ןליּפש וצ טָאברַאֿפ םעד ןֿפַאשּפָא

 ,דנ דנ םעד ןופ תוחוּכ עטקירדעג ןוא עטמיוצעג יד ןדנובעגרעד

 ךיז רעײרֿפ סנַאש םעד ןבעגעג םיא טָאה ,שטנעמ-רעטַאעט ןטגָאלּפעג

 -כעלטנֿפע רעטיירב רעד רַאֿפ ןטייקכעלגעמ ענַײז טימ ןזַײװַאב וצ

 -סור ןיא זױרבֿפױא רערענָאיצולָאװער רעד טָאה קיטַײצכַײלג ,טייק

 ,שטנעמ ןסַאמ ןשידִיי ןקידנלמירד-ךָאנ םעד טקעוועגֿפױא דנַאל

 "ירעלק ןוֿפ רעיילש ןטכידעג םעד ןיא סיר ןטסעֿפ ַא טכַאמעג טָאה

 ַא יו .םורַא טזיורבעג טָאה סַאו ,ןבעל ןשידִיי ןרעביא ריקליוו ןלַאק

 יד ןעמוקעג זיא ןטגָאזעגרביױא םעד ןוֿפ טַאטלוזער רעכעלריטַאנ

 -סקלָאֿפ רעד וצ שטנעמ-ןסאמ סעד ןוֿפ גנורעטנענרעד ערעקרַאטש

 -ַאב ןוא טקעוועג ,עיזַאטנַאֿפ ןַײז טציירעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא

 -נכַאוורעד ןוֿפ ןייע ןיא ווא .רעטַאעט ןששידִיי םוצ -- יז טרעפכורֿפ

 ןוֿפ ןרעדָאֿפ וצ ןבױהעגנָא שטנעמ-ןסַאמ רעד טָאה ,ןַײזטסּווװװַאב ןקיד

 גנורעֿפטנערַאֿפ יד טרעיינ ,עדַאנוָאלק ןוא עקּפָאה יד טשינ רעטַאעט

 ןרַאֿפ ןענַײז אלימב .ןעמעלבָארּפ-סנבעל עקידנרעטַאמ עסיוועג ןופ

 -טסניק-שיגָאלָאעדיא ווֿפ ןעמעלבָארּפ ןעמּוװשעגֿפױרַא רעטַאעט

 ףיוא רַאֿפ טמוק סע סָאוװ ,סָאד ןדניברַאֿפ סָאד ,רעטקַארַאכ ןשירעל

 .מעטילַאער רעד טימ ,ןבעל ןקימורַא ןטימ עניב רעד

 -- ןליױּפ ןיא ןבעל ןשידִיי ווֿפ ןרעטנעצ-ןסָאמ עטסקיטכיוו יד

 סעזַאב עטסקיטכיוו יד ךַײלג ןרָאוװעג ןענַײז -- שזדָאל ןוא עשרַאוװ

 םוצ געוו ַא ןכוז וצ ןָא ןבייה סרעטַאעט יד .רעטַאעט ןשידִיי ןראֿפ

 ךָאנ זיא געוו רעד ,ןשטנעמ-ןסַאמ ןשידִיי ןקידנכַאװֿפױא ןוֿפ ןצראה
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 ֹצ

 ןופ ןַאקיסלעל

 ןעמ ,רעריֿפ-רעטַאעט יד ןוֿפ םענייק רַאֿפ טרָאלקעגסױא טשינ רעכיז
 יד .עיציוטניא ךרוד ןריֿפ ךיז טזָאל ןעמ .שינרעטצניֿפ רעד ןיא טכוז

 םעד ןעניֿפעג וצ ןיקסנימַאק קחצי םהרֿבַא סע טריֿפ עיצױטניא

 טעניילק ןופ דניק םעד רַאֿפ וא םלוע רעוועשרַאװ ןַיז וצ געװ

 -ביר ,ןיינ ..ןטנָאזירָאה עַײנ סע טנֿפע ,ןעלחר-רּתסא רַאֿפ ,לטעטש

 ןוא תוטשּפ רעד וצ ,לָאוװק-רוא ריא וצ קירוצ טריֿפ ,ןַײז טעוו רעקיט

 ,טײקכעלמיטסקלָאֿפ רעטשלעֿפעג-טשינ רעד וצ ,טייקרַאבלטיממוא
 ַא ןיא וליֿפַא זיא ןוא ריא ןיא טבעלעג טַײצ עצנַאג יד טָאה סָאװ
 -שידִיי, ןיא ערעירַאק ַא ןכַאמ וצ גנורעטש ַא ןעוועג סָאמ רעסיוועג
 | | .רעטַאעט-*שטַײד

 גנוקעלּפטנַא יד זיא שטנעמ-סקלָאֿפ ןשידִיי ןטכַאוורעד םעד רַאֿפ
 רעד ,וצוא ןַא ןעוועג ןטֿפאשנגיא עשירעלטסניק סלחר-רתסא ןוֿפ
 עשידִיי סָאד טרעכײרַאב קידוועעזנָא גנַאל ױזַא טָאה סָאװ ,רצוא
 ןעמוקעגרָאֿפ זיא ייר רעטשרע רעד ןיא ןעלחר-רתסא ךרוד .רעטַאעט
 -ילַאער רעקימורַא רעד וצ ,ןבעל םוצ רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעק רעד
 םענעי ןיא ןעלחר-רתסא ןוֿפ לָאר יד .טייקכעלקריוו רעד וצ ,טעט
 טשינ ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ גנולקיווטנַא רעד ןיא דָאירעּפ

 -נדײשרַאֿפ ַא ,ערעקיטייז ליֿפ ַא ןעוועג זיא יז .עשירָאיטקַא ןַא זיולב -
 עשירָאיטקַא ריא טַאהעג עקַאט טָאה גָאוו עטסערג יד רעבָא .עקיטרַא

 רעד ןוֿפ טנעלַאט רעשירָאיטקַא רעקידנֿפילברַאפ רעד ,גנורַאגָאב

 ןיא לּכ-םדוק טנײשעגֿפױא טײקכַײר ַאזַא טימ טָאה סָאװ ,ןירעלטסנויק

 -יב עטסלוֿפטרעוװ ןוא עטסקיגָאװ יד... .רַאוטרעּפער-ןידרָאג םעז

 -עגּפָא טָאה ןידרָאג עכלעוו ,לָאר רעשירעיצרעד רעד ןוֿפ ןליּפש

 ןעוועג עקַאט זיא ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא טליפש

 .*ַאקסנימַאק לחר-רּתסא

 יענעסעגרַאפ-סקילג , א "רעטסעװש;

 -סקילג; סיקסניפ ןיא ןטָארטעגֿפױא .ק .ר .א זיא 1905 ףוס

 ."רעטסעווע, רעטקַאנײא סצרפ ןוא *ענעסעגרַאֿפ

 :רעדנעלסיוא םוחנ טבַײרש םעד ןגעוו

 טרירָאנגיא ךעלניױועג טרעוו האל ןידלעה סצרפ ןוֿפ לָאר יד,

 רעבָא שיטקַאֿפ .געוו ןזשירעלטסניק סיקסנימַאק .ר .א ןעלדנַאהַאב סַײב

 ןיא טנעמָאמ-ךָארברעביא ןקיטכיוו ַא טײטַאב לָאר עקיזָאד יד טָאה

 ?ַאֿפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא'ס .גנולקיווטנַא סיקסנימַאק .ר .א

 רעשיטסילַאער וצ גנובערטש עוויטקניטסניא סיקסנימַאק .ר .א ןעו
 ןוֿפ גנורעדליש רעטערקנָאק ןוא גנודנעוונָא ןַא ןעמוקַאב טָאה טסנוק
 דַאק .ר .א ןעוו ,ןרָאי עלַא יד ךָאנ .טייקכעלקריוו רעקימורַא רעד
 -ַאעריטנַא יד ןגעק טלגנַארעג ךיז גנולֿפײװצרַאֿפ טימ טָאה ַאקסנימ
 ,רַאוטרעּפער רענייטַאל-ץיוורוה ןשידנוש םעד ןיא ןקוירט עשיטסיל
 -ַאק וו עסעיּפ ַא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא לָאמ ןטשרע םוצ טציא זיא
 טימ גנַאלקנייא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה ליּפש עשיטסילַאער סיקסניינ
 טרעדליש עסעיּפ סצרּפ סָאװ .טקַאֿפ רעד .גנולעטשנייא סרָאטווַא םעד
 .ר .א טָאה ,"טיונ, טסייה סָאװ ,ןדָאב ןכעלקערש ,ןרעטצניֿפ םעז
 רימ יו ,טרעקרַאפ .טנַאקעג טינ ןקערשּפָא 1905 רָאי ןיא יקסנימַאק
 רעד וצ סערעטניא רעוויטקַא רעד טלָאמעד טרעוו ,ןעז רעטַײװ ןלעוו
 ןטֿפַאשנגיא עשיטסירעטקַארַאכ יד ןוֿפ ענייא טיונ ןוֿפ גנורעדליש
 "רעטסעווש, סצרּפ ןוֿפ גנריֿפֿפױא יד ,ןֿפַאש סיקסנימַאק .ר .א ןֿפ
 טכַאמעג טָאה יקסנימַאק .ר .א סָאװ ,טירש רעטשרע רעד ןעוועג זיא
 ,גנורעדליש-"תולד , רעד וצ גנורעטנענרעד ריא ןיא

 ןייק ףיוא יקסנימַאק .ר .א טָאה ןירעלטסניק עשיטסילַאער ַא יו
 טָאה ,ןהאל ןוֿפ טלַאטשעג םעד ןיא זַא ,ןסעגרַאֿפ טלָאװעג טינ עלייוו
 ןוא יירטעג טָאה יקסנימַאק .לזיימטסניד םערָא ןַא טימ ןָאט וצ יז
 -ַאב ןֿפרַאד סָאװ ,ןלַאטעד םוכס ןצנַאג ַא ןבילקעגוצ קידוועגגרָאז
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 רעטַאע ט ןטשידִיי

 ריא ןיא "עשלדיימטסניד , סָאד ,ןהאל ןיא עלענָאיסעֿפָארּפ סָאד ןזַײװ
 טלייצרעד האל ּווװ סעקילּפער יד ןיא ןליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה סָאד .ןבעל

 -וצסיוא ליֿפױזַא טָאה יז רעכלעוו ןוֿפ בוטש רעשידיגנ רעד ץטעװ
 םעד ןכָארטשעגרעטנוא טלוב ייברעד טָאה יקסנימַאק .ר .א .ןייטש
 יז .םיתבה ילעב עריא ןוֿפ לדיימטסניד סָאד ּפָא טלייט סָאװ ,ךלהמ

 ריא סיוא טקירד האל עכלעוו ןיא ןצַאז יד ןבעגעגרעביא וװיטקַא טָאה
 סיקסנימַאק ןיא ,ָאד ןיוש .בוטשש רעשידיגנ רעד ןגעק גנורעטיברַאפ
 -קַארַאכ ענעי ןֿפערט טנָאקעג עמ טָאה ,"טלַאטשעג-תולד , ןטשרע

 ױזַא םעדכָאנ טָאה עמ עכלעוו רענעט עשיטסַאקרַאס עשיטסירעט
 | .ןליּפוע ריא ןיא טקרעמַאב טֿפָא

 (טביה ץנַאג "רעטסעווש, רעטקַאנײא סצרפ טיג ,טסּוװַאב יװ
 יד ןוצ גנויצַאב עשיטסַאקרַאס ַאזַא ןקירדוצסיוא ףיוא לַאירעטַאמ

 לָאירעטַאמ-טרָאװ ןקיזָאד םעד טָאה יקסנימַאק .ר .א .םיתבה-ילעב
 ןרָאװעג זיא'ס ןכלעוו ןוֿפ טנעצקַא ןקיטרַאנגייא ַאזַא טימ ןגָארטעגוצ
 ןרָאװעג ןטָארטעצ לָאמ ייווצ זיא האל יוװ טלייצרעד טרעוו ָאד :רָאלק
 .ױרֿפ ַא סלַא וא שטנעמ-סטעברַא רעטקירדרעטנוא ןָא סלַא --

 יוװַצ עֶקיִזָאד יד ןשיווצ טכיוװעגכַײלג עקידנעטשלוֿפ ןייק רעבָא
 ןעניֿפעג וצ ןבעגעגנייא טינ ןיקסנימַאק .ר .א ךיז טָאה ןוויטָאמ

 עוויסַאּפ ןליפוע וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג טינ עבטב זיא יקסנימַאק
 ןקעלּפטנַא לָאמעלַא ךיז טגעלֿפ עו רעשירעלטסניק ריא .ןרוטָאנ

 רעדָא עיצקַא עסיוועג ַא ןרעדליש טגעלֿפ יז ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא
 -קַאנייא סצרּפ ןיא .עיצקַא רעסיוועג ַא וצ גנוטיירגוצ יד תוחּפה לכל
 יד ןגעק גנורעטיברַאֿפ סהאל .עוועג טינ סנױזַא רעבַא זיא רעפ
 סע רעכלעוו ַא ןיא גנוריזילַאער םוש ןייק טינ טמוקַאב םיתבה-ילעב
 םעד ןוֿפ גתלקיוװטנַא םוש ןייק טסקעט ןיא קידנבָאה טינ .טַאט זיא
 -רעביא יקסנימַאק .ר. א טָאה ,ןהאל ןיא ליֿפעג-סגנורעטיברַאֿפ ןקיזָאד
 ןעמוקַאב ךיז טָאה סע .טַײז רעטייווצ ַא ןיא טקנוּפרעוװש םעד ןגָארטעג
 טלַאה טלַאטשעג-האל םעד ןוֿפ םזיטַאמַארד רעצנַאג רעד זַא ,יױזַא
 םעד ףיוא ךעלסילשסיוא -- לקַאטקעּפס ףוס םַײב סרעדנוזַאב -- ךיז

 -ַאולּפסקע םעד ןוֿפ לרוג רעד .ױרֿפ רעטרַאנעגּפָא ןַא ןוֿפ לזמ ןרעטיב
 .טנורגרעטניה םוצ ןרָאװעג טקורעגּפָא זיא שטנעמ-סטעברַא ןטריט

 ןיא -- רעטקַאניא סצרפ ןיא האל טגירק ירפ עטרַאנעגּפָא סלָא
 -- יקסנימַאק .ר .א טליּפשעג טָאה'ס ןכלעוו טנַאירַאו ןטשרע םעד
 ןברק ַא רַאֿפ ךיז טגנערב יז :עיצקַא ,עטֿפַאהלֿפיװוצ תמא ,עסיוועג ַא
 סע טָאה טנעמָאמ םעד טָא ןוא ,רעטסעווש רערעגנִיי ריא טָאטשנָא
 ןדיימסיוא .ליפש ריא ןוֿפ רעטנעצ ןיא טלעטשעג יקסנימַאק .ר .א
 רעסיוועג ַא ןוא .רעווש רעייז ןעוועג ָאד זיא ןָאט ןלַאטנעמיטנעס סעד
 עקַאט לָאמסָאד יקסנימַאק .ר .א ַײב ךיז טָאה גנַאלק רעלַאטנעמיטנעס
 .ןרעה טזָאלעג

 ענייא ןזיוועגסױרַא ךיז טָאה לקַאטקעּפס-ץרפ םעד ןופ גנַאג ןיא

 ןלעװ רימ עכלעוו ,סיקסנימַאק טֿפַאשנגײא עשיטסירעטקַארַאכ ַא
 .ןריזילַארָאמ וצ גנוגיינ יד זיא טָאד -- ןענגעגַאב טֿפָא ץנַאג רעטעּפש
 קרַאטש ךיז גנוגיינ עקיזַאד יד טָאה האל סצרפ ןוֿפ לָאר רעד ןיא
 טקנופ טָא ,קורדנייא ַאזַא טכַאמעג טָאה'ס .ןגיוא יד ןיא ןֿפרַאװעג
 ,םיתבה-ילעב יד ,סרעדרעמ יד ָא-טָא רסומ ןגָאז טלָאװ יקסנימַאק יו
 ,םעד טָאטשנָא .האל יו שטנעמ םענייש ַאזַא טכַארבעגמוא ןבָאה סָאװ
 יד רַאֿפ גנונרָאװ עֿפרַאש ַא ןרעה ךיז לָאז סעקילּפער סהאל ןֿפ זַא
 טָאה ,סנבעל עקידנעילב ,עשירֿפ ןטכינרַאֿפ סָאװ ,ךעלעקָאי בר עכַײר
 ןסיוועג םוצ ןרילעּפַא וצ וװרפ ןימ ַא טקרעמַאב ןיקסנימַאק ַײב ךיז

 רעסיוועג ַא ןיא ,ךיז טײטשערַאֿפ ,טָאה סָאד .ךעלעקָאי בר עבלעז יד ןופ

 רעד .לקַאטקעּפס םעד ןוֿפ טֿפַארק-גנוקריוו יד טכַאװשעגּפָא ,סָאמ

 עסיורג ַא יקסנימַאק .ר .א ןוֿפ טרעדָאֿפעג טָאה לקַאטקעּפס-ץרפ
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 -סיטרַא ןַא זַא ,טרעדָאֿפעג ךיז טָאה'ס .גנוגנערטשנָא עשירעלטסניק
 יד ןוֿפ עמַארדָאלעמ רעקיליב ףיוא ןרָאוװעג ןגיוצרעד זיא סָאוװ ,ןיט
 עטסנרע וצ ןייגוצ לָאמ ןטשרע םוצ לָאז ,רעכַאמ-ןסעיּפ רענַאקירעמַא
 יד ףױא ןטכַארטרַאֿפ ךיז לָאמ ןטשרע םוצ ,ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס
 ףױא ןטלַאטשעג יד טימ ןגעוװַאב סָאװ ,ןויטָאמ עלַאיצָאס ערעֿפיט
 ."עניב רעז

 ;יקצולירּפ חנ טבַײרש "רעטסעווש;, סצרּפ ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 טלַאטשעג קידעבעל ַא ןבעגעג טָאה עכלעוו ,יקסנימַאק ױרֿפ,

 ."האל קילגמוא ריא ןיא רענעביוהרעד ןוא רעכעלקילגמוא רעד ןוֿפ

 ײרעטומ יד;

 "ךיוועל לחר; סלַא ןטָארטעגֿפױא ךיוא .ק .ר .א זיא 1905 ןיא
 ."רעטומ יד, עמַארד סיקסניּפ דוד ןיא

 ;רעדנעלסיוא םוחנ טבַײרש םעד ןגעוו

 ןסױטשעג טָאה רעבַײרש-דנוש רענַאקירעמַא רעד רָאנ טינ;
 ןטלעז טינ .ליּפש רעשיטַאמַארדָאלעמ וצ געוו ןֿפױא יקסנימַאק .ר .א
 רענעֿפורעגױזַא רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ עקינייא ךיוא ןָאטעג סָאד ןבָאה
 ןעז רימ ןענָאק ןוֿפרעד ליּפשַײב ןטלוב ַא .עמַארד *רעשירַארעטיל;
 עסעיּפ סיקסניפ ןוֿפ גנוריפֿפױא יד .. "רעטומ יד, סיקסניפ .ד ןיא
 ןטליג טלָאזעג "רעטסעווש, סצרּפ ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד יו טקנוּפ טָאה
 טעברַאטימ רעטסנרע ןוֿפ טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע זַא ,זַײוַאב ַא יו

 וצ זיא סע .רעבַײרש ןעידִַיי םעד ןוא רָאיטקַא ןשידִיי םעד ןשיווצ
 .ד ןוֿפ עיצַאטופער יד ךיא טקריױועגטימ טָאה ייברעד זַא ,ביילג
 -נעט עשיטַארקָאמעד עטמיטשַאב טימ רעבַײרש ַא סלַא ןיקסניפ

 ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןטײנַאב סענוֿפ טירש עטשרע יד רַאֿפ... .ןצנעד
 וצ סעפע טַאהעג רעבַײרש ַאזַא טימ גנודניברַאֿפ יד טָאה 1905 רָאי
 טנָאקעג ץלַא רַאֿפ רעקיניו רעבָא טָאה "רעטומ יד , עסעיפ יד .ןגָאז

 -ַארקָאמעד טימ רעבַײרש ַא ןוֿפ עיצַאטופער סיקסניּפ .ד ןקיטכערַאב
 ןעוו טלָאמעד ןרָאװעג ןבירשעג זיא עסעיפ יד .ןצנעדנעט עשיט

 "מערָא עקידרעירֿפ ענַײז ןוֿפ ןגָאזוצּפָא טלייאעג ןיוש ךיז טָאה יקסניפ
 יקסניּפ טָאה רעִירֿפ בוא .ןעגנומיטש-טסעטָארּפ ןוא רעדליב-טייק

 טרעדלישעג (ילטֿפעש קיזייא ,) עמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ענַײז ןיא
 טָאה ןוא שטנעמ-טעברַא םענֿפ עדריוו-ןשטנעמ עקידנכַאווֿפױא יד

 ןטקילֿפנָאק עלַאיצָאס עֿפרַאש ןוֿפ ןָאֿפ ןפיוא ןטלַאטשעג ענַײז ןזיווַאב

 עמַארד רעד ןיא טציא רע טָאה ,טייקכעלקריוו רעקימורַא רעד ןיא
 בָאה ךיא, .גוטכיר רעדנַא ןַא ןיא רָאג טדנעוועגּפָא "רעטומ יד;
 סיקסניּפ זדנוא טעדלעמ -- טכַאנרַאֿפ תבש םעד ,טַײצ יד ביל רעייז
 רוטַאנ רעד ןיא טגיל סעּפע -- ןיוועל לחר הנמלא עכַײר יד ,ץדלעוו
 סָאד ןוא ,שינעקנעב ןוא שינעגָאנ ַא טימ ןָא זדנוא טליֿפ סָאװ ,סנױזַא
 ,טלַאטשעג סָאד ָא-טָא ןוא ."גנונעֿפַאה ליֿפױזַא טימ ,טייקסיז ַאזַא טימ
 -ןעב ןוא שינעגָאנ רעקיטכַאנרַאֿפ תבש ןוֿפ ןצלָאמשעצ טרעוו סָאװ
 -ַאמַארד-ךיוה ַא ןיא ןעלדנַאוורַאֿפ טלָאוװעג יקסניּפ .ד סע טָאה ,שינעק
 ךיז טלגנַאר ,עביל-רעטומ ריא ןוֿפ ןברק ַא טלַאֿפ סָאוװו ,רוגיֿפ עשיט
 ןייק .וויזאא עסעיפ ףוס םוצ טברַאטש ,םזִיָאגע סרעדניק עריא טימ
 .טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ָאד טָאה םזיטַאמַארד ןתמא ףױא זמר םוש
 -ַארדַאלעמ ענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןעמוקַאב ךיז טָאה סע .ןַײז טנַאקעג

 םענייק ןבָאה סָאװ ,דייר עזטעירעסיגנרערט-לַאטנעמיטנעס טימ עמ

 .טגערעגפיוא טינ םענייק ןוא טגיצרעביא טינ

 סיקסניּפ ןיא לָאר-טּפיױה יד טליפשעג טָאה סָאוװ ,יקסנימַאק .ר .א

 -רעביא-טינ יד ןליֿפ טזחמעג שרעדנַא ץעמע יװ רעמ טָאה ,עסעיפ
 ןבעגעג ריא טָאה סע סָאו ,דײר עשירעסיגנרערט יד ןופ טייקידנגייצ

 יז טָאה ,שוח ןשיטסילַאער ןֿפרַאש ַא טימ טסיטרַא ןַא .רָאטװַא רעד
 -עכָאלמעג-ךעלטסניק ַא זיא ןיוועל לחר זַא ,ןריפוערעד טזומעג דלַאב
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 רָאטװַא רעד סָאװ ,"שינעקנעב ןוא שינעגָאנ, יד זַא ,טלַאטשעג טעוו

 ,הֿביֿבס רעד רַאפ שיּפיט טינ לַאֿפ ןייק ןיא ןענַײז ,ןבעגעג ריא טָאה
 ַא טרעדָאֿפעג ךיז טָאה ָאד ןיוועל לחר רָאֿפ טלעטש סע עכלעװו
 לחר ןוֿפ גנורעדליש סרָאטװַא םעד ןיא וויטקערָאק רעכעלטנעזעוו
 יֿפױא ןטשרע ריא ַײב יקסנימַאק .ר .א טָאה ףיורעד רעבָא .ןיוועל
 .טקעלקעג טינ טומ ןייק ךַאנ עסעיפ "רעשירַארעטיל, ַא ןיא טירט
 טָאה "רעטומ, סיקסניפ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו עיזנעצער ןַײז ןיא
 רעד ןוֿפ "ןרעלעֿפ יד ןקעד, ןלָאז ןרָאיטקַא יד זַא ,טרעדָאֿפעג ץרּפ
 עקידנגָאזליֿפ יד טימ עיזנעצער יד טקידנערַאֿפ טָאה רע .עסעיּפ
 יד ןוא ןַײז ױזַא טעו לָאמ ןטיױוצ םוצ זַא ,ןֿפָאה רימָאל , :רעטרעוו

 לחרי-רּתסא

 ַאקסנימַאק

 ףסוי ןוז ריא ןוא

 -רַאֿפ רעסיורג סעצרּפ ."בוח סרָאטוַא םעד ןלָאצַאב ןלעוו ןרָאיטקַא

 .ר .א ןָאטעג סױטש ַא רעטשרע רעד טָאה רע סָאװ ,סע זיא טסניד
 עסיורג יד ןכלעוו טימ געוו ןכעלגעמ-קיצנייא םעד ףיוא יקסנימַאק
 טַײצ רענעי ןוֿפ ןדנעטשמוא יד ןיא טָאה ןיטסיטרַא עשיטסילַאצר

 ןייגוצ ,רָאטוַא ןרַאפ הענכה רעליוה ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא -- ןייג טנָאקעג

 ףיוא -- קיטיינ זיא סע ּוװ -- ןוא ןעגתלעטשנייא ענַײז וצ שיטירק
 סָאו ,סָאד ןרעסעבסיוא ןוא ןטכירַאֿפ ןֿפוא םענעדײשטנַא ץנַאג ַא

 ףיוא ןיוש יקסנימַאק .ר .א טָאה יצ .ןרעסעבסיוא ךָאנ ךיז טזָאל סע -
 זדנוא זיא ,גנורעדָאֿפ סעצרפ טליֿפעגסױא לקַאטקעּפס ןטייווצ סעד
 ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא זַא ,טקַאֿפ ַא רעבָא זיא סע .טסּוװַאב טינ

 ןעגנַאגעג ןױש *"רעטומ, סיקסניפ ןיא ליּפש סיקסנימַאק .ר .א זיא
 -ונעג טָאה יקסנימַאק .ןזיוועגנָא טָאה ץרפ עכלעוו ,גנוטכיר רעד ןיא
 .סיקסניפ ןיא ןויטקערָאק ןגָארטנַײרַא תוירחא םענעגייא ףיוא ןעמ

 .טַײוװ רָאג ייברעד יז זיא ןעגנַאגעג ןוא ןיוועל לחר ןוֿפ גנורעדליש

 "רעטומ, סיקסניּפ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןגעו סעיזנעצער יד ןיא

 -ַאק .ר .א;, זַא ןענעכײצרַאֿפ לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה
 ַאיקסעדָא, טבַײרש ױזַא} ."רָאטװַא ןטימ לגנַארעג ַא ָאד טריֿפ יקסנימ
 -כרוד רָאגיזיב ַא טריֿפַארגָאטָאֿפעגּפָא טָאה יקסניפ, | *יטסָאװָאנ
 ןַײז טזָאלעגסױא ךיז טָאה טימרעד ןוא לַאֿפפצ -סנבעל ךעלטינשי
 עצנַאג ַא ופ ךשמ ןיא טָאה יקסנימַאק ..עבַאגֿפױא עשירעלטסניק
 ריא חמ עמ ןוא ,רָאטװַא ןטימ טלגנַארעג ךיז ךעלדימרענוא טכַאנ
 .טֿפמעקעגסױא עקַאט סַאװ-סעּפע טָאה יז -- טכערעג םעד ןבעגּפָא
 ןקידנעטשלוֿפ ריא טריֿפמוירט וליֿפַא יז טָאה ןטנעמָאמ עקינייא ןיא
 -ַײצ רעבלעז רעד ןיא ןעמ זבַײרש לָאמ רעדנַא ןַא ַײב ןוא| "ןוחצנ

 סע טלעק ַארַאֿפ סָאװ ןלעטשוצרָאֿפ ךיז רעווש טינ זיא'ס, {גנוט -
 טלָאװ ןיוועל הנמלא יד ןעוו עסעיפ סיקסניפ ןוֿפ טיײװעגנָא טלָאװ
 םעד ,טנעלַאט םעד טינ טגָאמרַאֿפ סָאװ ,עסירטקַא ןַא טליּפשעג
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 ןיפסיטרַא יד .יקסנימַאק ױרֿפ יד סָאװ ,קַאמשעג םעד ןוא שוח
 -עקַאילבעגּפָא סגרוטַאמארד םעד טרעדנַאעגרעביא ןצנַאגניא טָאה
 רעד ןוֿפ טסנוק רעד ךרוד .שינעֿפעשַאב עטכַארטעגסױא ןוא עטטוו
 ןבעל סָאד ןילַא ןָאטעג גָאלש ַא קידנרעטַאלֿפ טָאה יקסנימַאק ױרֿפ
 -טעי ןיא טרעוו ליפש ַאזַא .ןברַאֿפ עשיּפיט ןוא עטלוב ענייז טימ

 ןיא טלדנַאװרַאֿפ ,רעטַאעט ןטמערוֿפעגסױא טינ ךָאנ ,ןעגנוי ךדיוו
 זיא אמחג עסיורג ןייק ."גנומערטש עצצנַאג ַא ,לוש ַא ,עיצידַארט ַא
 טימ לגנַארעג סיקסנימַאק .ר .א .ןעוועג טינ רעטרעוו עקיזָאד יד ןיא

 סָאד... .גנונייזשרעד עקילעפוצ ןייק ןעוועג טינ ךעלקריוו זיא ןיקסניּפ
 .ר .א סָאװ ,עיצידַארט רעַײנ רעד ןוֿפ דוסי רעד ןעוועג ךעלקריוו זיא
 טָאה רַאֿפרעד זיולב .רעטַאעט ןשידִיי ןיא טכַארבעג טָאה יקסנימַאק

 -וכיירגרעד עשירעלטסניק עקידנטיײטַאב עכלעזַא ןבָאה טנַאקעג יז
 -קינייו וא עקידנטײטַאב-קינייו ןיא לָאמוצ קידנטערטסױרַא ,ןעג

 ,"קרעוו עשירעלטסניק

 :רעטומ ריא ןגעוו תונורכז עריא ןיא טבַײרש ַאקסנימַאק .ַאדיא|

 סלַא טליפשעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא עסעיּפ רעטשרע רעד ןיא,
 טלָאמעד ,עמַאמ ןַײמ טָאה ,"רעטומ יד; סיקסניפ דוד ,דניק קיִרָאי 5

 טלָאמעד ךָאנ טָאה יז עבַאב ןַײמ טליּפשעג ,ױרֿפ עקירָאי-35 ַא

 טרעהעג טינ טָאה סָאד .העדורב ןַײמ -- דניק קירָאי-2 ַא טַאהעג |

 -לטיט רעד ןיִא ליּפש סעמַאמ ןַײמ רעבָא ,ןסעיּפ ענעגנולעג יד וצ
 רעכיוה ַא רָאג ןוֿפ גנוכיירגרעד עשירעלטסניק ַא ןעוועג זיא לָאר
 ןדעי טיירג זיא יז עכלעוו רַאֿפ רעדניק עריא וצ עביל יד .הגרדמ

 ,גושיױטנַא יד ןבעל דעלנעזרעּפ ריא ןוֿפ ץגָאזּפָא ךיז קילבנגיוא

 ריא וצ טריֿפרעד ןוא ןצנַאגניא יז טשרעהַאב עכלעוו ,טֿפַאשקנעב יד
 ןעוועג זיא ןעגנובעלרעביא עמַאג עצנַאג יד -- טױט ןקיטײצירֿפ
 ץמזע ןיק .ןכירטש עטסלדיא ןוא עטסניד יד טימ טריפעגכרוד

 ,םוידוטש ַא ןעוועג זיא סָאד .יײרשעג קיצנייא ןייק ,טייקיליב ווֿפ
 רעדעֿפ ערעכַײר ַא ךס ַא ךיז טגנַאלרַאֿפ ןבַײרשַאב וצ םיא סָאװ
 .ירעליּפשיוש עשיטסילַאעד ַא ןעוועג זיא עמַאמ ןַײמ .ענַײמ יװ
 -רַאֿפ טשינ לָאמנייק ,םזילַאער רענייר-לָאטשירק ַא ןעוועג זיא סָאד

 ."ןָאט ןכיוה רעדָא טסעשז ןקירביא ןַא טימ טקיליב

 "לעסעבעלַאב רענליװ;

 2 ;טבַײרש רעדנעלסיוא םוחנ
 יז זיא ןרָאיטקַא עשידִיי עטסנרע עקינייא ךָאנ טימ ךַײלג

 .סעסעיפ *עשירַארעטיל, עַײנ יד רַאֿפ ײשּפָא ןֿפיט טימ לוֿפ ןעוועג
 יד ןוֿפ גנוטיירגוצ רעד טימ ןלייא ךיז קשח ןייק טַאהעג טינ טָאה יז
 וצ .טחמעג ןעמ טָאה ךיז ןלייא רעבָא .סעסעיּפ עכלעזַא ןיא ןלָאר
 -ַאעט םענוֿפ טעּפמיא רעשירעכַאמסטֿפעשעג רעד ןעוועג זיא סיורג
 סָאד טנעה ענַײז ןיא ןטלַאהעג ךָאנ ץלַא טָאה סָאװ ,רָאטקעריד-רט
 ןסעיּפ יד רעבירעד ןבָאה .רָאיטקַא ןשידִיי םענוֿפ ןֿפַאש ןוא ןבעל
 -כיִג רעקידריווקרעמ ַא טימ ןטיבעג ךיז עניב רעשידִיי רעד ףיוא
 רעױשוצ םענוֿפ ןַײזטסּוװַאב םניא ןגָארטעגנַײרַא ןבָאה ןוא טייק
 טּפַאכעגנַײרַא סכעליױורעטניה טָאה עמ .רעטנָאלּפ ןרעיוהעגמוא ןַא

 רעניײטַאל ץיוורוה סעד ֿפ קיטש-דנוש שיקנערֿפ-טלַא ןַא ךױא

 ַא טימ ןָאטעג לַארּפ ַא ןעמ טָאה סעדכָאנ דלַאב רעבַא ,רַאוטרעּפער

 ."ןרעדַאמדַארטלוא, ןַײז טלָאזעג טָאה סָאװ ,עסעיפ
 -סיוא זיא ןיקסנימַאק רעכלעוו ןיא ןסעיפ יד ןוֿפ רענייא ןגעוו

 רענליוו סָאד; סנײטשנרַא קרַאמ) ןטערטוצֿפױא טלָאמעד ןעמוקעג

 ןגָאלש עמַארד רעד ןיא; ןבירשעג ץרפ .ל .י טָאה (?לסעבעלַאב
 -יטש ,(ןכערבעצ לדיֿפ סָאד) סזילָאבמיס ,(זיולק יד) םזילַאער ךיז
 ַא ,רעטצנעֿפ סרעטסעווש רעדנילב רעד רעטניה ןעמולב יד) גנומ
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 רעטַאעט ןשירדיי

 עשירַארעטיל ײלרעלַא ןוא (לרעדיינש קירעזייה ןקנורטרעד

 | | ,"ןעמרָאֿפ

 ןעדייב ןוֿפ טרעוו ,*האל; לָאר יד ךעלנײשרַאװ ,ןליּפש ס'.ק ןגעוו

 .טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק

 "עינד ַאנ;

 -רעביא ןַײז ןיא יקסנימַאק קחצי-םהרֿבא טָאה עכָאּפע רענעי ןיא

 *לּפַאטש ןטצעל ןֿפױא; גיא "טינד ַאנ; סיקרָאג טריֿפעגֿפױא גנוצעז

 ריא ןגעוו .?עסיליסַאװ, לָאר רעד ןיא ,לחר רּתסא ,ױרֿפ ןַײז טימ

 :רעדנעלסיוא םוחנ טבַיײרש ןליּפש

 לקַאטקעּפס-יקרָאג ןטשרע םעד ןיא ןענַײז ןטייקירעווש עסיורג,
 ןענַײז יקסנימַאק .ר .א רַאֿפ ןרָאיטקַא עשידִיי יד רַאֿפ ןענַאטשעג

 -ילפמֲאק רעד תמחמ רעסערג ךָאנ ןעוועג ןטייקירעווש עקיזָאד יד
 .טליּפשעג ָאד טָאה יז סָאװ ,עסיליסַאוו טלַאטשעג םעד ןוֿפ טייקטריצ

 ץרפ טָאה לקַאטקעּפסיקרַאג ןטשרע סעד ןגעוו עיזנעצער ןַײז ןיא
 רעטקַארַאכ רעצרַאוװע רעכעלקריוו רעקיצנייא רעד זַא; :ןבירשוג

 -סָאק רעטלַא רעד ,זױה-טסַאג סענוֿפ זיבה-לעב רעד זיא "קיטש ןיא
 ,עסיליסַאוװ רעגנוי רעד ,סוועליטסָאק ױרֿפ רעד ךַײש סָאיו .וועליט
 םעד וצ גנויצַאב עוויטַאגענ-ןכָארּפשעגסױא ןייק ץרפ .ל .י טָאה
 זיא עסיליסַאוו זַא ,ןָא טזייו ץרפ ,תמא .טַאהעג טינ טלַאטשעג ןקיזָאד
 -יליסַאוו ןגעוו וליֿפַא טדער ץרּפ ."עקיצייג ַא ,עטכעלש ַא ..גנַאלש ַא;
 ךָאד טלַאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,טייקיטכערטרעדינ סעס
 ַא, ןַאמ ריא יװ טקנופ זיא עסיליסַאװ זַא ,טינ ןֿפוא םושב ץרפ

 סָאװ ,ןוֿפרעד ךיז טמענ סַאד ."רעטקַארַאכ רעצרַאוװש רעכעלקריוו

 -ןצ ןזיירק עטיירב רָאג ןופ ןגיוא יד ןיא ךיוא יוו) ןגיוא סצרּפ ןיא
 ןעוועג ןיז ןסיוועג ַא ןיא עסיליסַאװ זיא (טַײצ רענעי ןוֿפ רעױש
 ןוֿפ ןעניױשרַאּפ עקירעביא יד יװ טקנופ ,"שטנעמ רענעזעוועג ַא;
 וועליטסָאק) טֿפַאשמערָא רעד ןוֿפ קידנעמַאטש .עסעיּפ סיקרָאג

 ,("..ריזח רעמערָא ..שיילֿפ קיטש םערָא; יו שרעדנַא טינ יז טֿפור
 ןוֿפ טָא ןוא ןוועליסָאק ןטלַא סעד ןבעל ריא ןבעגעגּפָא עסיליסַאוו טָאה
 רעשילַארָאמ ןוֿפ סעצָארּפ רעד ריא ַײב ןָא ךיז טבייה ןָא טלָאמעד
 ,ווָאנכוב ,עסעיפ רעד ןוֿפ ןױשרַאּפ ַא רענייא תעשב .עיצַאדַארגעד
 ,"ריא ןיא טקעטשיס טייקשהיח לֿפױוא :ןעסיליסַאוו ןגעוו טקרעמַאב
 ןרעוו ןעמ ןָאק ןבעל ַאזַא ןוֿפ, :טכער רעלוֿפ טימ םיא ןעמ טרעֿפטנע
 ,ַאזַא וצ ןשטנעמ ןקידעבעל זיא סע ןכלעוו וצ דניב םענ טָא היח ַא
 | *...רעריא יו

 זיא ,ןעסיליסַאוו ןליּפש ןעגנַאגעג זיא יז ןעוו ,יקסנימַאק .א רַאֿפ
 סָאו ,טײקטריצילּפמָאק יד טָא ןקרעמַאב וצ טינ רַאפעג ַא ןענַאטשעג
 -ןרָאי טָאה סָאוװ ,ןיטסיטרַא ןַא רַאֿפ .טלַאטשעג סיקרָאג ןיא ןַארַאֿפ זיא
 עמַארדָאלעמ רענַאקירעמַא רעקיליב רעד ןיא טקילײטַאב ךיז גנַאל
 ךױא זַא ,רַאֿפעג ַא ןעװעג זיא ,ןטקעֿפע "עלענימירק , עריא טימ
 עשיֿפיצעּפס ַא ןעמוקַאב ריא ַײב לָאז ןעסיליסַאוו ןוֿפ טלַאטשעג סָאד
 רַאֿפעג עקיזָאד יד טָאה יקסנימַאק .ר .א .גנוברַאֿפַאב "עלענימירק.

 ןֿברָאװעגּפָא ןצנַאגניא לקאטקעּפס סעד ןיא טָאה יז .ןטימעגסיוא
 ןוֿפ ךושמ ןיא טעברַאעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייהניווועג עטינעצס יד
 -עמַא רעד ןיא *ױרֿפ ענרעזייא יד , טליפשעג טָאה יז ןעוו ןרָאי ענעי
 -רַאֿפ-שירַאוולוב ןייק טינ .ןעמָאנ ןבלעז ןטימ עמַארדָאלעמ רענַאקיר
 ןענַאטשעג לָאמסנעד זיא *ױרֿפ ענרעזייא, ןַא ןוֿפ ןעקענַאמ רעטצוּפ
 . טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקידעבעל ַא רָאנ ,עניב רעד ףױא

 ."היח ַא ןרעו ןָאק ןעמ, ןכלעוו ןוֿפ ןבעל ַא
 טלעטשעג סעקילּפער עטשרע יד ןוֿפ ךַײלג טָאה יקסנימַאק .ר .א

 -עג טינ .ןירעקידײטרַאֿפ ַא סעסיליסַאוו ןוֿפ עיציזָאּפ רעד ןיא ךיז
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 ןַײמ ןיא טינ זיא'ס, :ךיז ןגעוו טגָאז עסיליסַאװ סָאוו ,ףיורעד טקוק

 "עג יקסנימַאק .ר .א טָאה ,"ןצעמע ַײב תונמחר ןטעב וצ רעטקַארַאכ
 תונמחר ריא ףיוא לָאז עמ טנידרַאֿפ עסיליסַאוו זַא ,ןרעהוצנָא ןבעג
 זיא ןעמונעג טנורג ןיא זַא ,ןבעל ןכָארבעצ ַא זיא ןבעל ריא זַא ,ןבָאה
 יד יו "שטנעמ רענעזעוועג , רעכעלקילגמוא ַאזַא טקנוּפ ,עסיליסַאװו ,יז
 -רעטניא סיקסנימַאק ןיא .זױהטסַאג ריא ןוֿפ רעניווונייא עקירעביא
 ,עטנעמ רעקידנדייל ַא ץלַא רַאֿפ רעִירֿפ עסיליסַאוװ זיא עיצַאטערּפ

 םוצ .ןבעגרַאֿפ ץלַא ןעמ ףרַאד ,ןסייהעג סע טָאה ןשטנעמ ַאזַא ןוא
 -סנימַאק טלַאטשעג עַײנ סָאד זיא האל ןידלעה סצרּפ ןוֿפ דייזערעטנוא
 -ןליוו רעוויטקַא ןַא רָאנ ,רוטַאנ עוויסַאּפ ןייק טינ ,עסיליסַאוו ,סיק
 רעקיזָאד רעד טָאה יקסנימַאק .ר .א ַײב .טָאט ןוֿפ שטנעמ ַא ,שטנעמ
 לָאמסָאד טָאה יז .ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז ןעסיליסַאוו ןוֿפ ךירטוש
 -ילַארָאמ םענוֿפ טשער רעסיוועג ַא שטָאכ -- טריזילַארָאמ רעקינייו

 טיירג זיא יז -- ןבילברַאֿפ קידנעטש יקסנימַאק .ר .א ַײב זיא ןריז

 ןוא קימימ עוװיטקַא ַאזַא טימ ןטײלגַאב עקילפער עדיווטעי ןעוועג
 גנוטיירגוצ יד טליֿפעג לָאמעלַא ךיז טָאה ָאד זַא ,ןעגנוגעווַאב עֿפרַאש
 .עיצקַא רעסיוועג ַא וצ

 טסנרע יקסנימַאק .ר .א ןסיוטשעג טָאה לקַאטקעּפס-יקרָאג רעד

 ,טלַאטשעג םעד ןוֿפ טייקכעלרעסיוא רעד ןגעוו ןָאט וצ טכַארט ַא

 לָאז עסיליסַאוו זַא ,רַאֿפעג ַא ןעוועג זיא'ס .טרעדלישעג טָאה יז סָאװ

 רעקידנעירש ַא יװ ןרעוו טלָאמעגסױא טייקכעלרעסיוא ריא טימ

 רעכעלקערש ןיא טקניז סָאװ הֿביֿבס רעקימורַא רעד וצ טסַארטנָאק

 ןקיזָאז םעד ףױא טלעטשעג טינ ךיז טָאה יקסנימַאק .ר .א טױנ

 -יליסַאוו ןיא ןברַאֿפ עקידנעיירש ןבעג וצ ןטימעגסיוא טָאה יז .געוו

 ןיא ןטלַאהעגסיוא ןעוועג זיא טלַאטשעג סָאד .טייקכעלרעסיוא סעס

 יו ,ָאד ךיוא ךיז טָאה סיוועג ןטקעֿפע םוש ןָא ,ןרילָאק עגנערטש
 -קעּפס-יקרָאג םעניא ליּפש סיקסנימַאק ןופ ןטנעמָאמ ערעדנַא ןיא
 -ַאוו וצ גנַאגוצ םעניא טייקוויטימירּפ עסיוועג ַא ןליֿפ טזָאלעג ,לקַאט
 עצנַאג יד ןבעגרעביא זַא ,רָאלק ןעוועג ָאד ךיא זיא'ס .ןסיליס

 יקסנימַאק זיא ,עסיליסַאוו סיקרָאג ןיא ןַארַאֿפ זיא סָאו ,ליּפשנברַאֿפ
 עטכישעג עכעלטינשעכרוד ַא טלייצרעד טָאה יז .דנַאטשמיא טינ ךָאנ
 -מערָא ןוֿפ ןדייל יד ןוֿפ ןעײרֿפַאב ךיז טלָאוװעג טָאה סָאװ ,ױרֿפַאןוֿפ
 -סָאק ןוֿפ ןדייל ערעגרע ךָאנ ,ערעדנַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא ןוא טייק
 יקסנימַאק .ר .א טָאה עטכישעג יד ָא-טָא רעבָא .טיקכַײר סוועליט
 טיקנבעגעגרעביא רעטכע טימ ,םזיטַאמַארד ןֿפיט טימ טלייצרעד

 טייקטיירג טימ ,טרעדליזטעג טָאה יז סָאװ ,ןזעטנעמ ןקידנדייל םוצ
 טדייל סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןקידַײטרַאֿפ וצ םוטעמוא ןוא קידנעטיט
 גנורעטנענרעד עסיוועג ַא ןעוועג זיא םעד ןיא .טלעװו רעד ףױא
 ךיוא זיא םעד ןיא ןוא ןֿפַאש סיקרָאג ןוֿפ םזינַאמוה ןֿפיט םעד וצ
 ןטוערע םעניא טירטֿפױא סיקסנימַאק ןיא עלוֿפטרעװ סָאד ןעוועג
 ."עניב רעשידִיי רעד ףיױא לקַאטקעפס-יקרָאג

 יַאטסַאקַא לאירוא,
 לאירוא, סווָאקצוג ןיא "תידוהי , סלַא ףיוא ךיוא טערט .ק .ר .א

 | | .*ַאטסָאקַא

 :רעדנעלסיוא םוחנ טביײרש םעד ןגעוו

 ,גנגנערטשנָא רעשירעֿפעש רעשביה רעד ףױא טקוקעג טשינ

 ירוצ עטנַאמרעדנבױא יד ןיא טכַאמעג טָאה ַאקסנימַאק .ר .א סָאװ

 ןטצעל ןֿפױא , םיקרָאג א "רעטסעוושג סצרפ| ןעלקַאטקעּפס

 ץנַאג ןעוועג ךָאנ לַײװװרעד ןטַאטלוזער יד ךָאד ןענַײז ,ןײלּפַאטש

 קידנטערטנַײרַא זַא ,ןליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד .ןדיישַאב
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 טייקיטעט עקירָאי-גנַאל ַאזַא ךָאנ ,ןֿפָאש ריא ןוֿפ ּפַאטע םעַײנ םעד ןיא
 יקסנימַאק .ר .א טגָארט ,סעּפורט-רעדנַאו *עשיזעטַײד-זעידִיי , יד ןיא
 טסַאל רעד ַא-טָא ןוֿפ ןָאק ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ ריא ןוֿפ טסַאל ןרעווש א
 ן'א ןדנעטששמוא יד ןענַיז ךָאנ וצרעד ןעײרֿפַאב טינ ךיז ךיג ױזַא

 1905-1906 ןרָאי יד ןיא ןֿפַאלרַאֿפ זיא טעברַא סיקסנימַאק עכלעוו
 .ר .א עכלעוו טימ ןרָאיטקַא זיירק רעד .עקיטסניג ןייק טינ טַײוו ןעוועג
 -עגֿפיױנוצ ןעוועג זיא ,גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןטָארטעגסױרַא זיא יקסנימַאק
 -טינ ןכלעוו ַא ףיוא זמר םוש ןָא ,ןֿפוא ןקילעֿפוצ ןייר ַא ףיוא טלעטיט
 -ַאק .ר .א זיא "רעטסעווש, סצרּפ ןיא .בײלקּפָא ןלעיּפיצנירּפ זיא
 -יֿפ ןוֿפ דנַאטשַאב םעד טימ ןטערטוצֿפױא ןעמוקעגסיוא ןיקסנימ
 סצרּפ ןיא ןרירוגיֿפ סָאװ ,רעטסעוװע ַײרד יד ןוֿפ .עפורט סנָאזש
 -גנַיי יד ,יקסניגַארב טליּפשעג ,לרימ ,ערעטלע יד טָאה ,רעטקַאנייא
 ןגיוצרעד ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סניטסיטרַא ייווצ ,יקסווָאלטַאז -- עטס
 יז קשח ןּפַאנק ַא רָאג ץיוועגסױרַא ןבָאה ןוא טסיײיג סנַאזשיפ ןיא

 ןקידרעירֿפ םעד ןוֿפ ןרינַאמ ןוא ןטייהניווװעג יד טימ ןענגעזעג וצ

 .ר .א זיא לקַאטקעּפס-יקרַאג םעניא .רעטַאעט "ןשישטיַײד-שידִיי

 ,ןרָאיטקַא זיירק רעדנַא ןַא טימ רָאג ןיוש ןטָארטעגסױרַא יקסנימַאק
 ,ןֿפוא ןקילעֿפוצ ןבלעז ןֿפױא טקנופ טלעטשעגֿפױנוצ ןעוועג זיא סָאװ
 ןרָאיטקַא :לקַאטקעּפס וצ לקאטקעפס ןוֿפ ןעגנַאגעג סע זיא ױזַא ןוא
 יז ןוֿפ רענייא רעדיװטעי ןוא ,ןעמוקעגּפָא ןוא ןעמוקעגוצ ןענייז
 -טרַאּפ סיקסנימַאק .ר .א יו ןטערטֿפױא טנָאקעג גָאט עדַאיל ַא טַאה
 .ןסַאּפוצ ךיז טזומעג יז טָאה םענייא ןדיווטעי וצ ,ליפשע רעד ןיא רענ

 ריא וצ ןסַאּפוצ ךיז לָאז רע זַא ,רענטרַאּפ םענעי רעדָא םעד ןעגניווצ
 -ערּפ טנָאקעג טינ ךָאנ טלָאמעד יקסנימַאק .ר .א טָאה ףיורעד --
  יןזַא טיִנרָאְג ןעוועג ךָאנ לַײוװרעד ןיא טעטירָאטוװַא ריא .ןרידנעט

 עריא ןיא רעכיז גונעג ןעוועג טינ ךױא ןיילַא ךָאנ זיא יז .סױרו
 -קעלָאק ןשירָאיטקַא ןצנַאג ַא ןוֿפ רעטנעצ ןיא ךיז ןלעטש וצ טכער

 יא לקַאטקעּפס-ץרּפ רעד יא ןטילעג עקַאט ןבָאה ןוֿפרעד ןוא ,וויט
 ,לקַאטקעּפס-יקרָאג רעד

 -טייהנייא ןוא ןטצנַאגרַאֿפ ַא ןֿפַאש וצ טייקכעלגעמ רעקיניו ךָאנ
 ןשידִיי ןטריזילַאגעל טשרַאקַא םעניא ןעוועג זיא לבמַאסנַא ןכעל
 -עלע עמַאס יד טלעֿפעג ןבָאה ָאד .1905-1906 ןרָאי יד ןיא רעטַאעט
 -נעמַאװצ רעשירָאיטקַא רעדַאבטכורֿפ ַא רַאֿפ ןעגנוגנידַאב ערַאטנעמ
 .-עמלטימ יד זַא ,םעד טַאטשנַא .ליפשנעמַאװצ רעתמא רַאֿפ ,טעברַא

 ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ףיוא ךיז קידנריטנעירָא ,ןלָאז ןרָאיטקַא עקיס

 ,עפורט רעד ןוֿפ ַאוינ םעניימעגלַא םעד ןבײהֿפױא ,יקסנימַאק .ר .א

 יז ןסיווצ -- ןרָאיטקַא עקיזָאד יד זַא ,טריסַאּפ טֿפָא ץנַאג טָאה

 טצעזעגּפָארַא ןבָאה -- יקסנימַאק םהרֿבַא -- ןאמ סיקסנימאק ךיוא

 -ינייא ןיא .טייקיסעמלטימ רעײז ןוֿפ ָאוינ םעד וצ ליפשע סיקסנימַאק

 .ליּפש סיקסנימַאק .ר .א ןסירעגרעטנורַא ןצנַאגניא סָאד טָאה ןלָאֿפ עק

 לאירוא, סווָאקצוג ןוֿפ גנלעטשרָאֿפ רעד ןיא ןעוועג סע זיא יוזא

 רעד ןעוועג זיא "ַאטסָאקא לאירוא; ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד ."ַאטסָאקַא

 ןטערטוצסיורַא ןעמוקעגסיוא זיא יקסנימַאק .ר .א ןעוו לַאֿפ רעטשרע

 .ר .א.. ןָאט ןשיטעטַאּפ ןקרַאטש ַא טימ קרעוו שירַארעטיל ַא ןיא

 -רעל ןיא עסעיּפ סווָאקצוג ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא יקסנימַאק

 .ןרָאי רע-80 יד ןיא ןרָאוװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,גנוצעזרעביא סרענ

 -שיֿפָאזָאליֿפ םעד ןששרעהאב וצ ןיקסנימַאק .ר .א ןֿפלעה וצ טָאטשנָא

 ךיז טָאה יקסנימַאק ןוא -- .עסעיּפ סווָאקצוג ןוֿפ טלַאהניא ןשיטעָאּפ

 -עזרעביא סרענרעל טָאה -- ףליה ַאזַא ןיא טקיטיינעג קרַאטש רעייז

 "ןשטיײטרַאֿפ , וצ ןֿפוא ןזעיתבה-לעב ךעלשידִיי ַא ףיוא טנרעלעג גנוצ

 ןוֿפ ןסייררצסױרַא ךיז ןיקסנימַאק .ר .א ןפלעה וצ טָאטשנָא ,ןוואקצוג

 ךָאנ לָאמליט טָאה סָאװ ,טייקצענערגַאב רעקיטלטעטשניילק רעד
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןסיוטשעג דָארג גנוצעזרעביא יד טָאה ,ליּפש ריא ןיא ןליֿפ ךיז טזָאלעג

 סָאד זיולב טינ רעבָא .טייקצענערגַאב רעקיזָאד רעד ןוֿפ ּפמוז םעניא

 ןוֿפ ןטייקירעוװע יד ןעמוקוצייב ןיקסנימַאק .ר .א טרעטשעג טָאה

 "מורַא עשירָאיטקַא יד טרעטשעג ָאד טָאה רעמ ךָאנ .לָאר רעַײנ רעד

 ןקיזָאד םעד ןיא עניב רעד ףױא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,גנלגניר

 יד. {|שיטַאמַארדָאלעמ ןלאירוא טליּפש לעּפַאר רעזייל| .לקַאטקעּפס

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה טלַאטשעג לאירוא םעד ןוֿפ גנולּפירקרַאֿפ

 ךיז טָאה סָאד ןוא ,לקַאטקעּפס ןצנַאג םעד ןָאט ןשלַאֿפ ַא ןבעגעג

 .ליּפוע סיקסנימַאק ןיא ךיוא ןליֿפ טזַאלעג

 סרָאטווַא םעד יירטעג ןַײז טווּורּפעג תליכת טָאה יקסנימַאק .ר .א

 -עג טָאה יקסנימַאק .טלַאטשעג תידוהי םעד ןוֿפ עיצַאטערּפרעטניא

 טעד ןוֿפ טַײז ַא ןָא ןצנַאגניא טינ טייטש תידוהי זַא ,ןרעהוצנָא ןבעג

 -סַײרד רעד טנָאנ זיא ריא ,טרעקרַאֿפ .לאירוא טריֿפ סע סָאװ ,ףמַאק

 םעד טָא טימ קידנעייג .דייר סלאירוא ןוֿפ ןָאט רעטײשרַאֿפ ,רעט

 םעד ןעניֿפעג ךעלקריוו טנָאקעג יקסנימַאק טָאה ,געוו ןקיטכיר

 סיוועג טלָאוו סָאד ןוא ,תידוהי ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ לסילש

 -וקעגרָאֿפ .לקַאטקעּפס ןצנַאג םענוֿפ גלָאפרעד םעד ןרעכיז טנָאקעג
 ןוא טײקשילַארטַאעט עכעלטסניק יד .שרעדנַא רעכָא סע זיא ןעמ
 ,לאירוא סלַא ןלעּפַאר רַאֿפ ךעלמיטנגייא ןענַײז סָאװ ,עזָאּפ עשלַאֿפ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא לײט ןטסערג םעד טקעטשעגנָא ןבָאה
 יוַאגרָאזעד ױזַא טָאה סָאד ןוא ,"ַאטסָאקַא לאירוא, ןיא טקילײטַאב
 יד ןליֿפַא טקרעמַאב ןבָאה סָאד זַא ,ליּפש סיקסנימַאק .ר .א טריז

 ידי רעװעשרַאו רעד ןוֿפ וטנעזנעצער עטציפשעעגרעביא-טינ טַײװ
 |"געוו רעד ,} עיזנעצער ַא רענייא ןיא רימ ןענעייל ױזַא .עסערּפ רעש
 ןרָאיטקַא לייט ַא; :"ַאטסָאקַא לאירוא, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו
 ןוא ןַאמרעב היה ךױא רעטרע לײט ַא ףױא ןוא יקסנימַאק יה יװ
 ןיז טרעדָאֿפ סע יו ןָאט םעד ןיא טליפשעג ָאי וליֿפַא ןבָאה ,לעּפַאר
 -עגייא ןַײז ףיוא רעדעי ןָאטעג רעבָא סע ןבָאה ייז .קרעוו עכלעזַא ןיא
 רַאֿפ ןצנַאגניא ךיז קידנרעמיק טינ ,ךיז רַאֿפ רעדעי ,גנונעכער רענ

 ,עידעגַארט רעד ןוֿפ טײקצנַאג רעניימעגלַא רעד רַאֿפ ,םירֿבח ענייז
 סנימַאק סַאדַאמ עלוֿפטנעלַאט יד ךיז טָאה רַאֿפרעד רשֿפא עקַאט ןוא
 גנומיטש עשלַאֿפ יד .ןרַאלרַאפ ןצנַאגניא ,תידוהי קידנליּפש ,יק
 עששירעלטסניק ריא טביורעגקעווַא ,קיטנָאק ,ריא ַײב טָאה ,ריא םורָא
 -רעטַײװ יד ןוֿפ גנַאג ןיא) "עיציוטניא ענעטלעז ריא ,גנורעטסײגַאב

 ?ָאמ עכעלטע ןעמוקעגסיוא רעדיוו ןיקסנימַאק .ר .א זיא ןרָאי עקידי

 ןענַײז עריא ןירענטרַאּפ סלַא ."ַאטסָאקַא לאירוא, ןיא ןטערטוצֿפיד;װ

 סוילוי (ןלאירוא ןוֿפ לָאר רעד ןיא) ןטָארטעגסױרַא ןיוש לָאמסָאד

 רעלָארטסַאג רענַאקירעמַא רעד  יקסוַאלסַאז ףלָאדור ,רעלדַא

 טנָאקעג ןעמ טָאה ןלַאֿפ עקיזָאד יד עלַא ןיא .1?| טרעבליז בָאקיישעזד

 ףױא וויטיזָאּפ טקריוו לבמַאסנַא םענוֿפ גורעסעברַאֿפ יד יװ ןעז

 וצ וויַאנ ןעוועג ךיז טײטשרַאֿפ טלָאװ סע .(ליפטנ סניקסנימאק .ר א

 לאירוא, ןיא לַאֿפכרוד סיקסנימַאק רַאֿפ דלוש עצנַאג יד זַא ,ןענייו

 זמא רעסיוועג ַא רעבָא ,רעליפשטימ עריא ףױא טגיל יַאטסָאקַא

 טָאה יקסנימַאק .ר .א .ןעוועג ךָאד תורוש עטריטיצ-ןביוא יד ןיא זיא

 תליכת זיא סָאװ ,ןָאט ןשיטעטַאּפ ַא שמונעג לקַאטקעּפס םעד ןיא

 יו רעבָא ,ןעגנַאלק עקידנעיירש ענעבירטעגרעביא ןוֿפ ַײרֿפ ןעוועג
 טָאה סָאוװו ,לעּפַאר רָאיטקַא רעד ןזיווַאב ךיז טָאה עניב רעד ףיוא רָאו

 ןביוהעגנָא טײקכעלריטַאנ ןוֿפ רעֿפסָאמטַא יד טָאה ,לאירוא טליּפשעג

 ןבױהעגנָא ךיז טָאה טלַאטשעג תידוהי סיקסנימַאק .ןדניװשרַאֿפ

 עצנַאג יד ןוא ,ןָאט ןשיטסילַאער ןקידתליכת םעד ןוֿפ ןשטילגּפָארַא
 רעניימעגלַא רעד ןיא ןלַאפנַײרַא ןביוהעגנָא טָאה סיקסנימַאק ליפש
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 רעטַאעט ןשידיי

 זיב ןקיזָאד םעד טריזירעטקַארַאכ טָאה סָאװ ,"גנומיטש רעשלַאֿפ,
 .לקַאטקעּפס םענעגנולעגמוא ךוּת ןיא רעבָא ,ןשיטַאמָאטּפמיס רָאג

 ןייק טָאה עסעיּפ יד םגה זַא ,סולשַאב םוצ טמוק רעדנעלסיואו

 ,יז טָאה גנולקיװטנַא ס'.ק .ר .א ןיא רעבָא ,טכַארבעג טינ גלָאֿפרעד
 עקיטכיוו ַא טליּפשעג --- סיקרָאג ןוא סצרּפ --- עקידרעִירֿפ יד יו
 טלַאטשעג םוצ ןייגוצ ףרַאד'מ ױזַא יו טנרעלעג ריא ןבָאה ייז .לָאר

 ,ן"שטנעמ ןקידנדיײיל, םעד ןוֿפ

 ַא ןזיועגסױרַא ןעוו טינ-ןעוו רעִירֿפ ךיוא טָאה יקסנימַאק .ר .א
 .זעטנעמ ןקידנדייל םעד ןוֿפ טלַאטשעג םעד וצ סערעטניא ןסיוועג
 עקיזָאד סָאד ןעמענוצֿפױא טנרעלעג ךיז יז טָאה רעבָא טציא טשרע
 -ַאוטיס יד ןוֿפ םזיטַאמַארד רעד .טקעּפסַא ןלַאיצָאס ַא ןיא טלַאטשעג
 ירד עקיזָאד יד ןיא טרעדלישעג טָאה יקסנימַאק .ר .א עכלעוו ,סעיצ

 ,גנוריױװיטָאמ עלַאיצָאס עטמיטשַאב ַא ןעמוקַאב טָאה ,ןעלקַאטקעּפס
 ײרעִירֿפ סיקסנימַאק .ר .א ןיא טלעֿפעג טָאה סע סָאוו ,סָאד דָארג .ה .ד

 ןוֿפ סעמַארדָאלעמ יד ןיא ןטערטֿפױא טגעלֿפ יז ןעוו ליּפש רעקיד
 ."רעכַאמ-ןסעיּפ עשינַאקירעמַא יד

 ןיא שזדָאל ןיא טירטֿפױא ס'.ק טנכיײצרַאֿפ גייווצרעבליז ןמלז

 ,ק טימ רָאנ ,"תידוהי; לָאר רעד ןיא טינ רעבָא ,*ַאטסָאקַא לאירוא;

 סלַא רעלדַא עילימע ןוא "לאירוא, לָאר-רענעמ-טּפיױה רעד ןיא
 יד טימ טרינָאמרַאה טינ ללכ ןליּפש סָאד טָאה ךעלריטַאנ ."תידוהי;
 טסַאּפעגנַײרַא ךיז טָאה יז טינ ,ןעגנולעטשרָאֿפ-ַאקסנימַאק עלַאמרָאנ
 זיא גנולעטשרָאֿפ עצנַאג יד ןוא ,"לאירוא; ןוֿפ לָאר-רענעמ רעד ןיא
 טכיזסיוא רעד טימ עיזערּפמיא-עיצַאסנעס ַא יװ ןרָאװעג ןבעגעג
 ,הסנכה-עסַאק עקרַאטש א { ףיוא

 יהמותי יד עיסַאכ;

 :טבַײרש ןײטשנרַא קרַאמ

 עּפורט רעצנַאג רעד ןוֿפ ףמוירט רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד;

 טכַאנ רעביא יוו .יקסנימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ -- ןטשרע םעלַא וצ ןוא

 -עלטסניק עסיורג קיזיר ַא ןסקַאוועגסיוא ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ זיא

 ןטסיטרַא עלַא ןסקַאװעגרעבירַא ּפעק ליֿפ טימ טָאה עכלעוו ,ןיר

 -רַאװ יד ןיא .רעלטסניק עטלַײװרעדסױא עּפורט רעקיזָאד רעד ןוֿפ

 טָאה ןזַײרק עטמיטשעג-לַאנָאיצַאנ ןוא עשירַארעטיל עשידִיי רעועש

 ענעגייא טימ ,עניב ענעגייא ןַא ךָאד רימ ןבָאה, :טײרֿפרעד ךיז ןעמ

 רעגרע טינ ,רעלטסניק ענעגייא טימ ןקידניזרַאֿפ וצ טינ ,סעמַארד

 ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ?ַאלעטַאגַאב, רעטַאעט ןיא .. "טייל ַײב יװ

 ןעמ עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעוועשרַאוו רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןזַײװַאב

 -יױוצ ַא ןוא רענייא טעשזדנָאלברַאֿפ סע .ןעעזעג טינ רעירֿפ ָאד טָאה

 ןענַײז עכלעזַא ןעגתטַײצ עשיליױוּפ עלַארעביל ןוֿפ טנעזנעצער רעט

 גנַאזעג-ביול ַא ,תורוש רַאּפ ַא ןָא יז ןבַײרש ,(ןעוועג טלָאמעד ךָאנ

 -ליבעגסיוא טינ רעד ןוֿפ טנעלַאט ןויטקניטסניא ,ןשיכיטס, ןרַאֿפ

 .ַאקסנימַאק .א עכַאר ןירעלטסניק רעסיורג ,רעשיטַאמַארד רעטעד

 ןיא הבנגב ןַײרַא ךיז ייז ןֿפַאכ ,ןרָאטַאילימיסַא עגיה יד סָאד ןענעייל

 ערעייז טינ ןביילג -- ןוא רעדנּוװ יד ןעז *רעטַאעט יקסווָאדישז,

 ."ןגיוא ענעגייא

 | { 1907} :טביײרש יקצולירּפ חנ
 ןיא טנֿפעעג ךיז טָאה קירוצ רָאי ןבלַאהטרעדנַא טימ ןעווע

 -רַא עשידִיי יד ןוֿפ עטסעב יד טָאה ,רעטַאעט עשידִיי סָאד עשרַאוו

 רעד וצ טריֿפַארגעלעט געוװ ןופ עקסנימַאק לחר-רּתסא סניטסיט

 םוצ טריסנָאנַא .רָאֿפ ךיא, :רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןוֿפ עיצקעריד

 יד הנח} .|ןַאמנײֿפ .ז ןוֿפ} ?ןירָאטײנ יד הנח; טירטֿפױא ןטסערע

 עטסטרעפמולעגמוא ןוא עטסטבילַאב יד ןוֿפ ענייא ןזיא =ןירָאטיינ
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 ךָאנ רעבירַא זיא סע .רָאוטרעּפער-סקלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ סעמַארדָאלעמ-
 ןיא ,סיֿפענעב ריא וצ טָאה עקסנימַאק ױרֿפ ענעגייא יד ןוא ,רָאי ןייא

 ןיווש ןבילקעגסיוא ,"רעוויה'ד ןעדרַאשז, ןיא רעמוז םענעגנַאגרַאֿפ-

 רעשיטעָאּפ סנידרָאג ןיא "המותי רעד עשַאכ, ןוֿפ עלָאר ענייש יד

 ןיא ןָאמעג רךעטַאעט עשידִיי סָאד ךיז טָאה סױרָאֿפ קור ַאזַא .עמַארד

 ,רָאי ןבלַאהטרעדנַא עטצעל יד

 סָאד ןעוועג זיא טקַאּפעג-לוֿפ .רעטַאעט ןיא ןעוועג זיא קיטכיל.

 ,רעטַאעט ןיא ןעוועג זיא ךעלרעײֿפ ןוא טגנערטשעגנַא ,רעטַאעט
 רעטרעטסַײגַאב ךָאנ ןוא .טרַאוװעג םוקילבוּפ סָאד טָאה סנַא ףױא יו
 טסנוק רעשידִיי רעד ןוֿפ ֿבוט-םוי ַא .יקסנימַאק יורפ טליּפשעג טָאה
 טשינ עשַאכ עקיזָאד יד זדנוא טָאה יקסנימַאק ױרֿפ... .ןעוועג סָאד זיא
 עקיזָאד יד זדנוא רַאֿפ יז טָאה ןֿפַאשַאב .טליּפשעג טשינ ,ןזיוועג

 .עשַאכ
 טימ ןעוועג ןעגנורדעגכרוד ךרוד ןוא ךרוד זיא יקסנימַאק ױרֿפ

  ןיא יקסנימַאק ױרֿפ טשינ .ןסעגרַאֿפ ןילַא ךיז טָאה יז .עלָאר ריא
 רעד ..עניב רעד ףיא ןעוועג זיא עשַאכ ,עניב רעד ףױא ןעוועג

 ,גומיטשש עקידנרעבױצ יד ןסיירעביא טלָאװעג טָאה רעטבילעג
 זיא גונעג ..ליֹומ סָאד טכַאמרַאֿפ טנַאה רעד טימ םיא טָאה עשַאכ
 עשַאכ רעכלעוו טימ טנַאה רעד ןוֿפ גנוגעווַאב ןייא רָאנ ןעז וצ ןעוועג

 יו ןליֿפ לָא'מ ,טלעטשעגּפָא רעטרעוו עקידנרינַאֿפָארּפ יד טָאה
 זיא רַאבלטיממוא ױזַא ,קידעבעל ױזַא .זיא ןיטסיטרַא יד סױרג
 זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה םוקילבוּפ סָאד ןוא .גנוגעווַאב עקיזָאד יד ןעוועג
 ןעמולב ןטייב עצנַאג .טסנוק רעשידִיי רעד ןוֿפ ֿבוט-חםוי ַא זיא סָאד
 | .ןטלַאהרעד יקסנימַאק ױרֿפ טָאה

 טָאה ןקיניזטסּוװַאב ַא ,ןטנידרַאֿפ ַא ףמוירט ַא ןוא ,ףמנירט ַאזַא

 ."טַאהעג טשינ עשרַאװ ןיא טסיטרַא רעשידִיי ןייַק
 :"עיסַאכ, סלַא .ק ןגעוו תונורכז ענַײז ןיא טבַײרש ןעזייר םהרֿבַא

 ױזַא ןעוועג זיא המותי יד עיסַאכ סלַא יקסנימַאק לחר-רתסא,
 בָאה ךיא זַא ,ךעלשטנעמ ױזַא ,טכע ױזַא ,עלָאר ריא ןיא דנריר
 טינ ךיז ןליּפש ןכָאנ ןיוש ךיא בָאה ..טביילגעג טינ ןגױא ענַײמ
 -סיוא ןסילוק יד רעטניה ןעגנַאגעגקעווַא ןיב ןוא ןשרעהַאב טנָאקעג
 -קַא עטשטנעבעג יד רַאֿפ גנורעטסַײגַאב ןוא גנוקיצטנַא ןַײמ ןקירד

 ןוֿפ גנוקיצטנַא ןַײמ -- עקַאט טּפיוהרעביא ,סעסירטקַא ןוא ןרָאיט

 ןֿפורעגסױרַא ,אחרוא-ֿבגַא ,טָאה סָאװ ,יקסנימַאק לחר-רתסא ןרַאפו
 ,ןליּפש ןכעלרעניא ריא טימ דײרֿפ ןוֿפ ןליֿפעג רָאנ טינ רימ ַײב
 ,"המותי יד עיסַאכ, ןוֿפ לרוג םעד ףיוא ןרערט קינייװ טינ ךיוא רָאנ
 סָאװ ,ןעלחר-רתסא ןוֿפ טנעלַאט ןשירעליפשיוש םעד עקַאט קנַאד ַא
 ."המותי יד עיסַאכ, ןוֿפ עלָאר יד טליפשעג טַאה

 לָאמסָאד ,גנולעטשרָאֿפ יד לָאמַא ךָאנ ןעז וצ טסילשַאב ןעזייר

 עסיוועג ַא ןוא גרעבמָאנ (ךיז טכַאד) ,ץרּפ .ל .י ןוֿפ גנוטײלגַאב ןיא

 :םעד ןגעוו טבַײרש רע ןוא ,ןָאסלענעצַאק עינעה

 -רעֿפ רעד ןיא ,רעטנעצ :עטסעב יד טַאהעג רימ ןבָאה רעצעלפ;
 בָאה ךיא .ןבױהעגנָא ךיז טַאה ןליּפש סָאד .ייר רעטֿפניֿפ יצ רעט
 טעוו רעמָאט טַאהעג ארומ ץלַא ,גנוגעווַאב עדעי סצרפ טריוורעסבָא
 -ןלַא ..ןלעֿפעג אי רעבָא םיא זיא'ס .לעֿפעג טינ ןליּפש סָאד םיא

 -ֿפױא טגלָאֿפעגכָאנ ןוא טרירטנעצנָאק קרַאטש ןעוועג רע זיא סלַאֿפ
 | ..,גנולדנַאה יד םַאזקרעמ

 ןיא יקסנימַאק לחר-רּתסא עניב רעד ףױא ףױרַא טמוק טָא ןוא
 ,לדײמ-סֿפרָאד ַא יו טמוק יז ."המותי יד עיסַאכ, ןוֿפ עלָאר רעד

 ןוֿפ טֿפוד טימ טעייו ןזעוו ןעגנוי ןצנַאג ריא ןוֿפ רעבָא ,טקישעגמוא
 -רַאֿפ טכַארטַאב ,םורַא ךיז טקוק יז ..ןבעל ןוא טנגוי טימ ,דלנֿפ
 דלָאב ןוא לַאז סרעטעֿפ ןכַײר םעד ןגױא עסיורג עריא טימ טרעדנּוװ
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 .רעטַאעט רעצנַאג רעד טימ טכַאל סע ...רעטכעלעג ַא סיוא יז טסיש
 טיירב ןגיוא עסיורג יד .ךעלקילג טלכיימש רע ,ןצרּפ ריוורעסבָא ךיא
 גנוניימ ןייק םגה ,םיא טלעֿפעג סע .רעקיור ןיוש ןיב ךיא ...טנֿפעעצ
 ..ָאי ךיא גערֿפ ןעינעה רָאנ ;טינ ךיא גערֿפ םיא ...סױרַא טינ רע טגָאז
 .ליֿפ יז טָאה יאדוא .רעטַאעט ןשיליוּפ ןוֿפ ןירעכוזַאב ַא זיא יז

 טינ לָאמנייק טלָאװ יז ..ריא טלעֿפעג סע רעבָא ןעזעג סרענעש

 ןטייווצ םַײב .ןליּפש ױזַא ןעמ לָאז רעטַאעט ןשידִיי ןיא זַא ,טביילגעג

 עינעה.. .תורצ יד ןָא ךיז ןבייה ,ןזײרֿפ עסיורג סעיסַאכ ךָאנ ,טקַא

 ןצרַאה ןֿפױא קידנעניױו יאדוא ןזיא ןיילַא רימ .ןגױא יד טשיװו

 טָא רעבָא ..ךימ שרעהַאב ךיא ןוא ןצרפ רַאפ רעבָא ךיז סעש ךיא

 ...ןרערט ןעייטש ןגיוא עסיורג סצרּפ ןיא עז ךיא ...םורַא ךיז ךיא קוק

 רעד ןעוועג רימ רַאֿפ זיא סע .טנייו ץרּפ ..עקיטכיל ,עסיורג

 ךיז ךיא רעק ..טנייו יבר רעד ;גנושַארעביא ןוא רעדנּוװ רעטסערג

 ".ןעמעש רימ רַאֿפ ךיז רע טעוו רשֿפא .םיא ןוֿפ ּפָא ןיוש

 "גצווא ןיא עיזנעצער ַא ןבירשעגנָא ףיורעד דלַאב טָאה ןעזייר
 טָאה גנוטַײצ יד רעבָא ,ןליּפש ןגעוו טלעטשעגּפָא בור יּפ לע ךיז ןוא
 טרָאד זיא רעטעּפש געט עכעלטע ןוא טנגונגַאב טינ טימרעד ךיז
 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,ןצרּפ ןוֿפ עיזנעצער ַא ןרָאװעג טקורדעגּפָא
 ,ןידרָאג ֿבקעי רבחמ ןֿפױא טלעטשעגּפָא רעגנעל ךיז

 :טבַײרש םיובלעטייט םהרֿבַא

 רעקידנדיינש ןוא רעקידנסייב ריא ןעוועג זיא ...רעקרַאטש ךָאנ,
 -יּפשיווש עשידיי-תמא ןָא ןעוועג יז זיא טכיזניה רעד ןיא .םזַאקרַאפ
 טָאה סָאװ ,חומ רעֿפרַאש ַא ,תחקפ ַא ןעוועג ןבעל ןיא זיא יז ,ןירעל
 -טכע םעד טימ ןוא ץיוו ןשידִיי-טכע םעד ךרוד ןעמונַאב ךָאז עדעי
 ןוֿפ יז טָאה עביל רעדנוזַאב ַא טימ ןוא .קילב ןשיטירק ןשידִיי
 -רַאס סָאד ,עקידנכעטש-שינַאריא סָאד ןגױצעגסױרַא לָאר רעדעי
 ַא טימ טליפשעעג יז טָאה ןטָאנ יד ףױא .עקידנסַאּפשּפָא-שיטסַאק
 -עצ ךיז םזַאקרַאס ריא טגעלֿפ לָאמ ךס ַא .טײקירעֿפײא רעדנוזַאב
 סעּפע ןַײז טגעלֿפ טלָאמעד ןוא ,זַאטסקֹע םענדָאמ ַא וצ זיב ןליפשי

 ,ןשטייב טימ יו ,יז טגעלֿפ טלָאמעד .ןָאט ריא ןיא סעקידנסײרֿפױא
 ,רערעהוצ יד ןוֿפ סעציילּפ יד רעביא ןעגנַאלרעד

 ןוֿפ ןָאלָאנָאמ ןוא ןקילפער עטשטייטעגסיוא-שיטסַאקרַאס עריא
 -1905 רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןעוועג סע ןענַײז "המותי יד עיסַאכ,
 -ידיוא-רעטַאעט סָאד טכַאנ עדעי טלדנַאוורַאפ עשרַאוו ןיא עדָאירעּפ
 רעקיטלָאמעד רעד ןגעק סעיצַארטסנַאמעד עכעלטניײֿפ ןיא םוירָאט
 ,"גנוריגעו רעשירַאצ

 ;טכירַאב סמיובלעטייט וצ טקרעמַאב רעדנעלס יוא םוחנ

 רעסיורג ַא רַאג טימ ןָאט וצ אד ןבָאה רימ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע,

 -קעריד רעד ןגעוו עדנעגעל יד ּפָא ןֿפרַאוו רימ זַא ,וליֿפַא רעבָא ,אמחג

 א סעקילּפער סיקסנימַאק ןוֿפ גנוקריוו רערענָאיצולָאװער רעט

 ןעגנויצַאב יד זַא ,טקַאֿפ םעד ןעזרַאֿפ טינ ךָאד רימ ןענָאק ,ןגָאלָאנָאמ

 ןגירק 1905 רָאי ןיא ןָא ןבייה רעיושוצ עריא ןוא ןיקסנימַאק ןשיווצ

 יד זַא ,טקַאֿפ םעד ןעזרַאֿפ טינ ןענָאק רימ .רעטקַארַאכ םעִַײנ ַא
 -ַאעט סיקסנימַאק ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ .סעִיצַארטסנַאמעד

 .ר .א ףױא טקריועג גנטכיר .רעטמיטשַאב ַא ןיא ןבָאה ,רעט
 -גנושרעדנַארעביא םענעי טרעכיגרַאֿפ ןוא טריזיוויטקַא ,ןיקסנימַאק

  טָא ןיא רָאנ .ןֿפַאש ריא ןיא רָאֿפ טלָאמעד טמוק רעכלעוו ,סעצַארּפ

 טיקסנימַאק .ר .א ןצַאשּפָא קירעהעג יו ךיז טזָאל גנַאהנעמַאזצ ַאזַא

 | .'1905-1907 ןרָאי יד ןיא טייקיטעט
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 ןופ ןָאסיססעל

 ןליּפש ס'.ק ןגעוו עכעלריֿפסיױא ּפָא ךיז טלעטש רעדנעלסיוא םוחנ
 :"עיסַאכ;

 ןעוועג ךעלקריוו זיא "המותי יד עיסַאכ, ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד,
 יד ןיא זַא ,ןגױא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה ייברעד .סיורג רעיײז
 רעטַאעט רעד טרעוו ,"המותי יד עיסַאכ, טליּפש עמ ןעוו ןטנווִא

 גנוריֿפֿפיוא רעד ןגעוו ביוא .םוקילבוּפ רעדנַא ןַא ןוֿפ רָאג טכוזַאב
 םוקילבוּפ סָאד זַא ,ןעזייר םהרֿבַא טלייצרעד *תרֿפא עלערימ, ןוֿפ
 -ילעטניא עשידִיי רעװעשרַאוו לייט ןסיורג ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב, זיא
 -קעפס יד ןוֿפ רענייא דָארג ןעוועג "המותי יד עיסַאכ, זיא ,"ץנעג
 רעטיירב עמַאס רעד ןיא ןעלצרָאוו עֿפיט טזָאלעג ןבָאה סָאװ ,ןעלקַאט
 זיא "המותי יד עיסַאכ, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןיא .עסַאמ-סקלָאֿפ
 ןסיוועג ַא רעיושוצ-ןסַאמ םעד ןבעגעג טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעוועג
 ערעמיטניא ןַא רע טָאה לקַאטקעּפס םעד וצ זַא ,ןטלַאה וצ טנורג
 ,לקַאטקעּפס ַא רענַײז זיא'ס ,סנגייא קיטש ַא מיא רַאֿפ זיא'ס .תוכיש

 סָאװ ,טֿפַארק-סגנויצוצ עקיזַאד יד ךיז טרעלקרעד עשז סָאװ טימ

 -|צ רעטיירב רעד רַאֿפ טַאהעג טלָאמעד טָאה "המותי יד עיסַאכ,

 . ?עסַאמ-רעיוש

 רַאֿפרעד טָאה "המותי יד עיסַאכ, סנידרָאג ןוֿפ גנוריפֿפיױא יד

 יד לַײװ ,1905-1907 ןרַאי יד ןיא סנַאנָאזער ןסיורג ַאזַא ןעמוקַאב

 -- טיובעג ןעוועג טינ זיא יז שיטַאמַארדַאלעמ וו -- עסעיּפ עקיזָאד

 סָאװ ,ןעגנונַײשרעד וצ ןייגוצוצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ךָאד טָאה
 -קרעמֿפױא יד ךיז וצ ןגױצעגוצ דנַאנַאכָאנ ןרָאי רעקילדנעצ ןבָאה

 ליֿפױזַא טקנופ ןענַײז ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ טײקמַאז

 זיא סָאד -- עניב עשידִיי רעד ףױא ןרָאװעג טרירָאנגיא ןרָאי

 סָאװ ,טײקמערָא יד ,"עברַאט עשידִיי, ענעֿפורעגױזַא יד ןעוועג

 ןסעיּפ עלַא יד ןוֿפ רענייק .ןסַאמ עטיירב יד ןיא טשרעהעג טָאזו

 "עידִיי, יד רַאֿפ רַאוטרעּפער *טרעֿפילעג, ןבָאה סָאװ ,רעכַאמ

 -רַאֿפרעטַאעט םנוֿפ טַײצ רעד ןיא סעּפורט-רעדנַאװ *עשישטייד

 ""תולז, ענעי עניב רעד ףױא ןריֿפוצֿפױרַא טגַאוװעג טינ טָאה ,טָאב

 דָאיצידַארט עמַאס יד יו ןטלָאגעג גנַאל ױזַא ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןרוגיֿפ

 טָאה עגַאל ַאזַא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןטלַאטשעג עלענ

 ןעוו ,1905 רָאי םוצ רעטנענ סָאװ .טנָאקעג טינ ןרעױד גנַאל רעבָא

 -ָארּפ יד ןוֿפ רעיושוצ רעַײנ רעד ץיילֿפ ַא טוט ןַײרַא רעטַאעט ןיא

 ךעד ןיוש ןָאק ,ןטכיש עטריזירַאטעלָארּפ-בלַאה ןוא עטריזירַאטעל

 יד ןרירָאנגיא וצ *עיצידַארט, ןַײז יירטעג ןבַײלברַאֿפ טינ רעטַאעט

 טינ ליו רעױשוצ רעַײנ רעד .טלַאטשעג-"תולד, ןוא עמעט-"תולד,

 -סדנימ רעד ןרעה טינ ךיז לָאז עניב רעשידִיי רעד ףיוא זַא ,ןדײלרַאֿפ

 '"מואַאב סָאװ ,ןשינעֿפרעדַאב ןוא ןטיונ עלַאער יד ןוֿפ גנַאלקּפָא רעט

 .ןסַאמ עטסטיירב יד ןקִיור

 סצרפ עניב רעד ףױא ןזיװַאב סע ךיז טָאה טַײצ רעד ןיא טָא
 -טנַא עקידרעטַײוו ַא יו ,םיא ךָאנ דלַאב ןוא "רעטסעווש, רעטקַאנייא
 יד עיסַאכ, סנידרָאג ןעמוקעג זיא ,עמעט-"תולד, רעד ןוֿפ גנולקיוו
 עטשרע יד ןוֿפ ךַײלג זיא עסעיּפ סנידרָאג ןוֿפ סנַאנָאזער רעד ."המותי
 .טינ רעדנּױװ ןייק זיא סע ןוא ,סױרג רעייז ןרָאװעג ןעגנוריֿפֿפױא
 רעד ףױא ףױרַא זיא סָאװ ,לכיירטש עיטָאמ לדנױשרַאּפ סנידרָאג
 רענייא ןעוועג זיא רע -- "תולד ,תולד ,יוא, ףורסיוא ןטימ עניב
 עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןסירעגּפָארַא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןוֿפ
 רֶעמערָא רעד טָא .עסעיפ-"תולד , יד ןרירָאנגיא וצ *עיצידַארט, יד

 וצ טסניד ַא רַאֿפ עיסַאכ רעטכַאט ןַײז ןבעגּפָא זומ סָאװ ,דִיי-ףרָאד
 קיטייזנייא ןוא סַאלב יװ ,םיבורק עשידיגנ עשיטָאטשסױרג ענַײז
 עטשרע יד ןוֿפ סנייא ןעוועג ךָאד סע זיא ,טרעדלישעג טינ זיא רע
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 רעט ַאעט ןשידיי

 -עטנענרעד יד ָא-טָא ןוא ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןטלַאטשעג-תולד

 טמיטשַאב טַײצ רענעי וצ סע טָאה סָאד ,עמעט-"תולד, רעד וצ גנור

 ."המותי יד עיסַאכ; ןוֿפ גלָאֿפרעד סעד

 וו עסעיפ עטשרע יד ןעוועג זיא "המותי יד עיסַאכ, סנידרָאג
 -סיטרַא ערעדנַא טימ ןרעוו ןכילגרַאֿפ טנָאקעג טָאה יקסנימַאק .ר .א
 .עניב רעשידִיי רעטײינַאב רעד ףיוא קיטעט ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סניט

 עלַא ןוֿפ ןקילב יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןעיסַאכ ןוֿפ טלַאטשעג םעד וצ
 טלָאמעד זיא'ס .טַײצ רענעי ןוֿפ סעסירטקַא עטסנרע רעקינייוו-רעמ

 רעזדָאל,} עסערּפ רעד ןיא ןענעייל וצ טייהנטלעז ןייק ןעוועג טינ
 רעד ןיא ."המותי יד עיסַאכ, טליפשעג טָאה עמ, :{"טַאלבעגָאט
 ױרֿפ ןטָארטעגסױרַא שזדָאל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ זיא לָארטּפױה
 סלַא ןיטסיטרַא עטבַאגַאב יד רעהַא זיב טנעקעג ןבָאה רימ .ןַאמסדנַאל
 סלַא ןזיווַאב ךיז יז טָאה טציא .ןָאר-גנַאזעג ןיא טֿפַארק עטוג
 -ֿפױא רעד ."גלָאֿפרעד ןטוג ַא טימ ןוא ןירעליפשיוש עשיטַאמַארד
 סָאד .ןעמַאזקע ןימ ַא יו ןטלָאגעג טָאה "המותי יד עיסַאכ, ןיא טירט
 "ןלָאר-גנַאזעג, ןוֿפ ןייגוצרעביא ףיוא טכער יד ןבעג טלָאזעג טָאה

 רימ ןעעז .ןירעליפשיוש רעשיטַאמַארד ַא ןוֿפ ַאולּפמַא םעד וצ
 עטנָאמרעד יד יא סױרַא טערט ןעיסַאכ ןוֿפ לָאר רעד ןיא יוו רעבירעד

 ,יקסווַאלסַאז ,עּפורט סנָאזשיֿפ ןוֿפ ןירעגניז-טּפיֹוה יד יא ,ןַאמסדנַאל
 -סָארענ ,עּפורט סרעלדַא םעס ןוֿפ ענָאדַאמירּפ עטנעקרענָא יד יא
 -ותי יד עיסַאכ, ןיא קידנטערטֿפיױא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .יקסווַאל
 טנָאקעג ךיז גנירג ױזַא טינ סניטסיטרַא עטנָאמרעד יד ןבָאה ,"המ

 גנַאג ןיא טעברַאעגסיוא ךיז ןבָאה סָאוו ,ןטייהניווועג יד טימ ןדיישעצ
 -עג רעבָא ,לָאר-גנַאזעג, ןוֿפ קיטקַארּפ רעקירָאי-גנַאל רעייז ןוֿפ
 ןוֿפ ןייגוצרעביא ,ןליּפש טרָא םעד ןרעדנע וצ ןעגנוימַאב עסיװ
 יד ןבָאה זייוולייט ןוא ,טכַאמעג ךָאד ייז ןבָאה ,"עזָארּפ, וצ *עיזעָאּפ;
 ןליֿפַא רָאנ .ןטַאטלוזער עוויטיזָאּפ ץנַאג ןבעגעג ןעגנוימַאב עקיזָאד
 -סיטרַא עקיזָאד יד ןופ טירטֿפױא םעד טָאה קיטירק יד ןעוו טלָאמעד
 ךָאד יז טָאה ,וויטיזָאּפ טצַאשעגּפָא "המותי יד עיסַאכ, ןיא סניט
 .ר .א ןוֿפ ןליּפש טרַא םעד טימ זַא ,ןָארטשעגרעטנוא לָאמ עלַא
 ןבָאה סעיסַאכ עלַא טינ, .סעמַאזניימעג טינרָאג סע טָאה יקסנימַאק
 ןבירשעג טָאה -- "םינּפ סיקטנימַאק סױרֿפ רעד .ה .ד .םינפ ןייא
 ןעוועג זיא רעטרעוו יד ןיא ןוא ,{*טַאלבעגָאט רעזדָאל,,} קיטירק יד
 עיסַאכ סיקסנימַאק זַא ,גנונעקרענָא עניימעגלַא יד טקירדעגסיוא
 .םינּפ טנַאסערעטניא ןגייא ןַא ךעלקריוו טָאה

 רַאֿפ רעִירֿפ ןענעקרעד זזָאלעג ךיז טָאה טרַאנגייא סיקסנימַאק
 םעד ןעוועג רבוג סָאמ רעסױרג ַא ןיא טָאה יז סָאװ ,ןירעד ץלַא
 םעד ןַײז רבוג ןצנַאגניא) עסעיפ סנידרָאג ןוֿפ םזיטַאמַארדָאלעמ
 ףױרעד .טזָאלעג טינ ,ךיז טיײטשרַאֿפ ,ךיז טָאה םזיטַאמַארדָאלעמ

 ,רעבירעד טָאה ץרפ .ל .י .טסקעט רעַײנ ַא טרעדָאֿפעג ןיוש ךיז טָאה
 -ַאכ טליּפש סָאװ ,יקסנימַאק סַאדַאמ, :ןבירשעג ,טכער רעלוֿפ טימ
 .ןטער טינ טקַא ןטרעֿפ םעד ,טנעלַאט ןצנַאג ריא ַײב ,ןָאק ,ןעיס
 רָאנ טניױו טױט ריא ףױא ןעניױו רעבָא ,טוג רעיײז טברַאטש יז

 לַאֿפ םעד ןיא ,רעִירֿפ יו טקנופ .("טצענעג םוקילבוּפ סָאד .רימידַאלוו
 -קַא לָאמסָאד ךיוא יקסנימַאק .ר .א טָאה ױזַא ,"רעטומ ,, סיקסניפ טימ
 ףרַאד עמ .ןטקעֿפע עשיטַאמַארדָאלעמ יד טימ טלגנַארעג ךיז וויט
 רעד טָאה "המותי יד עיסַאכ, סנידרָאג ןיא זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ ייברעד
 רע :עיצקנופ ערעדנוזַאב ַא ךָאנ טַאהעג טנעמעלע רעשיטַאמַארדָאלעמ
 ,עדלימ "טֿפַאשלעזעג רעלעבָאנ, רעד ַײב ןקעוורעד טלָאזעג טָאה
 יד ,עיסַאכ לדיימטסניד ןעמערָא םעד וצ ןליֿפעג עשיּפָארטנַאליֿפ
 בור סָאד ךיז ףיוא ןעמונעג ןרעג רעייז עקַאט ןבָאה עיצקנוֿפ עקיזָאו
 רַאֿפ ןטלַאהעג ןבָאה יז .ןעיסַאכ טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,סניטסיטרַא
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 זַא ,ןקידערּפ וצ ןֿפוא ןשירטסיליֿפ-לַאטנעמיטנעס ַא ףיוא בוח רעייז
 .וזא.א ןליֿפעג ךיוא טָאה רע ,שטנעמ ַא ךיוא זיא שטנעמ רעמערָא ןַא

 יד עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןעוועג זיא עיסַאכ סיקסנימַאק .ר .א
 עשיּפָארטנַאליֿפ ןייק טקידערּפעג טינ טָאה סָאװ ,עיסַאכ עקיצנייא
 -לעזעג רעלעבָאנ, רעד ןוֿפ ןסיוועג םעד וצ טרילעּפַא טינ ,ןקליֿפעג
 "הזותי יד עיסַאכ, ןיא טירטֿפיױא רעד זיא טכיזניה רעד ןיא ."טֿפַאש
 / טימ ךילגרַאֿפ ןיא סױרָאֿפ טירש ַא יקסנימַאק .ר .א רַאֿפ ןעוועג
 עיסַאכ ןופ לָאר רעד ןיא ."רעטסעווע, סצרפ ןיא טירטֿפױא ריא

 סיקסנימַאק ןיא ץנעדנעט עשיטַארקָאמעד יד טרָאוװ םוצ ןעמוקעג זיא !

 -עגייב םעד ןָא ,טֿפַאשמערָא רעד וצ גנַאגוצ רעשינַאגרָא ריא ,ןֿפַאש

 טײטערַאֿפ סע .*עביל-סקלָאֿפ, רעשיּפָארטנַאליֿפ-לַארעביל ןוֿפ שימ

 -טנזעוו ךָאנ ןגָארטנַײרַא טזומעג יקסנימַאק .ר .א טָאה ייברעד זַא ,ךיז

 ןָאטעג ױזַא טָאה יז א ,עסעיּפ סנידרָאג ןיא ןויטקערָאק עכעל

 דָאנ ַאיקסעדָא,} טנעזנעצער רעסעדָא רעד ןעוועג זיא טכערעג

 עיסַאכ, ןיא ליפש סיקסנימַאק ןגעוו ןבירשעג טָאה סָאװ ,ן"יטסָאװ

 -עגנַײרַא זיא טסעמרַאֿפ רעטייױו ַאזַא יצ לֿפייױוצ ךיא, :"המותי יד

 ,ןַײז םיכסמ ןעמ ןָאק יצ קֿפס ַא זיא'ס ןוא ,תונוכ סנידרָאג ןיא ןעגנַאג

 ךעלסילשסיוא טרעדלישעג ןטכענרעייא טָאה יקסנימַאק יורֿפ יד זַא

 -ַאב רעמ סעּפע ןבעגעג טָאה יז ,ןיינ .המותי עשידִיי עמערָא ןַא רָאנ

 יז זיא ,רעױשוצ ןרַאֿפ טקרעמַאבמוא .לָאר רעד ןיא סעקידנטַײט

 / ןוֿפ עקידרעגייטש סָאד ּפָא טלייט סָאװ ,ןצענערג יד ןטָארטעגרעביא

 ,"ןלַאסרעווינוא

 ,לוש יד זַא ,ןזיוַאב טָאה עיסַאכ סלַא טירטֿפױא סיקסנימַאק

 'קעּפס עטשרע עריא ןיא ןעגנַאגעגכרוד ןיא ןיטסיטרַא יד עכלעוו

 טעג ןָא ןיוש טבייה ,עניב רעשידִיי רעטיינַאב רעד ףיוא ןעלקַאט

 עשיטערָאעט םוש ןייק וצרעד קידנבָאה טינ .ןטַאטלוזער עקידתושממ

 א ןצ ןביױױהרעד טינ לָאמנייק ךיז טָאה יקסנימַאק -- תונכה-רָאֿפ

 יקסנימַָאק טָאה -- זוט יז סַאוו ,םעד ןוֿפ גנודנירגַאב רעשיטערָאעט

 עכלעוו טימ ןכירטש עשיֿפיצעּפס ענעי ןוֿפ ןעיײרֿפַאב ךיז ןביוהעגנָא

 ןס ַא ןוֿפ ליפש יד טלפמעטשעג טָאה טייקטצענערגַאב עלַאנָאיצַאנ יד

 וצ .עניב רעשידִיי רעד ףיוא סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עטבַאגַאב
 זױלב טינ םעדעֿפ עסיוועג ןגױצעג ךיז ןבָאה עיסַאכ סיקסנימַאק
 'יסַאוו ןוֿפ ךיוא רָאנ ,("רעטסעווע, רעטקַאנייא ןיא) ןהאל סצרפ ןֿפ
 יקרָאג ןטשרע םעד ןיא טליפשעג טָאה יקסנימַאק ןעמעוו ,ןסעל
 -סיוא ךיז טגעלֿפ סָאװ ,טייקטצענערגַאב עלַאנָאיצַאנ יד .לקַאטקעּפס
 רעשיֿפַארגָאנטע רעד טימ ךיז ןקיווק סעד ןיא ךעלנייוועג ןקירד

 -נימַאק ןיא טָאה ,טלַאטשעג ןטרעדלישעג סעד ןוֿפ טײקשיֿפיצעּפס
 ךָאנ דָארג ןעמ טָאה רַאֿפרעד .קינייו רעייז טליֿפעג ךיז עיסַאכ סיקס
 ןכײלגרַאֿפ טֿפָא ױזַא ןבױהעגנַא לָאר רעקיזָאד רעד ןיא טירטֿפױא ריא
 .יקצעווָאקנָאז ןיטסיטרַא רעשיניַארקוא רעד טימ ןיקסנימַאק

 סָאװ ,ןכירטש עקינייא ןעוועג סיוועג ןענַײז עיסַאכ סיקסנימַאק ןיא
 עיסַאכ .ַאקווַאטלָאּפ ַאקלַאטַאנ סיקצעווָאקנָאז ןיא טנָאמרעד ןבָאה
 קידנלכיימש טנוזעג ,קידײרֿפ .ַא טימ עניב רעד ףױא ךיז טזייוװַאב
 יז ,רוטַאנ רעד וצ טייקנדנובעגוצ רעמערַאװ טימ לוֿפ זיא יז .םינּפ
 ןוא ,טירָאלָאק ןשיטעַאּפ ןשיֿפרָאד ןיא טבעוועגנייא ןצנַאגניא ךָאנ זיא
 טָאה יז .טרירָאנגיא טינ ללכ יקסנימַאק טָאה טירָאלָאק ןקיזָאד םעד
 ךָאד טסיזמוא טינ .ןברַאפ עטלוב ןוא עקרַאטש טימ טנכייצעג םיא
 רערעכעה, רעד ןגעוו ןדייר וצ קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג ץרּפ טָאה
 ןטנעמָאמ עקינייא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,"קיריל רעשיטנַאמָאר
 ,ןייש שיטנַאמָאר ,ןייש, זַא ,ןָא וליֿפַא טזייו ץרפ .לקַאטקעּפס םענוֿפ
 קילג ריא ןכַאמ ץנַאג ןוא לוֿפ ליוו עיסַאכ ןעו טנעמָאמ רעד זיא
 יז ןעוו ןָאלַאס ןיא סגרעבנעטכַארט יד ַײב ףרָאד סָאד ןבָאה ליוו ןוא
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 רעמייב ןוֿפ עײלַא ןַא סלַא סענָאזַאוו יד ןעייר יױוצ ןיא סיוא טלעטשג
 רעד ןסילֿפ ףרַאד סע ּוװ טרָא ןֿפױא סעגנעטס יד סא טגייל ןוא
 רעד ןיא רעבָא ..."ךַײט ןוֿפ גערב םַײב םיא טימ ךיז טצעז ןוא ,ךייט
 ןכעלטנזעוו רעמ ,ןרעדנַא ןַא ךַאנ רעטנוא ץרפ טכַײרטש טַײצ רעבלעז

 -סירעטקָארַאכ סצרפ טול .ןעיסַאכ ןוֿפ טלַאטשעג םעד ןיא ךירטש
 ךיז טֿפרַאוו, יז סָאװ ,םעד ןיא סעיסַאכ ךירטש-טּפיוה רעד טגיל ,קיט
 -עשַאב עוויַאנ ןייק טינ ללּכ זיא יז ."ןגיוא ענעֿפָא טימ טנורגּפָא ןיא
 ששילידיא טינרָאג רעבָא יז זיא ,דניק-סֿפרָאד ַא זיא יז שטָאכ .שינעֿפ
 ,ןדייל יד ןענייז רַאֿפרעד .טייקרעטכינ עטמיטשעַאב ַא ךיז ןיא טָאה יז
 .טנ'רעגמוא ןצנַאגניא טינ ריא רַאֿפ ,ייטשסױא חמ יז עכלעוו

 ןיא רָאג ךָאנ טיירגעגוצ ןדייל עקיזָאד יד וצ יז זיא שיגָאלָאכיסּפ
 עטשרע סעיסַאכ ןוֿפ ןיוש ןעז ןעמ ןָאק סָאד .גנולדנַאה רעד ןוֿפ בייהנא
 -- ץרפ טבַײרש -- עיסַאכ, .ןוז סריבג םעד טימ ןשינעגעגַאב
 סָאד טקעמש סע סָאװ טימ טסייו יז .זיא רע סָאװ ןוא רעוו טסייו

 ןַײז טעוװ סָאד זַא ,םייוו יז .גרעבנעטכַארט ןגנוי ןטימ ,ךיז ןענעקַאב

 רעמ ץלַא ,עביל ריא ךיז טלקיוװטנַא סע רעטייוו סָאװ .קילגמוא ריא

 ןייטשרַאפ ןוא ןסיוו ערָאלק סָאד :ךירטש-טּפיוה רעד טָא טלוב טרעוו

 ץרפ יו ,ןרימידַאלוװ ביל טָאה יז .ריא םורַא רָאֿפ טמוק סע סָאװ

 ,ןבָאה הנותח ףיוא גנונעֿפַאה ןָא ,"תונובשח ןָא, ,סױא ךיז טקירד
 א ,רערעטיב ַא ןַײז חמ ףוס רעד א ,ןַײזטסּוװַאב ןצנַאג ןטימ

 | | ."רעכעלקערש

 טָא ןליֿפ טזָאלעג ץלַא רַאֿפ רעמ ךיז טָאה ליפש סיקסנימַאק ןיא

 ךיז סע טָאה ןזיועגסױרַא ןוא .סעיסַאכ "ןַײזטסּוװַאב רעצנַאג, רעז

 וצ גנויצַאב ריא טקירדעגסיוא טָאה יז ּווװ סעקילּפער יד ןיא זיולב טינ

 טקירד יז עכלעוו טימ סעקילּפער עלַא ןיא ללּכב רָאנ ,ןרימידָאלוו

 הנוכ סנידרָאג טול .טײקימורַא רעצנַאג רעד וצ גנוִיצַאב ריא סיוא

 עיסַאכ טרעוו ױזַא) *טיײשרַאֿפ, ןַײז טלָאזעג סעקילּפער סעיסַאכ ןבָאה

 "טײקטײשרַאֿפ, יד .(עסעיפ רעד ןוֿפ טסקעט ןיא טריזירעטקַארַאכ

 טינ ןוֿפ ,טײקוויַאנ רעשיֿפרָאד ןוֿפ טַאטלוזער ַא ןַײז טלָאזעג ָאד טָאה

 ןצנַאג רעייז טימ ןשטנעמ עשיטָאטשסיױרג יד ןײטשרַאֿפ טינ ,ןסיוו

 -טײשרַאֿפ, יד טכַאלֿפרַאֿפ קרַאטש ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה סָאד .ריֿפ

 .ערעדנַא ןעמוקַאב סע ךיז טָאה ליּפש סיקסנימַאק ןיא .סעיסַאכ "טייק

 ."ןַײזטסּוװַאב ןצנַאג, ןטימ דנַאנַאב טייג סעיסַאכ "טײקטײשרַאֿפ, יד

 ."יריבג סגרעבנעטכַארט ןוֿפ טייקנברָאדרַאפ יד טמענַאב יז רעמ סָאװ -

 טרעוו לָאמסָאד ."טײקטײשרַאֿפ, ריא טרעוו רעסערג ץלַא ,בוטש רעש

 ןבָאה רַאֿפרעד .טסעטָארּפ ןטמיטשַאב ַא ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןױש סע

 ןֿפױא םשור ןקרַאטש ַאזַא טכַאמעג סעקילּפער *עטיײזערַאֿפ, סעיסַאכ

 ךיז טָאה סעקילפער עקיזַאד יד ןיא .רָאי 1905 ןוֿפ רעױשוצ-ןסַאמ

 -טסּוװַאב-ןסַאמ ןקידנכַאװֿפױא םעד ןוֿפ גנַאלקּפָא ןַא ןרעה טזָאלעג

 "ןגױא ענעֿפָא טימ, ,רָאלק א רעטכינ ןוש טציא טָאה סָאװ ,ןַײז

 רעקימורַא רעד ןיא טכערמוא ןלַאיצָאס םעד ןעמענַאב ןביו העגנָא

 -רעטנוא רעד ןעמונעג סע ךיז טָאה ןענַאד ןוֿפ טָא ןוא .טייקכעלקריוו

 טלַאטשעג םעד וצ גנַאגוצ סיקציווָאקנָאז ןוא סיקסנימַאק ןשיווצ דייש

 טנעזנעצער ַא רענייא טלייצרעד טָא .ַאקוַאטלָאּפ ַאקלַאטַאנ ווֿפ

 ַאקווַאטלָאּפ ַאקלַאטַאנ רעשידִיי רעד ןיא, :|"יטסָאװָאנ ַאיקסעדָא.}

 עשיטַאמַארד עקרַאטש עלַא ןבילקעגֿפױנוצ ענטסימוא יװ ױזַא ןענייז

 ױרֿפ ןוֿפ טנעלַאט ןשינעצס םעד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןטנעמָאמ

 ריא טריֿפ יקסנימַאק ױרֿפ יד יו קידריווקרעמ זיאיס ...יקסנימַאק

 ןופ דניק טנוזעג ןוא טנױרברַאֿפ ַא יז טנָאמרעד ךעלרעסיוא .לָאר

 -רעניא רעבָא ,ַאיסורַאמ סָאקנעלָארָאק ןוֿפ בייל ןוֿפ בייל ,רעדלעֿפ יד

 "זמוא ןַא טימ רעױשוצ םעד טגניווצ ןוא טגנערטשעגנָא יז זיא ךעל

 ."עמַארד רעד וֿפ גנַאג ןקידרעטַײװ םעד ףיוא ןטרַאװ ליֿפעג ןקַיור
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 ןופ ןָאסי סקעל
 עט ר

 .טגנערטשעגנָא ןעוועג ןיילַא רָאנ טינ ,ןעעז רימ יוו ,זיא יקסנימַאק

 יז ,"ליֿפעג קַיורמוא, ןַא ןֿפורעגסױרַא רעיושוצ םַײב ךיוא טָאה יז

 טקנופ ,טכערמוא ןלַאיצָאס ןוֿפ דליב םעד טימ טקַיורמואַאב םיא טָאה

 רעבָא ,"רעטסעווזע, סצרּפ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןָאטעג סע טָאה יז יו

 -ֿפײר רעשירעלטסניק רעמ טימ ןָאטעג ןױש סע יז טָאה לָאמ סָאד

 זיא גנַאלקייב רעלַאטנעמיטנעס רעד .טייקרעכיז רעמ טימ ,טייק

 טָאה סעקילּפער *עטײשרַאֿפ, סעיסַאכ ןוֿפ ןוא ,ןלַאֿפעגּפָא ןצנַאגניא

 גנוקידלושַאב עבלַאה ַא ןעמענרַאֿפ טנָאקעג טרָאד ןוא ָאד ןיוש ןעמ

 רעזַאשזרוב רעד ָא-טָא עק גנונרָאװ עֿפרַאש ַא ךיוא לָאמַא ןוא

 טנבעל עקידנעילב ,עכַײר עכלעזַא טכַארבעגמוא ןרעוו סע ּוװ הֿביֿבס

 | .סעיסַאכ יו

 ,סיֿפענעב ןטשרע ריא וצ סָאװ טינ לַאֿפוצ ןייק סיוועג זיא סע

 ףוס עניב רעשידִיי רעײנַאב רעד ףיוא טיג יקסנימַאק .ר .א ןכלעו

 סָאד ."המותי יד עיסַאכ, עסעִיּפ יד ןבילקעגסיוא יז טָאה ,6

 .."טקיטכערַאב קידנעטשלופ לַאווסיוא ריא טָאה םוקילבוּפ

 ;טבַײרש *יטסָאװָאנ עיקסעדָא; ןוֿפ טנעזנעצער רעד

 עניילק יד רעדנַאנַאֿפ יקסנימַאק ױרֿפ יד טקור זייונטנעמָאמ,

 עסייה עריא ןוא ,המשנ ,סעיסַאכ ,ריא ןוֿפ עמַארד עכעלנעזרעּפ

 -ַאב טייקרעטיב טימ ,רעכעלטֿפַאשנדײל ַא יװ ןעגנילק סעדַאריט

 רעכעלשטנעמ ןוא גנוקירדרעטנוא ,םזִיָאגע ןגעק טסעטָארּפ רענעסָאג

 ."טייקטרַאה

 ייוויסג רעד,

 -עגפיוא "רעוויה'ד ןעדרַאשז; ןיא זיא 1906 לירּפַא (26) 13 םעד
 טנַאירַאװ רעשידִיי רעטשרע) *ןויסנ רעד, סצרּפ ,ל .י ןרָאװעג טריֿפ !

 ,("טייק ענעדלָאג יד; ןוֿפ

 :רעדנעלסיוא .נ טבַיײרש םעד ןגעוו

 -יד ןייק גנולעטשרָאֿפ רעקיזָאד רעד וצ ,קיטנָאק ,טָאה ןיילַא ץרפ,
 -קעּפס םעד ףיוא טכיזֿפױא עשרָאטווַא ןַײז .טַאהעג טינ תוכיש ןטקער
 טינ ללּכב ךיז טָאה סע .קליֿפ טזָאלעג טינ ץעגרע ןיא ךיז טָאה לקאט
 ףיוא טכיזֿפיױא ןַא סעפע טַאהעג ןבָאה לָאז רעצעמע זַא ,ןליֿפ טזָאלעג
 ןרָאוװעג ןָאטעגּפָא 1906 לירּפַא 13 םעד זיא סָאװ ,ךַאז רקֿפה רעד
 גנוריֿפֿפיױא יד זיא לָאמ ןייא וו רעמ) עסעיּפ סצרּפ ןוֿפ טסקעט ןטימ

 "עג ןזיוַאב טינ םוקילבוּפ סעד *ןויסנ רעד, עסעיפ סצרפ ל יווֿפ
 ןבטעג ןלָאז סָאוװ ,ןלַאירעטַאמ ןייק ןבילברַאֿפ טינ זיא רַאֿפרעד .ןרָאװ

 לסיב סָאד ךיוא רעבָא .גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טכירַאב ןרעיונעג ַא
 ןעוועג זיא'ס זַא ,ןעלֿפיױוצ טינ טזָאל ,ןַארַאֿפ זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ
 טָאה לקַאטקעּפס םעד טָא וצ רעבָא ;לַאֿפכרוד רענעכָארּפשעגסיױא ןַא
 ןעוועג זיא לַאֿפכרוד רעד .יקסנימַאק .ר .א תוכיש ַא טַאהעג ךָאד

 טלָאמעד יקסנימַאק זיא ןלַאֿפכרוד עכלעזַא וצ ןוא ;לַאֿפכרוד ריא

 רעשידִיי רעד ףיוא טָאה ךָאד ןוא ,לָאמ ןייא טינ ןרָאװעג ןסיוטשעג

 -רעטַאעט ןוֿפ סורג רעד ןרעה טזָאלעג ךיז רעמ ןוא רעמ ץלַא עניב

 רעווש יוו .טייקיטעט סיקסנימַאק ךיז טימ טגנערב סע סָאװ ,גנוַײנַאב
 יקסנימַאק סָאװ ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ טסַאל יד ןעוועג טינ זיא סע
 טירטֿפױא רעַײנ רעדיוטעי ךָאד טָאה ,ךיז ףיוא ןגָארטעג ךָאנ טָאה
 גנוגנערטשנָא רעסיוועג ַא ַײב ךעלגעמ זיאיס זַא ,ןזיוַאב רעריא
 יקסנימַאק טָאה טימרעד .טסַאל עקיזָאד יד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאווּפָארַא-

 ןיא קילבסיוא ןסיוועג ַא טֿפַאשנרָאיטקַא רעשידִיי רעד רַאֿפ טנֿפעעג

 רעד ןיא ּפַאטע םעַײנ םעד ןבױהעגנָא יז טָאה טימרעד .טֿפנוקוצ רעד

 ,*רעטַאעט ןשידִיי םענוֿפ גנולקיווטנַא
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 ר ע ט ַאצ סט ןשידיי
 טיי יי

 דנַאב ןטירד ןיא עיֿפַארגָאנָאמיץרּפ רעד ןיא גייווצרעבליז ןמלזו

 ץרּפ זַא ,הרעשה סרעדנעלסיוא ּפָא טנקייל *ןָאקיסקעל-רעטַאעט; ןוֿפ

 טגנערב רע .גנוריפֿפיױא רעד וצ תוכיש ןטקעריד ןייק טַאהעג טינ טָאה

 - -עטשרָאֿפ רעד םורַא ןוא ןיא עטקילײטַאב עקינייא ןוֿפ ןגָאז-תודע סָאד

 קיטירק יד .עסעִיּפ יד טריסישזער ןיילַא אקוד טָאה ץרּפ זַא ,גנול
 טָאה רבחמ רעד רעבָא .לַאֿפכרוד ןרַאֿפ תוביס עקינייא ןזיוועגנָא טָאה
 רעבירעד ןוא ,רעליּפש יד ןענַײז עקידלוש-טּפיױה יד זַא ,ןטלַאהעג
 ןבָאה'ס .די-בתכ םעד ןעמענּפָא .ק .ר .א וצ טקישעג ףכיּת רע טָאה
 יד ןרידוטשנייא לָאמַא ךָאנ לָאז'מ זַא ,תושקב עריא ןֿפלָאהעג טינ

 יד וַא ,סנַײז ַײב ןבילבעג זיא ץרּפ .ןליּפש רעדיוװ יז ןוא עסעִיּפ
 רעבירעד יז ןענָאק יז ןוא עסעִיּפ ןַײז טינ ןעײטשרַאֿפ ןרָאיטקַא
 .ןליּפש טינ

 ײרעטומ עכעלסילגמוא יד;

 -מוא יד, עסעִיּפ סניביל ןיא ןטָארטעגֿפױא .ק ר .א זיא 1906 ןיא
 |?} "רעטומ עכעלקילג

 :םעד ןגעוו טבַײרש רעדנעלסיוא םוחנ

 ,קורדסיוא סלעגוק טױל ,זיא טנעמַארעּפמעט סיקסנימַאק שטָאכ;
 -סױרַא ךיז ןעוו-ןטלעז ךָאד רע טגעלֿפ ,"סיורג רעייהעגמוא, ןעוועג
 -עגסיוא ללּכ-ךרד טָאה יקסנימַאק .ךַאלֿפרעבױא רעד ףױא ןסיײיר
 סלייטנטסרעמ .קורדסיוא ןלוֿפטנעמַארעּפמעט ןקרַאטש וצ ַא ןטימ
 .סָאװ ,לַאװק רעסייה ַא יװ טָאלשעג ,טנעמַארעּפמעט רעד ,רע טָאה

 רָאנ ןַײז טגעלֿפ סַאנסױא ןַא .ףיט רעד ןיא ץעגרע ןגרָאברַאֿפ זיא

 ןטכעלפרעביא ךיז טגעלֿפ ןָאט רעכעלטֿפַאשנדיײיל רעד ןעוולָאֿפ רענעי

 ןעמיוצ רעקינייו יקסנימַאק טגעלֿפ טנעמָאמ ַאזַא ןיא .םזַאקרַאס טימ

 ןרעוו טגעלֿפ קורדסיוא רעכעלטֿפַאשנדיײל ריא ,טנעמַארעּפמעט ריא

 סניביל ןיא ,לשמל ,ןעוועג זיא לַאֿפ ַאזַא .רעטזױלבטנַא ,רענעֿפַא

 עטעיפ רעקיזָאד רעד ןיא טירטֿפיױא ריא ןגעוו ."המקנ עכעלקערשמ

 זיא טוג סרעדנוזַאב, :|"ָאװַאלס עיאנדָאבָאװס,|} טלייצרעד טרעוו

 ןרָאװעג טריֿפעגסיױא זיא ענעצס יד .ןגרעבצלַאז טימ ענעצס יד ןעוועג

 טימ ןָאטעג ץנַאלג ַא ָאד טָאה ןיטסיטרַא יד .גנּוװש ןסױרג ַא טימ

 ,ןטסעששז יד ,ןדייר ריא .ןח םענעבעגעג ריא זיולב ,ןקיטרַאנגייא ןַא

 ןעוועג זיא סָאװ ,םזַאקרַאס טימ טמעטָאעג טָאה רוגיֿפ עצנַאג יד

 וֿפ קורדסױוא רעד .ןייל עכעלטֿפַאשנדײל טימ ןעגנורדעגכרוד

 'טסכעה ַא ןיטסיטרַא רעד ַײב טכיירגרעד ליֿפעג ןקיזָאד םעד

 וצ יקסנימַאק זיא ,ןעעז רימ יו .*טײהנעמוקלוֿפרַאֿפ עשירעלטסניק

 "עד ןעמוקעג ,לָאר רעד ןיא ןזיווַאב טָאה יז סָאװ ,גנּווװש ןכיוה םעד

 ןטכָאלֿפעגרעביא ךיז טָאה ןָאט רעכעלטפַאשנדיײל רעד ןעוו טלָאמ

 ערעדנַא ןיא ךיוא ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה עבלעזסָאד .םזַאקרַאס טימ

 ,ןלָאר

 יד ןבעגרעביא סעד ןיא ןעוועג טינ זיא יקסנימַאק קרַאטש יװ

 לָאמ עלַא ךָאד ייז ןבָאה ,ןטנעמָאמ עשיטסַאקרַאס-ךעלטֿפַאשנדיײל י

 רעקיניו טינ .ןיטסיטרַא רעד רַאֿפ רַאֿפעג עסיוועג ַא טלעטשעגרָאֿפ -

 -סיוא זיא יקסנימַאק ןכלעוו ןיא רַאוטרעּפער םעד ןוֿפ טֿפלעה ַא יװ

 .טברַאֿפַאב שיטַאמַארדָאלעמ ןעוועג זיא ,ןטערטוצֿפױא ןעמוקעג

 -רעטנוא ךיז טעוו יקסנימַאק .ר .א ךיוא זַא ,רַאֿפעג ַא ןעוועג זיא'ס

 טעוו וא טסקעט ןשיטַאמַארדָאלעמ םעד ןוֿפ גנוקריוו רעד ןבעג

 ליפוע יד ןברָאדרַאֿפ טָאה סָאװ ,"גנַאג קוה; םענעי ןיא ץלַאֿפנַײרַא

 -ַאק .עניב רעשידִיי רעקיטלַאמעד רעד ףיוא ןרָאיטקַא ליֿפױזַא ןוֿפ

 טגעלפ יז ןוא רַאֿפעג עקיזָאד יד טליֿפעג ,קיטנַאק ,טָאה יקסנימ-

 -רעביא לָאז גנולדנַאה רעד ןוֿפ סזיטַאמַארד רעד זַא ,וצרעד ןבערטש

 טייקטסערפעג ןוא טייקטמיוצעג רעלַאמיסקַאמ רעד טימ ןרעוו ןבעגעג
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 . -רַאֿפ רעבירעד ןגעלֿפ ןטנעזנעצער יד .ליּפש רעשירָאיטקַא רעד ןוֿפ
 -רעביא ןָאק יקסנימַאק ױרֿפ יד, :| *ָאווָאלס עיָאנדָאבָאווס ,} ןענעכייצ

 עכיוה ןוֿפ ןטנעמָאמ עכעלרעסיוא יד קידתמא ןוא ךעלריטַאנ ןבעג

 טֿפַארק עכַײלגרַאֿפמוא עצנַאג יד רָאנ ,ןעגנוגנערטשנָא עשיטַאמַארד

 עכעלרעניא יד ןיא טגיל ,רעביצ רעכעלסעגרַאֿפמוא ריא ,עריא

 ןקעלּפטנַא עכלעוו ,שמַארד עכעלרעניא עריא 4 ,ןעגנוגנערטשנָא

 "ַאב סױק ַא ןיא ,טרָאװ טגַאזעג קידנעײגײברַאֿפ ַא ןיא זיולב ךיז
 ,ץֿפיז ַא ןיא רעדָא טסעשז ןקידנֿפױלכרוד-ךיג א ןיא ,קילב ןטקרעמ

 | ."ךיז ןיא טקיטשרעד טרעוו סָאװ

 יַאֿפ עטברַאֿפַאב- שעיטַאמַארדָאלעמ ,עכעלרעסיוא יד קידנדיימיוא

 -ערָא טינ ללכ יקסנימַאק טגעלפ ,ליּפש רעשירָאיטקַא רעד ןוֿפ םער

 ןעוועג סע זיא ױזַא .ליפש ריא ןוֿפ טלַאהניא םצע םעד ןכַאמ רעמ

 םזַאקרַאס רעד .ליפש ריא ןוֿפ ןטנעמָאמ עשיטסַאקרַאס יד טימ ךיוא

 רע .ליּפוע סיקסנימַאק ןוֿפ ןצנַאגניא ןרעוו ןדנּוװשרַאֿפ טינ טגעלֿפ

 ןיא ןעלדנַאוורַאֿפ ךיז טגעלֿפ רע .קורדסיוא ןַיז ןרעדנע זיולב טגעלֿפ

 ןוֿפ טייהנזעוונָא יד ןוא ,עינַאריא רעקיסייב רעייז רעבָא ,רעטמיוצעג ַא

 ."קראטש רעייז טליֿפעג רעױשוצ רעד טָאה עינָאריא רעקיזָאד רעד

 :תונורכז עריא ןיא טלייצרעד רעלדַא עילימע

 עזערַאוו ןייק ןעקירעמַא ןוֿפ} ןרָאֿפעגּפָא סוילוי זיא 1907 ַײמ ןיא,
 ייֵל ., (ערעדנַא ןשיווצ) טריֿפעגֿפױא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה סוילוי ..
 ךעלטנגייא ךיא בָאה עסעיּפ רעד ןיא ."רעצרעה ענעכַארבעג, סניב

 רתסא יו ױזַא רָאנ ,"עלעטיג, עלָאר ערעגנִיי יד ןליפש טֿפרַאדעג
 ןעמ טָאה ,עפורט רעד ןיא ןעוועג ךוא ךָאד זיא ַאקסנימַאק לחר
 ןוא ,עלָאר ערעסערג ,ערעגנִיי יד ןבעגעג ריא ,ץרא-ךרד בילוצ
 טָאה גלָאֿפרעד ןרעדנוזַאב ַא.. עלָאר ערענעלק ,ערעטלע יד -- רימ

 לַאטַאנָאס רעציירק, סני דרָאג ןוֿפ גריֿפפױא רעזדנוא טַאהעג
 עקיזָאד יד ןריֿפוצֿפױא ןעמוקעג זיא'ס ןעוו.. .(ַאקסנימַאק-עיטע)
 ךיא... .ןסוילוי ןוא רימ ןשיווצ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא עסעיפ
 טָאה ןַאמ ןַײמ ."עיטע, ןיא ןטערטֿפױא טלָאװעג ,ךעלריטַאנ ,בָאה
 ןַײז טינ ןֿפפא םושב טעװ לחר רֹּתסא זַא ,ןזוועגֿפױא רעבָא רימ
 רימ רעבירעד טָאה רע ןוא *עיליצ, רערעגנַי רעד רַאֿפ קיסַאּפ

 טריֿפעגֿפױא ןבָאה רימ ןעוו רַאֿפרעד ."עיליצ, ןוֿפ לָאר יד ןבעגעג

 טָאה *עקרתסא,לַײװ ,טליפשעג טשינרָאג ןיוש ךיא בָאה ,"הטיזוש יד;

 ןיא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,לחר רֹּתסא ןליּפש טחמעג ךָאד טָאה

 וצ ןעועג טלָאמעד ןױש זיא יז שטָאכ ,עּפורט רעד ןוֿפ ץיפש רעד

 | ,*לָאר רעד רַאֿפ טלַא

 רעד, סנידרָאג ןיא *ַאטרעב, ןוֿפ לָאר יד ןליּפש ס'.ק ןגעוו ןוא

 טָאה לחר רּתסא; :רעלדַא עילימע טנכיײצרַאֿפ ,*רעטנַאקַאבמוא
 עלַא יו טסַאּפעג רעסעב ריא טָאה סָאװ ,לָאר ַא ,*ַאטרעב; טליּפשעג

 ,"ןלָאר-ןידרָאג עקידרעִירֿפ

 "הטיחש יד;

 | | ;טבַיײרש יקצולירּפ חנ
 ןליֿפַא "ליּפש, טרָאװ סָאד זיא יקסנימַאק לחר רֹּתסא וצ עגונב;

 -ירג יז .טשינ ךיז טלעטשרַאפ יקסנימַאק לחר... .קיסַאּפ טשינרָאג
 יד ןבעגוצסױרַא קיטיינ זיאיס לֿפיװ ףיוא רָאנ ,םיוק-םיוק ךיז טרימ
 ןשילענָאיצידַארט ןייק טָאה יז .רעגנַיי רעדָא רעטלע ןעזוצסיוא ,ןרָאי
 ןיא ןכירטש עטרעלקַאב ןייק ,ןרעינַאמ עטרזחעגנייא ןייק ,טינש
 ,עניב רעד ףױא דימת זדנוא רַאֿפ זיא שטנעמ רעקיבלעזרעד ןוא
 ,סנ רעלוֿפסינמייהעג רעד ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ טעשעג לָאמ עלַא רָאנ
 ןיא ןריקַאֿפ עשידניא יד ַײב ןעזעג טָאה עיטָאג ליֿפָאעט ןכלעוו
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 ריא טימ המשנ ערעדנַא ןַא ןָא ךיז טדניצ רעפרעק ןטנַאקַאב םעדי
 ,ןדײל עטסכעלקערש ,תומחלמ עטסקינייױועניא ,ןבעל קיטרַאנגייא
 ךיז יז טלדנַאוװו טנווַא ןיא טנווָא ױזַא ןוא ...סעֿפַארטסַאטַאק עטסרעווש
 סָאװ ,לוגלג רעטֿפושיכרַאֿפ ַא סעּפע יו ,שֿפנ רעדנַא ןַא ןיא םוא
 ןרָאי עכעלשטנעמ עשילַאמרָאנ ענַײז ןוֿפ ךשמ ןיא טּפשמרַאֿפ זיא
 .ןןשטנעמ ענעדײשרַאֿפ רעטרעדנוה ןוֿפ ןעייוו יד ןגָארטוצרעביא

 -יצ ךיא ןיא טציז ןיטסיטרַא יד ןוא ,גנַאהרָאֿפ םעד ןזָאלעגּפָארַא
 טניוו-םערוטש ַא יו ,ענעכָארבעצ ַא ,עדימ ַא ,ןסילוק יד רעטניה רעמ
 .ץרַאה ריא ךרוד ןגָארטעגכרודַא סָאװ רָאנ ךיז טלָאװ

 טגָאלקעג ךיז יז טָאה -- ךיז טוט רימ טימ סָאװ ןעד סייוו'כ --
 רימ טימ סָאװ ןעד ליֿפיכ -- "הטיחשג רעד ךָאנ רימ רַאֿפ לָאמַא
 ...ליֿפױזַא ,ענעצס רעד ףיוא ליֿפױזַא סעּפע ךָאד דייליכ ...רָאפ טמוק
 -כעלקריוו רָאנ ,גנולעטשרָאֿפ ןעוועג טשינ טלָאוװ ץלַא סָאד יו ךַײלג
 טלַאֿפ ץרַאה'ס ...עקרּתסא ןַא ןעוועג ןתמא ןיא טלָאװ ךיא ןוא ,טייק
 ...עניב רעד ףיוא ןבַײלב לָאמַא לעוויכ ...סױרַא ןצנַאגניא רימ

 .ענעצס רעד ףיוא ןגייווש זיא רָאיטקַא ןַא רַאֿפ ךַאז עטסרעווש יד
 -קַאבמוא ךיז טליֿפ רע .ןגייוש טשינ ןָאק ,יולב טליפש סָאװ ,רעד
 ַײב ,יקסנימַאק לחר .תויעה ,ןלעטשנָא טכַאמ ,ךיז טרעטַאמ ,םעוו
 ,ענעצס רעד ףױא ןטצעל ןזיב טנעמָאמ ןטשרע ןוֿפ ץלַא רעכלעוו
 רעד ףױא ןיױװש וצ יװ ךיױוא טסַײװ ,גנוֿפַאש עטרעטסײגַאב זיא
 | ."ענעצס

 ;טבַיײרש רעדנעלסיוא .נ

 ריא ּוװ עכלעזַא ךיוא ןעוועג ןענַײז ןלָאר סיקסנימַאק ןשיווצ,
 יָאטעג עטרעמורַאֿפ ןוא עטכשוחרַאֿפ יד ןרעדליש וצ ןעמוקעגסיוא זיא
 יירט ןבַײלברַאֿפ ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא ךיוא טגעלֿפ יקסנימַאק .הֿביֿבס
 יד ןזַײװַאב טגעלֿפ וא טסנתק רעשיטסילַאער ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד
 טזַאלעג סָאד ךיז טָאה טלוב רָאג זיב .גנוצוּפַאב םוש ןָא הֿביֿבס-ָאטעג
 -ַאק ."הטיחש יד, עסעיפ סנידרָאג ןוֿפ גנלעטשרָאֿפ רעד ןיא ןעֶז
 ןגעק טירטסױרַא רעקיטומ ַא יו ןעגנולקעג ָאד טָאה ליּפש סיקסנימ
 זיא'ס .רעגײטש-ָאטעג ןשידִיי סעד ןיא רעטלַאלטימ ןוֿפ ןטשער יד
 ,גנוֿפַאלקשרַאפ-ןששטנעמ רעד ןגעק טסעטָארּפ רעטסֿפרַאש רעד ןעוועג
 -ױזַא םעד ןיא גנוניישרעד עכעלטינשכרוד ַאזַא ןעוועג זיא סָאװ
 זיא טכיזניה רעד ןיא .ןבעל-ןעילימַאֿפ ןלענָאיצידַארט םענעֿפורעג
 -עדָאֿפ יד טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנַאֿפ ךיז ןצנַאגניא ליפשש סיקסנימַאק
 יד ןיא דָארג ןבָאה סָאװ ,ןטנעגָאלַאּפַא עזַאושזרוב יד ןוֿפ ןעגנור
 -ײהרַאֿפ וצ ךיז טסײלֿפעג ,רעירֿפ סע ןעוו יוװ רעמ ,ןרָאי-עיצקַאער
 ןדנעטששמוא עקיזָאד יד ןיא.. ."טסַײג-ןעילימַאֿפ, ןשידִיי םעד ןקיל

 ַא ןעמוקַאב טזװמעג "הטיחש, רעד ןיא טירטֿפױא סיקסנימַאק טָאה

 זַא ,ןזיווַאב יז טָאה ליפש ריא טימ .טײטַאב ןוויסערגָארּפ רעדנוזַאב

 ןטנעגָאלָאּפַא עזַאושזרוב יד עכלעוו ,*עילימַאֿפ רעד ןוֿפ טכַאמ, יד

 ערעווש ןוֿפ טכַאמ ערעטצניֿפ ַא זיא ,ןקילײהרַאֿפ טלָאװעג ןבָאה
 ,ןעַײרפ םעד טקיטשרעד סָאוװ ,טכַאמ ַא ,ןלײטרורָאֿפ ןוא סנביולגרעבַא
 ..עדרעוו עכעלשטנעמ יד טערטעצ ,ןליוו ןכעלשטנעמ

 ,"רעטיוועג, סיקסווָארטסָא שידִיי ףיוא ןצעזרעביא לָאז ןעמ ןעוו,

 -טיטרַא עשיסור עקיטַײצטנַײה יד ןוֿפ רעוו-ןטלעז יו ,ךעלגעמ טלָאװ

 ױזַא -- "יקסנימַאק ױרֿפ יד ַאנירעטַאק ןוֿפ לָאר יד טליפשעג ,סניט

 טימ .יקסנימַאק ןגעוו |'"יטסָאװָאנ עיקסעדָא;} ןבירשעג ןעמ טָאה-

 זַא ,ןזיווַאב יקסנימַאק טָאה "הטיחשג רעד ןיא עקרּתסא וצ גנַאגוצ ריא

 ןיא .טנורג ןטסעֿפ ַא ךיז רעטניה טַאהעג טָאה גנוניימ עקיזָאד יד

 ףיוא טײדנָא רעסיוועג ַא ןעוועג ךעלקריוו זיא עקרּתסא סיקסנימַאק

 ןעמוקוצַײב ןעוועג טינ זיא'ס רעווש יו .ַאנירעטַאק סיקסווָארטסָא

 -ָאק טָאה ,"הטיחש; סנידרָאג ןיא ןטנעמעלע עשיטַאמַארדָאלעמ יד
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 ןופ ןַאקיסקעל

 טָאה רעױשוצ רעד זַא ,ױזַא גנורעדליש יד טריֿפעג ךָאד יקסנימ

 -עטרעטנוא ןוא טײקכיטרָאֿפסטָאג יד זױלב טינ עקרתסא ןיא ןעזעג

 טֿפַאש סָאוװו ,סָאד דָארג רָאנ ,השוריב ןעמוקַאב טָאה יז עכלעוו ,טייקינ

 ,טסעטָארּפ ןקידנסקַאוונָא ליטש ריא :ןעקרּתסא ןיא טײקיטרַאנגייא יד

 ןֿפפא ןכעלריטַאנ ַאזַא ףיוא עקרּתסא ןוֿפ טלַאטשעג סָאד טָאה רַאֿפרעד

 "עקרּתסא , סלַא ַאקסנימַאק לחרירּתסא
 ,."הטיחש יד, ןיא

 יקסנימַאק עכלעוו ,ןטלַאטשעג-סקלַאֿפ ייר רעד ןיא ןסָאלשעגנייא ךיז
 עקיזָאד יד ןשיווצ דיישרעטנוא רעד .טרעדלישעג טלָאמעד זיב טָאה
 רעד ןוֿפ דַארג םעד ןיא זיולב ןענַאטשַאב לָאמ עלַא זיא ןטלַאטשעג
 עקינייא ַײב .טסעטָארּפ רעייז סיוא ןקירד ייז רעכלעוו טימ טייקוויטקַא
 -טנַא רעמ טסעטָארּפ רעקיזָאד רעד זיא ןטלַאטשעג סיקסנימַאק ןוֿפ

 זיא םוטעמוא ןוא קידנעטש רעבָא ,רעקיניו -- ערעדנַא ַײב ,טזיולב
 -- ןַײז טינ וליֿפַא לָאז רע ןגרָאברַאֿפ יו -- טסעטָארּפ רעקיזָאד רעד
 טכער ןלוֿפ טימ .גנוַײרֿפַאב וצ גנַארד ַא טימ דנַאניײב ןעגנַאגעג
 -המשנ רעד, :|יטסָאװָאנ עיקסעדָא,} ןבירשעג רעבירעד ןעמ טָאה
 ךָאנ לַײװרעד זיא סנידלעה סיקסנימַאק ױרֿפ רעד ןופ טסעטָארּפ

 -רעטיצ עטשרע יד זיא סָאד .רעוויסַאּפ ַא ,רעקיניזטסּוװַאבמוא ןַא

 ,לָאמ ןטשרע םוצ ,טָאה סאו ,המשנ-ןעורֿפ רעד ןוֿפ גנוגעווַאב עקיד

 ,זיא א ןבעל ריא ןוֿפ שינרעטצניֿפ עזָאלסטכיזסױא יד ןעמונַאב

 ןַארַאֿפ זיא רַאֿפרעד .ןוֿפרעד ןרָאװעג טרעטישרעד ,לָאמ ןטשרע םוצ

 -עױרֿפ עריא ןיא טײקטּפשמרַאֿפ ַײס טייקינעטרעטנוא ליֿפױזַא ַײס

 םענעי ףױא ּפַאטע רעכעלדײמרַאֿפמוא ןַא זיא סָאד רעבָא ,ןטלַאטשעג

 ."גנוַײרֿפַאב רעד וצ ןעייג רעטסַײג ןכלעוו טימ ,געוו
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 רעט ַאעט ןשידיי

 -קורטסנָאק יד ןוא טלַאהניא םעד ןסיײרּפָארַא ןכָאנ ,ןַאמשירֿפ דוד
  סָאד טכַאמ טרָאֿפ ןוא, :טבַײרש ,"הטיחש יד; סנידרָאג ןוֿפ עיצ

 טליּפשעג טָאה ךעלגיצרָאֿפ .קורדנייא ןייא ענעצס רעד ףיא קיטש

 | ."רעטכָאט סבר סעד ַאקסנימַאק סַאדַאמ

 :טבַײרש םיובלעטייט םהרֿבַא
 -נײרַא "הטיחשג סנידרָאג ןוֿפ טקַא ןטצעל ןיא טגעלֿפ יז ןעווע

 -ןזייל יד טנָאמרעד טַאה סָאװ) ןרָאצמירג ןכעלקערש םעד ןיא ץלַאֿפ
 -שטנעמרעביא (סעידעגַארט עשיכירג-טלַא ןיא ןכורבסױא-סטֿפַאש
 ;לוק קידרעקַאלֿפ-ןקורט ַא טימ ןעיירש ןוא ףלח ןטימ ןכָאֿפ דליוו ךעל
 ,"הרשכ ןתטיחשו ןיטחוש לוכה, :המיא ןַא ןֿפרָאװעגנָא טָאה סָאװ
 רעכלעוו ךרוד הֿפרש ַא יו לױמ ריא ןיא טנערבעג קוסּפ רעד טָאה
 -ַאטַא ןסירעגסױרַא ךיז המשנ ריא ןוֿפ ןטנורגּפָא יד סיוא ןבָאה סע
 ךעלטנייועג ,זדנוא ןוֿפ ןדעי ןיא יו ,ריא ןיא ןעמַאלֿפ עשיטסיוו
 ַײרד ןוֿפ לָאש -השורי רעקיד רעד רעטנוא עקידנלמירד ףיט-ףיט

 | ,גנולקיווטנַא עשיטע רָאי טוט
 ןוא קוסּפ םעד ןשיווצ תוכיש עשיטסימ ַא טריּפשעג ךיז טָאה'ס

 רַאֿפ ןוֿפ ךָאנ טנעקעג טָאה יז ןכלעוו ,קוסּפ םעד ןוא ריא ןשיווצ ,ריאי
 "..םייה רעד ןוֿפ ךָאנ .עסעיפ סנידרָאג

 ײדימש רעד לסנַאי;
 "ךימש רעד לקנעי, ןיא *ַארַאמַאט, לָאר יד ןליּפש ריא ןגעוו

 ;יקצולירּפ חנ טבַיײרש (1907 ,עשרַאוװ)

 -עג יד ןזיװעגסױרַא טָאה (ַארַאמַאט) יקסנימַאק לחר ױרֿפ,
 -יטיוטניא םענייש ןוא ןקרַאטש ריא ןוֿפ טייקשילעטבוס עכעלטנייוו
 ןענּוועג ליֿפ טלָאװ עסעִיּפ יד זַא ,ךיז טכַאד רימ... .טנעלַאט ןשיוו
 עכעלטֿפַאשנדײל יד ןליּפש לָאז יקסנימַאק ױרֿפ ןעוו טקעֿפע ןיא
 ,"הקֿבר

 :םעד ןגעוו טבַײרש רעדנעלסיוא .נ
 סיקסניפ ןיא טירטֿפױא סיקסנימַאק ןעװעג זיא קידריווקרעמ ,

 ןוֿפ לָאר יד יקסנימַאק ָאד טָאה טליּפשעג ."דימש רעד לקנַאי עסעיּפ
 בוטש רעד ןיא ןגיוצרעד טרעוו סָאװ ,המותי עמערָא ןָא ,ַארַאמַאט
 -דנע טניֿפעג ןוא ןטרָאד ךיז טקיטש ,םיבורק עכעלגעמרַאֿפ עריא ןוֿפ
 סָאװ ,גנוי ַא .דימש םעד לקנַאי רַאֿפ ןבָאה התתח :געווסיוא ןַא ךעל

 -ךיוו סַארַאמַאט רעטנוא ףרעוו ןוא טָאטש ןיא םש ןטכעלש ַא טַאה
 טיול .ערַאבקנַאד ןייק טינ ןעוועג זיא לָאר יד .*ךַײלג ןטייל וצ , גנוק
 -ןרינָאיזער-ןקורט ַא ןעמוקַאב טלָאזעג ךיז טָאה טסקעט סרָאטוװַא םעד
 -ַאק .ר .א זַא ,ןטלַאהעג ןליֿפַא ןבָאה עקינייא ןוא .טלַאטשעג קיד
 .א ,לָאר עקיזָאד יד ןליּפש קידנעמענ רטלעֿפ ַא ןעגנַאגַאב זיא יקסנימ
 לָאמנייק טָאה יז .גנוניימ רעדנַא ןַא טַאהעג רעבָא טָאה יקסנימַאק .ר
 -רַאֿפ זיא'ס ןוא ,לָאר רעד ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג טינ
 ַארַאמַאט המותי רעמערָא רעד ןוֿפ טלַאטשעג םעד ןיא :ךעלדנעטש
 ןענַײז סָאװ ,ןוויטָאמ עקינייא רעטייו טלקיוװטנַא יקסנימַאק טָאה
 רעד עיסַאכ ןוֿפ גנורעדליש רעד ןיא רעִירפ טקרעמעגנָא ןעוועג
 .המותי

 יו טקנופ .סעמַאזניימעג ךס ַא ןעוועג זיא ןטלַאטשעג עדייב ןיא
 ךיז עיצַאטערּפרעטניא סיקסנימַאק ןיא ַארַאמַאט ךיוא טָאה עיסאכ

 -קרעמ ַא טימ טָאה יז ."ןַײזטסּוװַאב ןצנַאג, םעד טימ טנכייצעגסיוא
 טמוק סע סָאוו ,ץלַא ןעמונַאב טייקרָאלק ןוא טייקרעטכינ רעקידריוו
 ךָאנ סיױו ךיא ,עעלקנַאי ןעוװ ץלַא סיױו ךיא; .ריא םורַא רָאֿפ
 סיקסנימַאק ןיא .ַארַאמַאט ןיקסניּפ ַײב טגָאז -- "ריא יו רעמ רשֿפא

 .טייקנכָארטשעגרעטנוא עקרַאטש ַא ןעמוקַאב ץַאז רעד טָאה ליּפש

 ,עיסַאכ סלַא ןיקסנימַאק ןעזעג רעִירֿפ טָאה סָאװ ,רעױשוצ םעד רַאֿפ |

 -נוא טכיירטש עסעיּפ וצ עסעיפ ןוֿפ זַא ,רָאלק ןרעוו ןבױהעגנָא טָאה
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 יז יד =

 -סקלָאֿפ יד ןוֿפ "ןַײזטסּוװַאב ןצנַאג, םעד יקסנימַאק .ר .א רעט
 רעטכינ טגיינעג זיא סָאװ ,דנַאטשרַאֿפ ןטנוזעג רעייז ,ןטלַאטשעג

 ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאד ןוֿפ .טייקכעלקריוו עקימורַא יד ןצַאשוצּפָא
 רעירֿפ יוװ טקנוּפ ,ןַארַאמַאט ןוֿפ לָאר רעד ןיא ךיוא ןיקסנימַאק ַײב

 .םזַאקרַאס וצ וליֿפָא לָאמלייט ןוא עינָאריא וצ גנוגיינ יד ,ןעיסַאכ ַײב

 יז טָאה יקסנימַאק יו ,ןַארַאמַאט ןוֿפ טלַאטשעג סעד ןיא רעבָא

 זיא סָאד .ךירטש ןייא ךָאנ ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה ,טליּפשעג

 . ןכַאמ ןיוש לעוו ךיא, .טפַארק ענעגייא יד ןיא ,ךיז ןיא טייקרעכיז יד

 רעד ןוֿפ בייהנָא םוצ רָאג ךָאנ ַארַאמַאט טגָאז -- "שטנעמ ַא םיא ןוֿפ
 עסעיּפ רעד ןיא ץַאז רעקיזָאד רעד ךיז טרזח ,ךעלטנגייא ,רעמ .עסעיפ

 רעיוששוצ םעד טָאה ,טליּפשעג טָאה יקסנימַאק תעב רעבָא ,רעביא טינ

 ןוא .רעדיוו ןוא רעדיוו ץַאז ןקיזָאד םעד טרעה רע זַא ,טכַאדעג ךיז
 רעטשרע רעד ןעוועג זיא'ס :ןַארַאמַאט ןיא עַײנ סָאד ןעוועג זיא סָאד

 סלַא זיולב ןרירוגיֿפ וצ טרעהעגֿפױא טָאה המותי עמערָא יד ןעוו לַאֿפ

 סיקסניפ ןוֿפ דנַאטשרעדיױװ רעד ןעוועג טינ זיא סע סיורג יו .ןברק ַא
 גָאזנָא ןַא ןבעגעג ךָאד ליּפש ריא ןיא יקסנימַאק .ר .א טָאה ,טסקעט
 -ידנעטששטסבלעז רעקיטֿפערק רעד ףיוא ,ךיז ןיא טייקרעכיז רעד ןוֿפ

 ."ןערַאמַאט ןיא ענעצס וצ נינעצס ןוֿפ טסקַאוו סָאװ ,טייק

 יײחרפא עלערימ;

 :טבַײרש ןײטשנרַא קרַאמ

 עלערימ, :ןידרָאג ןוֿפ עמַארד עטייוצ ַא ךיא םוקַאב ליַײוװרעד
 -לטיט יד העדב בָאה ךיא זַא ,גנילירט סַאדַאמ ריווועג טרעוו ."תרֿפא

 ,יקסנימַאק סםַאדַאמ רעד ןבעגוצרעביא ךיוא עסעיפ רעד ןיא לָאר
 -נַאקס ןזעידנַארג ַא רימ טכַאמ ןוא עטעּפַאסרַאֿפ ַא ןֿפױלוצ יז טמוק

 יד ןוא ,"עֹמַאד דנַארג;ַא -- גנוניימ ריא טול -- זיא עלערימ .לָאד

 הלילח טינ ,גנילירט .דַאמ ,יז זיא עפורט רעד ןוֿפ *עמַאד דנַארג,
 -קעווַא "עלערימ , לָאר יד ךָאד לעװ ךיא בוא ןוא .יקסנימַאק .דַאמ

 קעוװַא טנַײה ךָאנ ,גנילירט ,יז טרָאֿפ ,יקסנימַאק .דַאמ רעד ןבעג

 יד ןעוועג ןרָאי עלַא זיא ,גנילירט .דַאמ ,יז ּווװ ,סעדָא ןייק קירוצ

 טרעוו דלַאב.. יקסנימַאק .דַאמ יד הלילח טינ ,עסירעטקַא -טּפיוה

 יז טמוק ;לַאדנַאקס-גנילירט סעד ןגעוו ריווועג יקסנימַאק .דַאמ יד

 -- לַאדנַאקס ןרעסערג ַא ךָאנ טימ סיוועג טניימ ריא -- ןֿפױל וצ

 לָאז ךיא רָאג טעב יז ,טרעקרַאֿפ טקנוּפ ןָא טינ ךיז טבייה'ס ,ןיינ

 -- סע טמוק ריא; .גנילירט .דַאמ רעד ןבעגרעביא *עלערימ , לָאר יד

 ךיא וּורּפ ."טנעלַאט רעסיורג ַא עקַאט זיא יז -- ןדײשַאב יז טגָאז

 סױרג ַא ןענּוװעג רעטַאעט ןרַאֿפ ןױש טָאה ריא; ;ןדערנָא ריא

 -נַײא םוקילבופ סָאד ריא טֿפרַאד ,"עיסַאכ,; רעַײא טימ םוקילבוּפ

 ןיא ןליּפש ךיא לעווע :יז טרעֿפטנע ,"לָאר רעַײנ ַא טימ ןטלַאה

 עלַא רעבָא ןיוש ךָאד ןענַײז, ."לָאר ערעדנַא ןַא *תרֿפא עלערימ,

 ?עווע ."טסניד עטלַא סעלערימ ,הלחמ רעסױא ,טלײטרַאֿפ ןלָאר

 "תרֿפא עלערימ , ןוֿפ ערעימערּפ רעד ףיוא ןוא.. ."הלחמ ןליּפש ךיא

 יקסנימַאק לחר-רּתסא טָאה *ַאלעטַאגַאב, רעטַאעט רעוועשרַאוו ןיא

 לעוװ גנולעטשרָאֿפ יד .הלחמ ,טסניד סעלערימ ןוֿפ לָאר יד טליפשעג

 רעלעדייא ,רענייש ַא ןעוועג זיא סָאד ןסעגרַאֿפ טינ לָאמנייק ךיא

 "עלערימ, סגנילירט רעד .ןטנעלַאט עסיורג-תמא יױוצ ןוֿפ ףזנַאק

 .םענרַאֿפ ןסיורג ַא טימ טליּפשעג ןוא טליֿפעגכרוד ףיט ןעוועג זיא

 .עקידנדַײלטימ ןוא עמערָא ,עקידהענכה סיקסנימַאק רעד.. רעבָא-

 טלעטשרַאֿפ ןוא טלקנוטרַאֿפ ןצנַאגניא ךיז טימ טָאה ,הלחמ ,טסניד

 .עלערימ רעצלָאטש ןוא רעכַײר רעד ןוֿפ טלַאטשעג עטנַאזָאּפמיא יד

 ,ןטעבעג גנילירט סַאדַאמ טָאה שגנולעטשרָאֿפ עכלעזַא ייר א ךָאנ

 -ערימ ןקיּפש יקסנימַאק .דַאמ ןיוש לָאז ןוא הלחמ ןליּפש ליוו יז זַא
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 לָאר יד ןיוש יקסנימַאק יד טעװ טציא זַא ,ךיא בָאה טניימעג.. על ):

 ָאזַא ןיא ןרָאיטקַא ןשיווצ ךָאד ךיז סע טריֿפ ױזַא ,ןעמענ ןקעװ טינ
 טרעדיילשעגקירוצ לָאד ַאזַא טלָאו עסירעטקַא ערעדנַא עדעי .לאֿפ
 ןַײז לָאז; .לחר-רּתסא טינ רעבָא ,הואג ןוא ץלָאטש סױרג טימ
 רעדָא עטכעלש ןייק -- יז טגָאז -- ָאטינ ,הלחמ ןייז לָאז ,עלערימ
 יקסנימַאק לחר-רתסא טָאה ןבָארּפ ייוצ ךָאנ ןוא ."ןלָאר עניילק
 ױ טָאה עכלעוו ,לָאר ןקיטכערּפ יד ,"תרֿפא עלערימ, טליּפשעג

 ,?טקיבײרַאֿפ טָאה יז עכלעוו ןוא טקי ךיירַאֿפ

 ןיא גנונעקרענָא רעטסערג רעד וצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,לָאר יד
 ןוֿפ לָאר-לטיט יד ןעוועג זיא ערעירַאק-רעטַאעט סיקסנימַאק .ר .א
 זיא עסעיּפ יד ןעוו רעבָא ,*תרֿפא עלערימ; עסעיּפ סנידרָאג ֿבקעי
 טָאה ,עּפָאריײא ןיא 1906 ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא לָאמ ןטשרע םוצ
 ןוֿפ לָאר יד רָאג רָאנ ,"עלערימ, לָאר-טּפוה יד טליּפשעג טינ .ק

 :רעדנעלסיוא םוחנ טבַײרש םעד ןגעוו ןוא ,*עלכַאמ;

 "עג טינ ךָאנ טלָאמעד טָאה *תרֿפא עלערימ , ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד,
 -טּפיוה יד ןעוו ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא יו רעטקַארַאכ םעד טָאה
 -ַאק .ר .א טגעלֿפ 1906 רָאי ןיא .יקסנימַאק .ר .א טליּפשעג טָאה לָאר

 טָאה טליּפשעעג .עלערימ ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןטערטֿפױא טינ ךָאנ יקסנימ -
 ןסירמ} סַאדַאמ ןיטסיטרַא עסיוועג ַא טלָאמעד לָאר עקיזָאד יד
 רענדָארג רעד ןוֿפ טלַאטשעג םעד ןיא ןבעגעג טָאה סָאװ ,גנילירט

 םעד ןוֿפ עיגָאלָאּפַא עקידנעטשלוֿפ ַא תרֿפא עלערימ עטסידיגנ |

 ,"ַאושזרוב ןשידִיי

 יד ןליּפש וצ ןעגנַאגעגרעביא יקסנימַאק .ר .א זיא 1908 ןיא טשרע

 ,*תרֿפא עלערימ, ןוֿפ לָאר-לטיט

 :רעדנעלסיוא םוחנ טבַײרש םעד ןגעוו

 גנונעקרענָא עטסטיירב ריא יקסנימַאק .ר .א טָאה ,טסּוװַאב יומ

 ?ָאצ ערעייהעגמוא ןַא .תרֿפא עלערימ ןוֿפ לָאר רעד רַאֿפ ןעמוקַאב

 -רעד וצ ףױא ןרָאוװעג ןבירשעגנָא זיא ןעלקיטרַא ןוא סעיזנעצער

 .ר .א טָאה תרפא עלערימ ןוֿפ לָאר רעד טָא טימ זיולב זַא ,ןזיוו

 רעד ."ןיגינעק-עניבא ַא ןוֿפ טכער יד טרעבָארעד ךיז יקסנימַאק

 זיא "תרֿפא עלערימ, ןיא טירטֿפױא סיקסנימַאק .ר .א ןוֿפ גלָאֿפרעד
 ןיא זַא ,גנוגייצרעביא יד ןעוועג זיא סע יו סױרג ױזַא טקנופ ןעוועג

 עתמא יד ,טסנוק ריא ןוֿפ ןזעוו רעתמא רעד ךיז טקעלּפטנַא לָאר רעד

 ףמוירט רעתמא רעד, .ןֿפַאש ןלַארטַאעט ןצנַאג ריא ןוֿפ טֿפַארק-ביירט

 רעציירק;) ןעיטע ןוֿפ לָאר רעד ןיא ,ָאד טינ זיא יקסנימַאק .ר .א ןוֿפ

 ,"יקצָאטָאּפ עיניֿפַארג, עשידִיי יד ,ןעלערימ ןעז ףרַאד ןעמ .(*ַאטַאנָאס

 -תנתוחמ עשינצבק ריא| ,הרוֿבד-הנח ריא רעביא טריזינַאריא סע יו

 ןוא ליפש יד טָאה סע סָאװ ,טײטַאב םעד ןײטשרַאֿפ וצ ידּכ -- עט

 'עג ןעמ טָאה ױזַא -- "יקסנימַאק .ר .א ןוֿפ טנעלַאט רעצנַאג רעד

 ענעריווושעג יד זיא עלערימ , ,|"טעיווסזַאר,} 1908 רָאי ןיא ןבירש

 -רָאטשרַאֿפ רעד ַײב ַארָאנ יו טקנופ ,יקסנימַאק ױרֿפ רעד ןוֿפ לָאר

 1910 ראי ןיא ןבירשעג ןעמ טָאה ױזַא -- *יקסוועשזרַאסימָאק רענעב

 ,יקסנימַאק .ר .א ַײב ןיורק יד זיא תרֿפא עלערימ, .{"ןעגרָאמ טוג,}

 ףיוא ָאד ךיז טבייה ליפש סיקסנימַאק ןוֿפ םזילַאער רעטסֿפיט רעד

 "ןטסיטרַא-טלעוו עסיורג יד ןוֿפ טֿפַארק רעלַאסָאלַאק רעד וצ זיב

 .ן"יטסָאװַאנ עיקסעדָא;} 1911 רָאי ןיא ןבירשעג ןעמ טָאה ױזַא --

 עלערימ לָאר יד ,1908 רָאי ןוֿפ קידנבײהנָא ,זיא ,ןעעז רימ יװ

 םעד ןגעוו ןוא ,"יקסנימַאק ױרֿפ רעד ןוֿפ לָאר ענעריווושעג, יד ןיוש

 רעד ןוֿפ סעיזנעצער-רעטַאעט עלַא ןיא ןדייר וצ ףױא טינ ןעמ טרעה

 ןעלדנַאהַאב וצ םױא יז טמוק סע רָאנ יװ ,עסערּפ רעעלרעגריב

 טרעוו קידריוקרעמ רעמ ךָאנ-. .טייקיטעט עלַארטַאעט סיקסנימַאק

 טרעוו *תרֿפא עלערימ, עסעיפ יד זַא ,טכַא ןיא טמענ ןעמ ןעוו ,סָאד
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 ןופ ןַאקיססעל

 .עניב רעששידִיי רעד ףױא טליפשעג טֿפָא ץנַאג ןיוזש 1906 רָאי ןיא
 טליּפש יז .לקַאטקעּפס םעד ןיא ליײטנָא וליֿפֲא טמענ יקסנימַאק .ר .א

 ןוֿפ לָאר יד רָאנ ,עלערימ עטסידיגנ רעד ןוֿפ לָאר יד טינ רעבָא
 -נימַאק .ר .א טָאה עלערימ ןופ לָאר רעד וצ .עלכאמ ,טסניד סעלערימ
 ןטנעזנעצער יד ןוֿפ םענייק ןוא טינ סערעטניא םוש ןייק טלָאמעד יקס

 -ַאק .ר .א זיא סָאד עלערימ זַא ,ןָאט וצ טכַארט ַא ןייא טינ טלַאֿפ

 ץנַאג ַא טלָאמעד טָאה ןעלעריװמ ןוֿפ לָאר רעד ןיא .לָאר סיקסנימ
 -עד עשיטסירעטקַארַאכ ַא .גנילירט ןיטסיטרַא יד גלָאֿפרעד ןסיורג
 יד עסערפ רעכעלרעגריב רעד ןיא ףיוא טמיווש רָאי 1906 ףוס ?לַאט

 .,דנַאלסור קידנעטש ףיוא טזָאלרַאֿפ גנילירט ןיטסיטרַא יד זַא ,העידי

 יד ןיא טרעוו טייהנגעלעג רעד ַײב ,ָאדנָאל ןייק רעביא טרָאֿפ ןוא

 ױרֿפ יד טָאה ןרָאי טימ טַײצ ַא, ןבירשעג |"געוו רעד,} ןעגנוטַײצ

 ,יקסנימַאק ױרֿפ רעד ,עטרֿבח רעלוֿפטנעלַאט ריא טימ ךַײלג גנילירט

 ןוא טַײצ עַײנ ַא ןעמוקעג זיא סע .טֿפמעקעג ןוא טבערטששעג ,טכוזעג

 רעַײרֿפ ַא ןָאטעג עייוו ַא סעּפע ךיוא טָאה עניב רעשידִיי רעד רעביא

 ֿבקעי ןוֿפ קיטש עשיטַאמַארד עטסנרע יד ץזיווַאב ךיז ןבָאה סע .טסַײג

 ,דלעֿפ טַײו ַא ךיז רַאֿפ ןעזרעד סנירעלטסניק עדייב ןבָאה ָאד .ןידרָאג

 -וימַאק יורפ ַא רַאֿפ סָאװ :ןענוֿפעג ןיילַא ,טגָאז עמ יו ,ךיז ןבָאה ייז

 גנילירט ױרֿפ רַאֿפ זיא סָאד ,"המותי יד עיסַאכ, ןעוועג זיא יקס

 -סירעטקַארַאכ ןענַײז תורוש עקיזָאד יד ."תרֿפא עלערימ , ,ןעוועג

 .ר .א טרירוגיֿפ רָאי 1906 ףוס זַא ,ןזײװַאב ייז סָאװ ,טימרעד שיט

 ןוא ,"ןענוֿפעג ןילַא ךיז, טָאה סָאװ ,ןירעלטסניק ַא יו יקסנימַאל

 עבלעז יד זַא ,קיטנַאק ."המותי יד עיסַאכ, ןוֿפ לָאר רעד ןיא דָארג

 יקסנימַאק .ר .א ךיא טַײצ רעד וצ טַאהעג טָאה ךיז ןגעוו גנוניימ

 ,1905-1907 ןרָאי יד ןיא זַא ,טקַאֿפ ַא ךָאד סע זיא סלַאֿפנלַא .ןיילַא

 רעכעלטֿפַאשנדיײל ַאזַא ךיז טלקיווטנַא עניב רעשידִיי רעד םורָא ןעוו

 טלַאטשעג םעד ןיא ַאושזרוב ןשידִיי םענוֿפ עיגָאלָאּפַא יד ןוא ףמַאק

 סָאװ ,יד ןוֿפ ןרעו וצ טצונעגסױא ןָא טבייה תרֿפא עלערימ ןֿפ

 טעװעזַאושזרוברַאֿפ, וצ געוװ ןֿפױא רעטַאעט ןשידִיי םעד ןסיטש

 -בַײלג סיוכרוד יקסנימַאק .ר .א זיא ןרָאי יד ָא-טָא ןיא -- "ןרעוו

 ריא סלַא טכַארטַאב ןוא תרֿפא עלערימ ןוֿפ לָאר רעד וצ קיטליג

 .עיסַאכ לדיימטסניד ןעמערָא םעד ןוֿפ לָאר יד לָאר-טּפיוה

 .ר .א טָאה גנולקיווטנַא רעקידרעטַיװװ ריא ןוֿפ גנַאג ןיא ,תמא

 קידנליפשש ,טייקכעלגעמ ַא ןענוֿפעג ,ןעז ןלעװו רימ יוװ ,יקסנימַאק

 רעבָא ,קיטעגָאלַאּפַא עזַאושזרוב יד ןדיימוצסיוא ,*תרֿפא עלערימ;,

 -נימַאק ןוֿפ דָאירעּפ ןֿפײר םעד ןיא זיולב ןרָאוװעג ךעלגעמ זיא סָאד

 | ,.1908-1910 ןרָאי יד ןיא -- ןֿפַאש סיקס

 יד ףױא ךעלסילשסיוא רעהַא זיב טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ
 טריֿפעגֿפױרַא עטשרע יד טָאה יקסנימַאק .ר .א עכלעוו ,ןטלַאטשעג
 ןטלַאטשעג עכלעזַא וצ גנַאגוצ ריא ןיא .עניב רעשידִיי רעד ףױא
 טנָאקעג יקסנימַאק .ר .א טָאה (ווא.א ַארַאמַאט ,עינַאר ,עקרתסאנ
 -רַאֿפ ןייק ףיוא ןסױטששעגנָא טינ ָאד ךיז טָאה יז .ײרֿפ סיוכרוד ןייז
 טָאה סָאװ ,עיצרעניא יד ןַײז רבוג טֿפרַאדעג טינ ,סעיצידַארט עקיט
 -עג םענעי רעדָא םעד ןוֿפ גנורעדליש רעד ןיא טלעטשעגנייא ךיז
 : ךױא ןעוועג ךָאד ןענַײז קיטקַארּפ סיקסנימַאק ןיא רעבָא .טלַאטש
 -עג ַא ןרעדליש קידנלעוו ןעוו ,ןלַאֿפ ןעוועג ןענַײז סע .ןלַאֿפ ערעדנַא
 -רַאֿפ ַא ןגױא יד רַאֿפ טַאהעג ןױש יקסנימַאק טָאה ,טלַאטשעג עסיוו
 עזעידִיי רעדנַא ןַא ןֿפַאשעג ריא זיב טָאה סע ןכלעוו ,רעטסומ ןקיט
 טימ ,לשמל ,ןעוועג זיא לַאֿפ ַאזַא .לָאר רעבלעז רעד ןיא ןיטסיטרַא
 טָאה לַאֿפ רעקיזָאד רעד דָארג ןוא ,"תרֿפא עלערימ, ןוֿפ לָאר רעד
 רעשירעלטסניק סיקסנימַאק ףיוא ןייש ןלעה רעדזוזַאב ַא ןֿפרָאװעג
 .טרַאנגייא
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 רעט ַאעט ןשידיי

 טַאה 1907 רָאי ןיא ךיוא זייוולייט ןוא 1906 ,1905 ןרָאי יד ןיא..
 -עג םעד וצ סערעטניא םוש ןייק ןזיװעגסױרַא טינ יקסנימַאק .ר א
 ןיא ןטערטֿפױא .תרֿפא עלערימ עטסידיגנ רענדָארג רעֶד ןוֿפ טלַאטש
 ריא ןוא ,גנילירט סַאדַאמ יד טלָאמעד טגעלֿפ לָאר רעקיזָאד רעד
 רעײטשרָאֿפ עקינייא ַײב גנוצַאשּפָא עכיוה ץנַאג ַא ןעמוקַאב טָאה ליפש
 סגנילירט זַא ,גונעג ןעוועג זיא סָאד .עסערּפ רעכעלרעגריב רעד ןוֿפ
 -ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא לָאז תרֿפא עלערימ ןוֿפ גנוריֿפסיוא
 -ניוועג יד טול ןוא ,רעטסומ-לַאעדיא סלַא ןרעוו ןעמונעגנָא הֿביֿבס

 קידנטערטֿפױא ,ןיטסיטרַא עשידִיי עדעי טָאה ,טַײצ רענעי ןופ ןטייה
 .ליּפש סגנילירט ןריּפָאק וצ קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג ,תרֿפא עלערימ סלַא
 ,טיקכעלרעסיױא סגנילירט זיולב טינ ייברעד ןעמ טָאה טריּפָאק
 -לעוו ףיוא גנולעטשנייא עצנַאג יד ךיוא רָאנ ,םירג םעד ,גנודיילק יד
 ָאד זיא עלערימ... .גנורעדליש-עלערימ יד ןטלַאהעג ךיז טָאה סע רעכ
 ,דנַאטש ןועידיגנ ןוֿפ ןירעטערטרַאֿפ עלעיציֿפָא ןַא יוװ ןטָארטעגֿפױא
 -רעסיוא רעמ סָאװ ריא םורָא ןֿפַאש וצ טסײלֿפעג ךיז טָאה גנילירט ןוא
 עכעלרעיײֿפ ןוא ןלעטשנָא-דַארַאּפ עלעיציֿפָא רעמ סָאװ ,עּפמָאּפ עכעל
 ןטערטוצֿפױא ןסָאלשַאב טָאה יקסנימַאק ןעוו טַײצ רעד ןיא .סעזָאּפ
 קרַאטש ןוא טנַאקַאב ןעוועג ןיוש חסונ סגנילירט זיא ,עלערימ סלַא
 -עגנָא ןױש טָאה'ס הֿביֿבס-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןיא ןעמונעגנַא
 .עיצידַארט קיטש ַא ןרעוו ןביוה

 ךיז ןבעגרעטנוא :ןויסנ ַא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא יקסנימַאק .ר .א
 ןיא טלַאטשעג-עלערימ סָאד ןעמעננָא ,עיצידַארט רעניימעגלַא רעד
 ,עניילק טימ זיולב ךיז ןצענערגַאב ןוא עיצַאטערּפרעטניא סגנילירט
 סָאד רעבָא ןעגנורעסעבסיוא ןוא ןבָאװצ עשינכעט ,ןגָאז וצ ױזַא
 גנילירט יו טקתּפ ךיז טלעטש יקסנימַאק .ר .א זַא ,טײטַאב טלָאװ
 -ַאק .ר .א רַאֿפ .ַאושזרוב ןשידִיי םעד ןוֿפ עיגָאלַאּפַא ןוֿפ געוו ןֿפױא
 ןֿפַאש סיקסנימַאק ןיא זיא ףיט וצ .ךעלגעמוא ןעוועג סָאד זיא יקסנימ
 ןשידיגנ ןשידִיי םעד וצ גנויצַאב עשיטירק יד טלצרָאוועגנַײא ןעוועג
 -ַאטַא סעקילּפער עשיטסַאקרַאט ליפ ױזַא טימ טָאה יז ןכלעוו ,דנַאטש
 ןוא "המותי יד עיסַאכ, ןיא ַײס ,"רעטסעווש, סצרפ ןיא ַײס טריק
 רעשיטירק-טֿפרַאשרַאֿפ ריא ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא ."הטיחש, רעד ןיא
 טײטַאב ןיקסנימַאק .ר .א רַאֿפ טָאה ,דנַאטש ןשידיגנ םוצ גנויצַאב
 -עגנייא טינ םעד ףיוא זיא יקסנימַאק ןוא ,ןײלַא ךיז ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז
 רעד ןיא ןעגנתטערטסױרַא עטשרע סיקסנימַאק ןוֿפ ןיוש .ןעגנַאג
 ןייא טסייר יקסנימַאק זַא ,רָאלק ןרעוו ןבױהעגנָא טָאה ,לָאר-עלערימ
 יד טָאה סיירנייא ןקיזָאד סעד ןגיײושרַאֿפ .רעטסומ סגנילירט טימ
 רעזנא,} ןבַײרש ןעמ טגעלֿפ .טנָאקעג טינ קיטירק עכעלרעגריב
 ַא :תרֿפא עלערימ ןייא ןבעגעג זדנוא טָאה גנילירט ױרֿפ, :|*ןעבעל
 טעטירָאטוװַא ןוא עדריווטסבלעז ןוֿפ ןצנַאגניא רוגיֿפ עשיטעטסעיַאזנ
 ןוא עֿפיט-קידנקיטשרעד :עטיױוצ ַא -- יקסנימַאק .ר .א .ןטָאנקעג
 טרָאװ ןוא ליֿפעג ,קנַאדעג ןיא עלעדײא-שיטַארקָאטסירַא ,עטרַאצ
 טָאה סניטסיטרַא ייווצ יִד ןוֿפ עדעי .טייהזייוו זיב גולק ,עגולק ווא
 ַײר ןבָאה יז ןכלעוו ,ףָאטש םעד טשטייטעגסיוא רעגייטש ריא ףיוא
 סע סָאװ ןיא ןלעטשוצטסעֿפ ןוװרּפ עכלעזַא טָא ."ןענוֿפעג ןענידרָאג
 גנַאגצ גנילירט ןוא סיקסנימַאק ןשיווצ דיישרעטנוא רעד טײטשַאב
 ןייא טינ טכַאמעג קיטירק עכעלרעגריב יד טָאה ,תרֿפא עלערימ וצ

 טלָאוװעג טינ ןֿפפא םושב טָאה קיטירק עכעלרעגריב יד רעבָא .לָאמ
 סױטשנעמַאװצ ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה לַאֿפ םעד ןיא זַא ,ןענעקרענָא
 טערטרַאֿפ עס עכלעוו ,ערענָאיצקַאער ַא ענייא :ןצנעדנעט יױוצ ןוֿפ
 .ר .א טערטרַאֿפ סע עכלעוו ,עוויסערגָארּפ ַא -- עטייווצ יד ,גנילירט
 | .טלדנַאהעג ךָאד ךיז טָאה םעד ןגעוו דָארג ןוא ,יקסנימַאק

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה תרֿפא עלערימ וצ גנַאגוצ סיקסנימַאק
 ןטנעמעלע ןייק ןעוועג טינ ןענַײז ָאד סָאװ ,טימרעד ץלַא רַאֿפ רעירֿפ
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 -ערימ זיא גנוסַאֿפױא סיקסנימַאק ןיא .קיטעגָאלַאּפַא רעזַאושזרוב ןוֿפ
 ןשידיגנ ןשידִיי םעד ןוֿפ ןירעטערטרַאֿפ עשיּפיט ןייק טינ תרֿפא על
 .הביֿבס רעקיזָאד רעד ןיא טלַאטשעג-סַאנסיוא ןַא דָארג רָאנ ,דנַאטש
 ןרידנעטערּפ וצ טכער עסיוועג ךעלקריוו טָאה תרֿפא עלערימ ביוא
 -כרוד יד טינ ןפוא םושב סָאד ןענַײז ,עיטַאּפמיס סרעיושוצ סעד ףיוא
 סָאד-- עכלעזַא סלַא .דנַאטש ןשידיגנ םעד ןוֿפ טכער עכעלטינש
 םעד ףױא טָא ןוא .טכער-סַאנסױא ,סעלערימ ,עריא זיולב ןענַיז

 םעד ןיא ליּפש עצנַאג סיקסנימַאק טיבעג ןעוועג זיא גנַאגצ טרא

 ןעלערימ טריטערּפרעטניא יקסוימַאק ױרֿפ יד,... .לקַאטקעּפס ןקיזָאד

 גנוטַײצ רעווַאלסָאנירעטַאקעי ַא ןיא ןעמ טבַײרש -- קיטרַאנגייא רָאג

 גנוסַאֿפֿפױא ריא ןיא עלערימ -- {1910 רָאי ןיא "ַאירַאז ַאיַאנשזי,}

 טױט סנַאמ םעד ךָאנ סָאװ ,ױרֿפ עכעלטֿפעשעג ַא טסָארּפ טינ זיא

 סָאװ ,ױרֿפ ַא טינ ,עמריֿפ רעד ןוֿפ סינינע יד טֿפַאהרעטסומ יז טריֿפ

 טלגניר סָאװ ,היֿפונכ רעד טימ ןוא דוֿבּכ םעד טימ טעוװעלַאבעצ זיא

 ענעבירטעגרעביא ןַא ןעמוקַאב יז טָאה רַאֿפרעד סָאװ ןוא ,םורַא יז

 -רעכעל וליֿפַא םעד תמחמ לָאמטֿפָא טרעוו ןוא ,ךיז ןגעוו גנולעטשרַאֿפ

 "סיוא ןַא ןוֿפ פיט םוצ זיב עלערימ ףיוא טבייה יקסנימַאק ...ךעלי

 ןעלערימ ףױרַא טריֿפ יז .ױרפ טקעלעטניא ריא טױל רעכעלסילש

 | ,"רוטַאנ רענעביוהרעד ַא ןוֿפ לַאטסעדעיּפ ןֿפױא

 ןכַאֹמ וצ ןעגנווװצעג טָאה תרֿפא עלערימ ןוֿפ גנוסַאֿפױא ַאזַא

 -עג ךעלקריוו ןגעלֿפ ןריֿפסיױא עכלעזַא ןוא ,ןריֿפסױא עטמיטשַאב

 ױזַא -- "קינייוו רעייז ודנוא ַײב ןענַײז ןעױרֿפ עכלעזַא;, :ןרעו טכַאמ

 "תרֿפא עלערימ, ןיא ליּפש סיקסנימַאק ןוֿפ ןקורדנייא ענַײז טרימוזעד

 .ןעגרָאמ טוג, גנטַײצ רעשידִיי רעסעדָא רעד ןוֿפ טנעזנעצער רעד

 -עדזָאבָא עיקסעדָא; גנוטַײצ רעשיסור רעד ןוֿפ טנעזנעצער רעד ךיוא

 ןדִיי ןעוועג טביולרעד זיא'ס ּוװ טנעגעג יד| "םוחת, רעד, :"עינ

 עכלעזַא ,ןעדיווידניא עכלעזַא סיוועג ןעק |דנַאלסור ןיא ןעניווו וצ

 םענעריובעגנייא ןוא טומסיורג ,טייקלדייא ןוֿפ רעטסַײג עקיטכעמ

 עקיזָאד יד ןענַײז ךָאד רַאנ .תרֿפא עלערימ יװ סזיטַארקָאטסירַא

 ןבלעז םעד "."סםוחתג םעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ טינ ןרויֿפ

 ןעוועגַײב זיא סָאװ ,רעיוטתצ-ןסַאמ רעד ךיוא טַאהעג טָאה קורדנַײא

 םיקסנימַאק זַא ,טליֿפעג טָאה רע ךיוא .לקַאטקעּפס ןקיזָאד םעד ףיוא

 ןשידיגנ םענוֿפ רעײטשרָאֿפ רעשיּפיט ןייק טינ טַײװ זיא עלערימ

 סע טָאה טרעדָאֿפעג ןוא ,טלַאטשעג-םַאנסיוא ןַא זיא סָאד זַא ,דנַאטש

 ןעגנַאגעג ַײברעד זיא יז .טרַאּפשעגנַײא ןוא ויטקַא רעייז יקסנימַאק

 עלערימ ןיא טקעלּפטנַא טָאה יז :געוו ןטוטרּפעגסיוא-גנַאל ריא טימ

 ריא טימ ןדַײל עקיזָאד יד טרעדלישעג ,ןשטנעמ ןקידנדייל-ףיט ַא

 םעד טימ ןוא ,טכערעג זיא ,טדַײל סָאװ ,רעד זַא ,ןביולג ןקידנעטש

 רעיושוצ רעד ןוא ,רעיוועוצ יד ךיוא ןקעטשנָא טלָאוועג ןביולג ןבלעז

 טבַײרש} טינ טסקרעמאב וד, :ביילג ןבױהעגנָא ךעלקריוו טָאה

 -רָאג ַײב זיא טלַאטשעג עקיזָאד סָאד זַא ,{"יטסָאוװָאנ עיקסעדָא;

 סריּפסקעש ןוֿפ טעוועשטינעגרעביא טֿפלעה ַא ףיוא יװ רעמ ןעניד

 דעשיגָאלָאכיסּפ רעד זיַײוורעטרע טלעֿפ טלַאטשעג םעד זַא ,ריל גיניק

 טקעדעג טרעוו ץלַא .טלטסניקעג ןוא טכַארטעגנָא זיא סע זַא ,תמא

 ןוא טגער עכלעוו ,ליפשש רעטכַארטעגכרוד ףיט רעכַײרנברַאֿפ טימ

  רעֿפיט רעד טימ ןוא טכערעג ןקידעבעל םעד טימ טּפַאכרַאֿפ

 ."טנעלַאט ןסיורג ַא ןוֿפ טייקרַאבלטימוא

 -עג רעקידעבעל ַאג ןליפ ךעלקריוו ךיז לָאז ליפש רעד ןיא ידּכ

 ןײגרעדנַאנַאֿפ ךיז טנורג ןיא טחמעג יקסנימַאק .ר .א טָאה ,"טכער
 ןעלערימ ןזייו זיַײוורעטרע ךיוא טוװרּפ ןידרָאג .ןענידרָאג ֿבקעי טימ

 ןדייל סעלערימ ןוֿפ גתריױװיטַאמ יד רעבָא ,שטנעמ ןקידנדייל ַא יװ
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 ןיא .ךעלניילק רָאג זיב ןוא ךַאלֿפ-קידלסעבעלַאב ןענידרָאג ַײב זיא
 .-ערימ ןעוו ץלַא רַאֿפ רעמ ןענידרָאג ַײב ךיז טלדנַאה ןעמונעג ךות

 -ידרָאג ַײב זיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,עיציבמַא עשידיגנ יד .עיציבמַא סעל
 -וימַאק .תרֿפא עלערימ טגעווַאב סָאװ ,טֿפַארקביײרט עקיצנייא יד ןענ
 רעטנענ ךס ַא .עיצַאטערּפרעטניא ַאזַא ןוֿפ טַײוװו ןעוועג זיא ליּפש סיקס
 רַאֿפ ןענוֿפעג טָאה סע סָאװ ,עיצַאטערּפרעטניא רעד וצ ןעוועג יז זיא
 עלערימ וצ גָאלָארּפ, ןַײז ןיא יקסוועשטניוו סירָאמ עסעיפ סנידרָאג
 רָאי ןיא ײליֿבוי סנידרָאג וצ טסַאֿפרַאֿפ טָאה רע עכלעוו ,"תרֿפא
 ףיױא טינ ּפָארט םעד טלעטשעג ךיוא טָאה יקסנימַאק .ר .א... .1
 ןטיירב ןיא *ױרֿפ רעקיטכעמ, רעד ףיוא רָאנ ,עטסידיגנ רענדָארג רעד

 לחרירּתסא

 ַאקסנימַאק

 סלַא

 "תרֿפא עלערימ,

 ןוא

 רעטכָאט ריא

 סלא ַאדיא

 ."ץלהמלש ,

 ךעלקריוו ןענַאטשעג זיא רעיױעוצ םעד רַאֿפ ןעניז ןכעלשטנעמלַא

 ןקרַאטש ַא טימ ,טֿפַארק-סנליוװ ןסיורג ַא טימ *ױרֿפ עקיטכעמ ַא;

 -טעי ןיא ןליֿפ טזָאלעג ךיִז טָאה סָאוו ,טימעג ןכַײר ַא טימ ,דנַאטשרַאֿפ

 לקַאטקעּפס ןוֿפ גנַאג ןיא .רעריא ענימ רעדיווטעי ןיא ,טרָאװ ןדיוו

 .טגיזַאב טרעוו ױרֿפ עקיטכעמ יד ָא-טָא יו ןעזעג רעיושוצ רעד טָאה

 טרעווס .דנַאטשרַאֿפ רעד יא ,ןליו רעד יא :ץלָא טרעװ טגיזַאב

 -עריובעגנייא ריא ןעוועג ,ךיז טכַאד ,זיא סָאװ ,ץלָאטש רעד ןכָארבעצ

 סױרַא עלערימ טייג טייקנכַארבעצ רעד טָא ןוֿפ רעבָא .טֿפַאשנגיײא ענ

 ןוא .טימעג ןטרעטיילעג ַא טימ ,המשנ רעטרעכיירַאב-רעמ ַא טימ

 -- ןעלערימ טגיזַאב סָאװ ,טֿפַארק יד לַײװ ,רַאֿפרעד רָאֿפ טמוק סָאד

 טימ טָאה יקסנימַאק .רעדניק יד וצ עביל עכעלרעטומ ריא זיא סָאד

 ןרָאג םעד ַײב רעבָא ,ןדייל סעלערימ טרעדלישעג םזיטַאמַארד ןֿפיט

 ַא ןליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה גנורעדליש רעקיזָאד רעד ןוֿפ םזיטַאמַארד

 רעד סָאו ,ףמוירט; ווֿפ גנוקיטכערַאב עשיטסינַאמװה ףיט

 / ,"דנַאנַאכָאנ ץלָאטש רעביא סױרַא טגָארט שטנעמ רעטוג ,רעלעדייא
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 ןופ ןָאסיסקעל

 טימ ןכיירטשרעטנוא יקסנימַאק .ר .א טגעלֿפ *ףמוירט ; ןקיזָאד םעד

 רעבירעד טגעלֿפ קיטירק יד ןוא ,טנעלַאט ריא ןוֿפ טֿפַארק רערָאג רעד

 ןטסניימַא, :|*עינערזָאבָא עיָאקסעדָא,} ןענעכיײצרַאֿפ לָאמ וצ לָאמ ןופ
 סע ןכלעוו ןיא ,טקַא ןטירד םעד ןיטסיטרַא יד ךרוד טריֿפ קידנּפַאכרַאֿפ
 ,עלערימ ןוֿפ ןדייל עֿפיט יד ףעילער סרעדנוזַאב סױרַא ןטערט
 יד ןֿפײרגַאב טנעקעג טָאה סָאװ ,ױרֿפ רעכעלרעדנּוװ רעד ָא-טָא
 -רעטומ רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןיילַא ךיז ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא ןוֿפ טייקנייש
 ."עביל

 ןיא רעטסקרַאטש רעד ןעוועג ךעלקריוו זיא טקַא רעטירד רעד
 לָאמ סָאד ךיוא זיא יקסנימַאק .ר .א רעבָא ,לקַאטקעּפס ןצנַאג םעד
 טלַאטשעג סָאד ןזיווַאב טָאה יז .געוו ןקידנעטש ריא טימ ןעגנַאגעג
 ןטסערע ןיא ךָאנ רעיוששוצ רעד טָאה רַאֿפרעד .גנולקיױוטנַא ןַײז ןיא
 ךָאנ ךירטש -- ןעלמַאז ךיז ןָא טבייה סע יו ןעז ןבױהעגנָא טקַא

 טָאה יקסנימַאק .ר .א עכלעוו ,טייקנייש עקיטרַאנגייא יד -- ךירטש
 יד ךיז טרעלקרעד טימרעד ןוא .טלַאטשעג-עלערימ םעד ןבעגעגוצ
 ןיא ליפוש סיקסנימַאק טַאהעג טָאה סע סָאװ ,טֿפַארק-סגנוקריוו עסיורג
 -ַאוכ עכיוה ַאזַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ָאד .לקַאטקעּפס ןקיזָאד םעד
 טקנעװשעגּפָארַא ןצנַאגניא טָאה יז זַא ,ליֿפעג ןעיטסינַאמוה ןוֿפ עיל
 -ירט םַאדַאמ רעד יא ,ןויטַאמ-עיציבמַא עכעלניילק סנידרָאג ֿבקעי יא
 ."טייקשיטעטסעיַאמ ,, ענעזָאלבעגֿפױא סגניל

 עיקסעדָא;| ןבירשעג ןעמ טָאה ןליפש סיקסנימַאק .ר .א ןגעװו

 יקסנימַאק ױרֿפ רעד ןיא ךיז ןעלגנַאר ןליֿפעג יױוצ , :|"יטסָאווָאנ

 ןיא לָאר יד ןבעג וצ יז טגניווצ סָאװ ,טײקלַאער רעד ןוֿפ ליֿפעג רעד

 ןוא ,טייקכעלקריוו רעד וצ זדנוא ןרעטנענרעד עכלעוו ,ןברַאֿפ עכלעזַא

 יד ךרוד טסייר סָאװ ,רעטריצילפמָאק ןוא רערעכעה ַא ליֿפעג ַא

 טיִג וא טלַאטשעג ןשינעצס םעד ןוֿפ עליה-רעגייטוע עכעלרעסיוא

 ."עכעלשטנעמלַא חא עלַאסרעווינוא ןכירטש וצ ריא

 -סירעטקַארַאכ ןַײז ןיא טָאה ץעלַאטיקס רעבַײרש רעשיסור רעד

 תרֿפא עלערימ לָאר רעד ןיא; :טנכיײצרַאֿפ ליּפש סיקסנימַאק ןוֿפ קיט

 -נןעצער יד .*עינָאריא יד ריא ַײב עקטָאנ עקידנגעוורעביא יד זיא

 יד ןָאק טוג סרעדנוזַאב, :ןריטַאטסנָאק לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ ןגעלֿפ ןטנעז

 סָאד ןוא ,"לכיימש ןשינָאריא ןרעטיב םעד טימ ןצונ ךיז ןיטסיטרַא

 -ַאק .ר .א רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןעוועג ,קֿפס םוש ןָא ,זיא

 רעד וצ גנויצַאב עשיטירק יד זַא ,טגָאזעג תודע טָאה סָאד .יקסנימ

 סיקסנימַאק ןיא טלצרָאוװעגנייא ףיט זיא טייקכעלקריוו רעקימורַא

 ,ןלָאר עטסנדײשרַאֿפ עמַאס יד ןיא קורדסיוא ןַא ךיז טכוז ןוא ןֿפַאש

 ."סעיצַאוטיס עטסנדיישרַאפ עמַאס יד ַײב

 טבַײרש ,גרוברעטעּפ ןיא *תרֿפא עלערימ, ןליּפש יז קידנעעז

 :יקצולירּפ חנ

 רעד רַאֿפ שיטעטסעיַאמ קיניו לסיב ַא רָאנ זיא יקסנימַאק לחר,

 ריא זיא סָאד זַא ,טנעזנעצער עגיה יד יו טשינ טלַאה ךיא .עלָאר

 -געווַאב-ןרעדָאמ וצ לחר רעזדנוא זיא עלָאר רעד רַאֿפ .עלָאר עטסעב

 סַאקסנימַאק לחר ןוֿפ דוס רעד .שילַאינעג רעבָא טליפש יז .ךעל

 יז .ךיז ןיא עלָאר עדעי טניֿפעג יז זַא ,םעד ןיא טײטשַאב טֿפַארק

 עדעי ןרעלקַאב טשינ ףרַאד יז :ּפָאק ןוֿפ ןטכַארטסױא טשינ יז ףרַאד

 טשינ ףרַאד יז .ּפיט םעד ןֿפַאשַאב טשינ ףרַאד יז .רעדנוזַאב גנוגעווַאב

 .טייקכעלגעמ סלַא המשנ ריא ןיא טלמירד רע .םיא רעביא ןטעברַא

 טלָאװ יז .יקסנימַאק לחר טסורב ריא ןיא טגָארט סנבעל ךס ַא ,רעסעב

 יד,) *עשַאכ, ַא ,("ַאטַאנָאס רעציירק,) *עיטע} ןַא ןַײז טנָאקעג ןיילַא

 -ַאק טרעוו ,ןלָאר יד ןוֿפ ענייא יז טמענ ןוא .תרֿפא עלערימ ַא ,("המותי

 יקסנימַאק רעד ןוֿפ ,רעסעב .ןדנּוװשרַאֿפ טנווֶא ןַא ףױא יקסנימ

 ןוא תרֿפא עלערימ ַא ,עשַאכ ַא ןגױא ערעזדנוא רַאֿפ סיורַא טסקַאוװ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 עצנַאג סָאד רעדָא ןבעל ריא ןוֿפ קיטש ַא עניב רעד ףיוא ךרוד טבעל
 ןסנַאוינ עניד ןיא ךַײר ,שילעטבוס רעייז ליפש יד זיא ייברעד ...ןבעל

 ,"שינַארגיליֿפ --

 ;טבַײרש שטיװָאמַארבַא שריה

 ןיא ןעזעג יז תורוש יד ןוֿפ רעבַײרש רעד טָאה לָאמ ןטשרע םוצ,
 ןיא "המותי יד עיסַאכ, ןוא "תרפא עלערימ , :ןלָאר-ןיורק עריא עדייב
 ןעגנולעטשרָאֿפ עטשרע יד ךָאנ .1908 רָאי ןוֿפ ביײהנָא ןיא עלמָאה
 4 יד ןוֿפ ּרעליש (סַאנסױא ןָא) עלַא ךיז ןבָאה ןעלחר-רּתסא טימ
 טקנעדעג'ס .ןעגנולעטשרָאֿפ עדייב ףיוא ןבירשרַאֿפ ןסַאלק ערעטלע
 ןשיווצ ,עיזַאנמיג רעד ןוֿפ לַאנָאסרעּפ-רערעל רעצנַאג רעד זַא ,רימ ךיז
 יד טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג זיא ,ןטסירק ךיוא ןעוועג ןענַײז סע עכלעוו
 םעד טלוֿפרַאֿפ טָאה עיזַאנמיג יד ןעגנולעטשרָאֿפ יד ףיוא רעליש
 -בַײרשַאבמוא ןַא ןיא ,גנולעטשרָאֿפ רעטייווצ רעד ךָאנ .לַאז ןצנַאג
 טָאה ,סעיצַאװַא עכעלדנעמוא ןוא גנתמיטש רעשיטסַאיװטנע רעכעל
 ןגָארטעגוצ עיזַאנמיג רעד ןוֿפ רעליש ןוא רערעל ןוֿפ עיצַאגעלעד ַא
 ןבָאה סע) ןזיור עקידעבעל ןוֿפ טעקוב ןסיורג ַא רעסיוא ,ןַאקסנימַאק
 -עגסיוא זיא סע וו סערדַא ןַא ,(טסערֿפ עקרַאטש טלָאמַאד טשרעהעג

 םעד רַאֿפ רעיױשוצ עגנוי יד ןוֿפ טײקרַאבקנַאד יד ןרָאוװעג טקירד
 ןופ ןירעשטייטסיוא ערַאברעדנּױװ יד סָאװ ,סונעג ןשירעלטסניק
 .ענעצס רעד ףױא טריֿפעגסױא טָאה ןסעיפ סנידרָאג ֿבקעי

 ןבירשעעג זיא סערדַא רעד זַא ,ןרעוו טלייצרעד ףרַאד תמאה ןעמל
 ןעוועג זיא סָאד םגה ,םזישידִיי רעד .שיסור ןיא ןרָאוװעג טנעיילעג ןוא
 ןעוועג טינ ךָאנ זיא ,(1908) ץנערעֿפנָאק רעציווָאנרעשט ןוֿפ רָאי ןיא
 -טלעוו עדייב ןשיווצ ,רעטעפשע ןרָאװעג זיא רע יװ רעלוּפָאפ ױזַא
 -םַײגַאב ױזַא ןעוועג ןענַיז עיזַאנמיג ןוֿפ רעליש יד רָאנ טינ .תומחלמ
 -עג זיא טָאטש עצנַאג יד רָאנ ,לָארטסַאג סַאקסנימַאק רַאֿפ טרעט
 ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ֿבוט-םוי ולוכ ןעוועג זיא סע .סָארָאדָאכ ןעגנַאג
 רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע .ןעגנולעטשרָאֿפ סָאקסנימַאק .ר .א
 ןעמוק עפורט סַאקסנימַאק ןטעבעג טָאה ןעמ .טעקנַאב סגנונעגעזעג
 ."דנַאלסור רעביא ןלָארטסַאג עריא ַײב עלמָאה ןיא רעטֿפָא

 :ינודקומ .ַא .רד טבַײרש *תרֿפא עלערימ, ןליּפש ריא ןגעוו

 עזעידִיי ַא ,יקסנימַאק לחר רּתסֹא ןעוועג זיא ױרֿפ-סקלָאֿפ ַאג
 ,ןיטַארקָאטסירַא ןייק ןעוועג טינ תרֿפא עלערימ ריא זיא .ױרֿפ-סקלָאֿפ
 עגולק ,עקיטכיט ַא ןעוועג זיא יז ;יגיניק עטנױרקטנַא ןייק טינ
 ַא ןוא ןעלסילש לטניב ַא טימ עטסָאבעלַאב עטסוי ַא ,עטסָאבעלַאב
 .עמַאמ עקיצרַאה ,עטוג

 יז ,ןירעגָאז ןירעליּפשױש ַא ןעוועג זיא יקסנימַאק לחר רתסא..
 ֿבגא ןוא ןלָאר-רעטומ עריא ןיא טניױועגסױא טוג ןיילַא ךיז טָאה
 רעד ןוֿפ "ךעלדנח, עלַא טַאהעג טָאה יז .ערעדנַא קידנענייוו טכַאמעג
 ןיא טקוקעג טינ טָאה ןירעגָאז יד .ןירעגָאז רעקיטכרָאֿפסטָאג ,רעטלַא
 םַײב טמירקעצ טינ טכיזעג ריא טרעוו יצ ,ןייש יז טנייו יצ לגיּפש
 טפַאכרַאֿפ ריא טָאה סע .טנייו יז ןעוו םינפ ריא טליפש יצ ,ןענייוו
 רעייז ןיא ןירעגָאז יד ,תמא.. .טניױועג טָאה יז ןוא ןצרַאה םַײב
 טָאה טײקיטכירֿפױא ַאזַא רעבָא ,ץרַאה טימ *טגָאז, יז .קיטכירֿפיױא
 -נייא ןוא קינַאטניײא זיא טײקיטכירֿפױא ַאזַא ,ליפש ןוֿפ ץייר םעד טינ
 עטסטלוב סָאד ,עטסקרַאטש סָאד ןעוועג זיא עשרעגָאז סָאד .. .קיברַאֿפ
 | .ןליפש סַאקסנימַאק לחר רתסא ןיא

 ,עלָאר עטסקרַאטש ןוא עטסנעש ריא ןעוועג זיא תרֿפא עלערימ
 ,רטומ טגָאז יז ןירעגָאז ַא ךרוד ןוא ךרוד זיא תרֿפא עלערימ לַײװ
 לייט רעניילק ַא זיולב זיא ײרעגָאז .טהניחּת יז ,ללכה .םילהת טגָאז יז
 ןוֿפ ליפשש רעד טרָאֿפ ךָאד זיא ךַאזטּפױה יד .טסנוק-רעליּפשיוש ןוֿפ
 זַא ,תרֿפא עלערימ ןוֿפ ןרעדָאֿפ וצ ךעלרעכעל רעבָא זיא סע .רעּפרעק
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 ןאאמתקאומועא 6. קיד רייט

 זיא רעּפרעק סתרֿפא עלערימ .רעפרעק ריא טימ ןליפש לָאז יז

 זורֿפא עלערימ ַײב .ןגיוא עכעלשטנעמ ןוֿפ ןגרָאברַאֿפ ןוא ןטלַאהַאב

 .רובידה חוּכ רעד זיא סָאד ןוא ,טלוב חוּכ ןייא זיא

 ךיא ."תרֿפא עלערימ, ןעוועג קֿפס ןָא זיא עלָאר עטסעב ריא
 ,קיסילֿפ ױזַא ןדייר לָאז סָאװ ,ןירעליּפשיוש עשידִיי ַא ךָאנ טשינ סייוו
 -עג טָאה יקסנימַאק לחר רּתסא יו קיברַאֿפ ױזַא ןוא ךעלריטַאנ ױזַא
 גונעג ןעוועג טשינ זיא עלערימ ריא ."תרֿפא עלערימ , ריא ןיא טדער
 עשידיי עטיירב ןוא ענײֿפ גונעג טשינ וליֿפַא ,ןיטַארקָאטסירַא
 ענעמוקעגֿפױא ןַא לסיב ַא ןעועג זיא עלערימ ריא .עטסָאבעלַאב

 הירב רעמ ,עקרעגָאז רעמ ,ענעדִיי עכַאֿפנייא וצ ַא לסיב ַא ,עטריבג
 -סעד רעמ ןעוועג זיא יז .רעטומ עקידנדייל יו ,ךיז ןהנעטסיוא ףיוא
 יו קידבזשוימ ךעלרעגריב רעמ ,"ױרֿפ-טלעוו, יו רעגיווש עשיטָאּפ

 ןוא ,ץלָאטש רעטקידײלַאב יװ טנשקערַאֿפ רעמ ,שיצירּפ-ענזירּפַאק
 .גנוטלַאה ןיא ױרֿפ יו ליבסנַאמ רעמ

 -ַאב ןוא קימימ טימ טצונַאב קיניו ךיז עלערימ ריא טָאה ללכב
 סָאד ,ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ ךוליה רעמַארטש רעד .גנוגעוו
 -- לכיטדזָאנ ןטימ סעיצַאניבמָאק עכעלטע ,ןקעטש ןטימ ןּפַאלק
 רעבָא ."רעּפרעק ןטימ ליּפש, סעלערימ ןעוועג זיא ןצנַאגניא סָאד
 . טָאלקַאב ,ןעלכשה רסומ ,ןריזילַארָאמ ןבױהעגנָא טָאה עלערימ ןעוו
 -מוא רעד ןגעוו ןוא ןרעטלע ןוֿפ רעדניק וצ עביל ןגעוו ןדייר ןוא ךיז
 -יזָאד סָאד .דצנעלג ןעוועג לחר-רַּתסא זיא ,רעדניק ןוֿפ טײקרַאבקנַאד
 ןוֿפ סנירעגָאז .ןרילָאק עשידִיי עכעלרעדנּוװ טַאהעג טָאה ץכעגָאז עק
 .ירבע עכעל ועדנּוװ טנעקעג תמאב ןבָאה תורוד ןוֿפ סעמַאמ ,תורוד
 ,טנעקעג סע טָאה לחר רֹּתסא יו ,עטוג ץכעגָאז ַא ,רימ ךיא גָאז ,טֿפָא
 -רעליפשיווע רעזדנוא ןיא ךירטש רעדנוזַאב ַא ןַײז ףרַאד ןוא זיא
 .עריא עלָאר עטסעב ןוא עטסערג יד ןעוועג זיא עלערימ... .טסנוק
 רַאֿפ ןוא ןברַאֿפ רַאֿפ ,גנודיילק רַאֿפ ןיז ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז
 ַא ,טדיילקעג קיטכערפ ןעוועג זיא עלערימ ריא רעבָא ,סעיניל
 -ןעױרֿפ ןיא ןשרד-לעב רעסיורג ַא סעּפע .ןירעגָאז עשיטעטסעיַאמ
 .ךייא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא גנודיילק

 ןבָאה ןעמיטש עכלעזַא .ןכָארבעג לסיב ַא ןעוועג זיא סיטש ריא
 -לַאהַאב ַא סעפע .תוליֿפּת-ילעב עשידִיי ןוא רענדער עלענָאיסעֿפָארּפ
 -עווַאד םוצ ןוא יירענדער רַאֿפ דָארג טסַאּפ סָאװ ,טייקירעזייה ענעט
 -רַאֿפ טָאה סָאד ,ןסַאמ עסיורג רַאֿפ סַאג ןיא ךיז ןהנעטסיוא רַאֿפ ,ןענ
 -מערַאוװו ןייק ,טײקטרַאצ ןייק ,ץייר ןייק ,ליּפש ןייק .םיטש ריא טגָאמ
 ."טסַאּפעג ךעלרעדנּוװ םיטש ריא ךיז טָאה ןגָאז רַאפ רעבָא ,טייק

 -  :טבַײרש םיובלעטייט םהרֿבַא

 -רַאס ריא ןעוועג זיא רעלעניגירָא ךָאנ ןוא רעשירעלטסניק ךס ַא;
 טימ ןשימרַאֿפ ןֿפוא םענעגייא ריא ףיוא םיא טגעלֿפ יז ןעוו חזַאק
 -יױצ ענעי זדלַאה ריא ןוֿפ ןגירקסױרַא טלָאמעד טגעלֿפ יז .תונמחר
 ךיז ןגעלֿפ סָאװ ,סעיצַאנָאטניא "עשלחר-רּתסא, טכע ,עכעלרעב
 -טייקסטוג סָארטש ַא ןָאטיגָאי ַא ןוא ןַײרַא ץרַאה ןיא ןדַײנשנַײרַא
 .ןגױא יד וצ ןרערט

 ןריֿפכרוד ריא ןוֿפ ןֿפוא םעד ןסעגרַאֿפ טשינ לָאמנייק לעוו ךיא

 רעדניק יד .טקַא ןטייווצ ןיא .*תרֿפא עלערימ, ןיא ענעצס עסיױועג ַא

 -רַאֿפ סָאד ןוא העד יד ןעמענוצסיורַא ריא ַײב ןָא זיײווכעלסיב ןבייה

 תונמחר ןוא עביל ריא בילוצ טקוקרַאֿפ ןוא טדייל יז .טנַאה ןוֿפ ןגעמ

 ריא ןשיווצ ןעיירעגירקעג יד ןעוו רעבָא .עלעסָאי ןוז ןכַאווע ריא ןצ

 דלודעג ריא טצַאלּפ ,געלשעג ויב שזַא ןעייגרעד ןוז ןרעגנִיי ןוא רונש

 יד ."ןענַאד ןוֿפ סױרַאג ןקעטש ןטימ ןּפַאלק וצ ןָא טביײה יז ןוא

 ןוא ,חוּכ ןטכַאוװעגֿפױא ריא רַאֿפ לָאמַא טימ ךיז ןקערשרעד רעדניק

 .םירדח יד ןיא ךיז וצ ןײגסױרַא ךיז ייז ןזָאל פעק ענעגיובעג טימ-
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 -ּפָארַא טָאה ריא, :יײז טפָארטש ןוא ייז ףיוא תונמחר טגירק עלערימ
 בָאה ךיא עכלעוו ,סנירעליּפשיוש ערעדנַא עלַא ."?פעק יד :טזָאלעג
 ריא, ןעַײרשסױא קידנריֿפמוירט ןגעלֿפ ,"עלערימ, ןליפש ןעזעג

 ַײב ,(טרָאװ ןטצעל ןֿפױא טנעצקַא ןטימ) ?ּפעק יד טזָאלעגּפָארַא טָאה
 -וזַאב ,ןרעדנַא ץנַאג ַא ףיוא ןעמוקסױרַא סע טגעלֿפ יַאקסנימַאק רעד

 ןוא ליטש ןבַײלב "ןענַאד ןוֿפ סױרַאג ןכָאנ טגעלֿפ יז .ןֿפא ןרעד
 -עגּפָא עכעלטע זיױלב טימ רעדניק עקידנעיײגקעווַא יד ןטלַאהרַאֿפ
 טשימעג ,עמיטש רעטרַאצ ַא טימ ,עזיופ ַא ךָאנ ןוא ,רענעט עטקַאה
 ריא, :ןעגניזסיוא בלַאה טעמּכ יז טגעלֿפ ,םזַאקרַאס ןוא תונמחר ןוֿפ
 זיא ..ַאה ןליטש םעד ןיא ןוא ,"ַאה ,?"פעק יד טזָאלעגּפָארַאג טָאה
 -יבלעז רעד ןיא ןוא ,גנורעױדַאב עקידנסַײרצרַאה ליֿפױזַא טעלעג
 -ברודַא זיא רעדיש-טייקסטוג ַא זַא ,גנוקױרַאב ליֿפױזַא טַײצ רעק
 ."רעּפרעק ןצנַאג ןרעביא ןֿפָאלעג

 ,5519 .זז עז עקירעמַא ןיא *תרֿפא עלערימ, ןליּפש ריא ןגעוו

 יָאפַאס,

 ;טבַײרש םיובלעטייט םהרֿבַא
 ריא ףױא ןבעל ןיא ןוא טלעוו רעד ןיא טבילרַאֿפ קידנעייז;

 ןגָארטעגרעבירַא עביל יד טָא יז טָאה ,ןֿפוא ןקיטומטוג ,ןקיטרַאנגייא
 ןיא ןעועג יז זיא ךעלרעדנּוװ יו .עניב רעד ףױא ןלָאר עריא ןיא
 -יײֵלַאב רעד ןיא רעדַא "ַאטרעב, רעטרעקיוהעצ רעטבילרַאֿפ רעד

 ,ָאֿפַאס, רעטבילרַאֿפ ,רעטקיד
 ןעלטימ-עניב ענַָאלבַאש יד וצ ןעמוקנָא טֿפרַאדַאב טשינ טָאה יז

 טנַאה יד ןגייל רעדָא ןעמענמורַא ךרוד עביל ריא ןקירדוצסיוא ידכ

 טימ טקוקעג רָאנ ןוא ,ןגיושעג טעמּכ טָאװ יז ןצרַאה ןרעטנוא

 -נטסרעמ .ןגיוא עטבילרַאֿפ-ךעלקילג ,עקידנכַאל ,עקידנצנַאלג עריא

 ,ןכַאז עקיטייז סעּפע קידנעוט רעדָא טנעה עטגײלרַאֿפ טימ סלייט

 -מוא, ןיא שיטבַײרש םַײב ווירב יד ןכַאמרַאֿפ ןוא ןענעֿפע סָאד יו

 טָאה עניב רעד ןוֿפ טנעוו יד וליֿפַא ,םורַא ץלַא רעבָא ."ןטנַאקַאב

 רעזָאלצענערג ,רעכעלקילג ריא טימ טליפשעג ןוא טלַארטשעג

 ,"טײקטבילרַאֿפ

 יַאעדעמ}

 ֿבקעי ןוֿפ לָאר-לטיט רעד ןיא ןטָארטעגֿפױא .ק . ר. א זיא 1908 ןיא

 םעד ןגעװ ."ַאעדעמ; סרעצרַאּפלירג ןוֿפ גנוטעברַאַאב סנידרָאג

 :רעדנעלסיוא .נ טבַײרש

 .ר .א טָאה ,גרוברעטעפ ןיא ןלָארטסַאג יד תעב ,1908 רָאי ןיא,

 ןשיכַײרטסע םענוֿפ *ַאעדעמ, ןיא ןטערטֿפױא טוװרּפעג יקסנימַאק

 טלָאמעד טָאה *דנַײרֿפ, רעגרוברעטעּפ רעד .רעצרַאּפלירג רעבַײרש

 -סיוא טָאה סָאװ ,עיצקעריד יד ןעגנַאגַאב זיא תועט ַא; :ןבירשעג

 .ר .א ּוװ ,ןבעל ןשידִיי םענוֿפ עסעיפ ןייק טינ סיֿפענעב םוצ ןבילקעג

 -שירעלטסניק טֿפַאש יז ּוװ ןוא ,גולק ןוא סיורג ױזַא זיא יקסנימַאק

 עלעטניפ סָאד סָאמ רעלוֿפ ַא טימ קידנבעגרעביא ,ןפיט עכעלקריוו

 -ןביוהעג ןוא טייקנכָארבעצ ,רעצ ןשידִיי םעד ,ןח ןשידִיי םעד ,דַײי

 עכעלרעגריב יד ."ןעוועג דמערֿפ יז זיא טלעוו רעדמערֿפ ַא ןיא .טייק

 -ןימַאק .ר .א טנרָאװעג ,רָאי וצ רָאי ןוֿפ ,שיטַאמעטסיס טָאה עסערפ

 רעדמערֿפ, ַא ןוֿפ לעווש יד ןטערטרעביא טינ לָאז יז זַא ,םעד ןוֿפ יקס

 ,זײרק םענעי ןוֿפ סױרַא ןוװחרּפ טינ עגר ןייק ףיוא לָאז יז ,"טלעוו

 בא ."דִיי עלעטניפ, סָאד ךיז טניפעג םיא ןוֿפ רעטנעצ ןיא סָאװ -

 ןעגנַאגעגנַײא .ָאי זיא סרעבעג-הצע עכעלרעגריב יד ןוֿפ רעוו-ץעמע

 קרעוו ןרעוו טריֿפעגֿפױא ןלָאז עניב רעשידִיי רעד ףיוא זַא ,ףיורעד

 זַא ,טרעדָאֿפעג ייברעד ןעמ טַאה ,עיגרוטַאמַארד-ֿברעמ רעד וֿפ
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 ר פ ןָא קיססעל

 לחר-רּתסא

 אקסנימַאק

 שזדָאל ןיא

 סױרַא ןקור סָאװ ,ןסעיּפ עכלעזַא ןַיז טינ ןֿפוא סושב ןלָאז סָאד

 רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא ןלעטש ךיז ןענָאק ןוא ןעמעלבָארּפ עטסנרע

 יד טָאה ןסעיפ עכלעזַא ןוֿפ .טײקמַאזקרעמֿפױא רעכעלטֿפַאשלעזעג

 ןעעידִיי םעד טרידנעמָאקער סלײטנטסרעמ קיטירק עכעלרעגריב

 -עגַאט רעזדָאל,} ןבַײרש טגעלֿפ ןעמ .רעטַײװ סָאװ ןַײז וצ רָאיטקַא

 עשידִיי סָאד טעוװ ,ןבַײרש ןוא ןדייר טינ ןלָאז רימ לֿפױװ :|"*טַאלב

 ןוֿפ ..טלַאטשנַא עשירעלטסניק ןייק ןַיז טינ גנַאל ךָאנ רעטַאעט

 -וז ,ןענַאמטּפיױה ןצ רעדָא ןענעסביא וצ רַאוטרעּפער-דנוש ןקיטציא

 וצ ַא יז ןעיוצ טגיל סע ןוא ךלהמ רעסיורג וצ ַא זיא ,ןענַאמרעד

 -טסניק רעקינייװ טימ ןענגונגַאב ךיז רעבירעד ןזומ רימ .םוהת רעֿפיט

 רעדָא רעמ טימ ןוא ןסעיּפ עשינעצס עטוג רַאֿפרעד רָאנ עשירעל

 ."רעכוזַאב ןשידִַיי ןרַאֿפ ןטעשחװס עכעלנגעגוצ רעקינייװו

 "העובש יד;

 :טבַײרש רעדנעלסיוא .נ

 ןטלַאטשעג-סקלָאֿפ סיקסנימַאק ןשיוװצ טרָא קיטרַאנגייא ןַא;
 יד, עסעיפ סנידרָאג ןוֿפ עקרַאטשטשטָאּפ יד עינָאר ןעמונרַאֿפ טָאה
 -רוֿפ, סנַאמטּפיוה ןוֿפ גנוטעברַארעביא ןַא זיא עסעיּפ יד ."העובש
 -טּפיױוה "ןשעידַײרַאֿפ, וצ קיטיינ רַאֿפ קידנטלַאה ."לשנעה ןַאמ
 ןַאמרוֿפ ןעמערָא םעד טלדנַאורַאֿפ ןידרָאג טָאה ,ןטלַאטשעג סנַאמ
 טלָאזעג ַײברעד טָאה סָאװ ,עינָאר עקרַאטשטשטָאּפ רעד ןיא לשנעה
 ןוא ,הֿביֿבס-טֿפַאשמערָא רעד ןוֿפ טלַאטשעג ַא יו ןטליג ןרעהֿפױא
 -לָאטש-קידסוחי ַא ןוֿפ קילבנָא םעד ןגירק טלָאזעג ,טרעקרַאֿפ ,טָאה
 -עגנַײרַא טָאה ןידרָאג סָאװ ,גנורעדנע עקיזָאד יד .עטנריבג רעצ
 -רעטקַא עשידִיי עקינייא ַײב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ,טכַארב
 .עקרַאטשטשטָאּפ יד עינָאר ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,סעס
 רענליווא| גנילירט ןיטסיטרַא רעד ןגעוו טלייצרעד טרעוװ יזזַא
 -עטש ,שיטַארקָאטסירַא וצ ןעוועג זיא גנילירט ױרֿפ, :|*טַאלבנכָאװ
 ןייגוצ טגעלֿפ ןֿפוא ןבלעז ןֿפױא ."עקרַאטשטשטָאּפ רעד רַאֿפ שיט
 ,ןייטשּפע ידַאוװ ינעֿפ ןיטסיטרַא יד ךיוא טלַאטשעג-עינָאר םעד וצ
 ןעוועג זיא יקסנימַאק .ר .א .לָאר רעד ןיא ןטערטֿפױא טגעלֿפ סָאװ
 -וצ עשינידרָאג, יד ןֿפרַאוװעגּפָא ןדײסשטנַא טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד
 טירטֿפױא סיקסנימַאק ןגעוו .ןעינָאר ןוֿפ גנורעדליש רעד ןיא ןבָאג
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ?ָאר יד, :|יטסָאװָאנ עיקסעדָא;} רימ ןענעייל "העובש, רעד ןיא
 ןבעגעג טָאה יז .יקסנימַאק ױרֿפ יד טריֿפעגסױא טָאה ןעינָאר ןֿפ
 -נעטשבלעז ַא ןוֿפ טלַאטשעג ןטלַאהעגסיוא ןוא טצנַאגרַאֿפ-טלוב ַא
 ריא ןיא .טֿפַארק-סגנויצוצ רעֿפיט טימ לוֿפ ,קלָאֿפ ןוֿפ ױרֿפ רעקיד
 ,םעשינידרָאג רעדייא .סעשינָאמטּפיױה רעמ ןעוועג זיא גנוריֿפסיוא
 עינָאר סיקסנימַאק ױרֿפ רעד .ןטקַא ייווצ עטשרע יד ןיא סרעדנוזַאב
 ,ױרֿפ עטנוזעג עקרַאטש ַא זיא סָאד -- ןטקַא ייוצ עטשרע יד ןיא
 טכױהַאב זיא ,ןבעל ןטסָארּפ ,ןטנוזעג ַא ןיא ןסקַאוועגסיוא זיא סָאװ
 יד ןוֿפ ןטניװ עַײרֿפ יד טימ ,חטש עשיֿפרָאד יד ןוֿפ םעטָא ןטימ

 ריא ןוֿפ .םורַא קידנעטש טרָאֿפ יז עכלעוו ףיוא ןטקַארט עטיירב

 ַאזַא .טֿפַארק רערעכיז ,רעקױר טימ טמעטָאעג טָאה רוגיֿפ רעצנַאג

 םעד ןבעגעג טרעװ סָאװ ,טֿפַארק עטרעטשרַאֿפ-טינ ַאזַא ,רָאלק

 רעדייא תויח טימ ןוא רוטַאנ רעד טימ רעמ טרעקרַאֿפ סָאװ ,ןזעטנעמ

 -ָאמרַאה ױזַא ,ןעגנולקעג ןבָאה ךעלריטַאנ ױזַא ןוא ,ןשטנעמ טימ

 | ."ךעלדרעֿפ עריא וצ עביל ןוֿפ רעטרעוו עריא ,שינ

 -רעטניא סיקסנימַאק ןיא עינָאר זַא ,ןקרעמַאב וצ רעווש טינ זיא'ס

 ?דײמסֿפרָאד םעד ןֿפ רעטסעוװש עכעלבייל ַא זיא עיצַאטערּפ

 .עניב רעשידִי רעד ףױא טכַארבעג עטשרע יד טָאה סָאװ ,עיסַאכ

 ןכירטש עַײנ לֿפיװ טימ רעבָא .רעדלעֿפ עטיירב יד ןוֿפ סורג םעד

 זיא ,יַאקוװוַאטלָאּפ ַאקלַאטַאנ עשידִיי, יד ,טלַאטשעג-עיסַאכ סָאד

 -עגוצ זיא'ס ףעינָאר ןוֿפ טלַאטשעג םעד ןיא ןרָאװעג טרעכַײרַאב

 טייקטסעפ ענעי ןעמוקעגוצ זיא'ס ,?טֿפַארק ערעכיז ,עקיור, ןעמוק

 ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רעיושוצ רעד רעכלעוו קנַאד ַא ,רעטקַארַאכ םנוֿפ

 ."קלָאֿפ ןוֿפ ױרֿפ עקידנעטשבלעז, ַא עניב רעד ףיוא טעז רע זַא

 ןטלָאגעג טַײצ עסיוועג ַא טָאה טלַאטשעג-עינָאר סיקסנימַאק ןגעוו

 ."ןַארג ןקירדינג ַא ןוֿפ רָאנ תרֿפא עלערימ ַא זיא סָאד זַא ,גנוניימ יד

 רעבָא ,קיטכיר ןעוועג זיא גנוצַאשּפָא רעקיזָאד רעד ןיא ץלַא טינ

 ןזַײװַאב וצ טגַאװעג טָאה יקסנימַאק .ר .א סָאװ ,טקַאֿפ רעד ןיילַא

 יד עכלעוו ,ןכירטש יד ױרֿפ-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןיא

 -סירַא, רעד רַאֿפ ןטסָאמעגנָא ןטלַאהעג טָאה קיטירק עכעלרעגריב

 -סירעטקַא ַאכ ןעוועג זיא ןיילַא סָאד ,תרֿפא עלערימ *רעשיטַארקָאט

 -סקלָאֿפ יד וצ גנַאצ ןשיטַארקָאמעד-ףיט סיקסנימַאק רַאֿפ שיט

 ."ןטלַאטשעג

 :טבַײרש םיובלעטייט םהרֿבַא

 ןעוועג ןליּפש ריא ןיא זיא ליֿפעג-עביל ריא יו רעסערג ךָאנ,

 עטשױטנַא ,עטרַאנעגּפָא טליּפשעג טָאה יז .תונמחר ןוֿפ ליֿפעג סָאד

 ןליפש ריא ןיא ךיז טָאה דימּת רעבָא ,סנידלעה עטקידײלַאב ןוא

 .ןילַא ךיז וצ יװ ,עקימורַא יד וצ תונמחר סָאד טרעהעג רעקרַאטש

 טקירדרעד ןוא ןכָארבעצ רעמ :יא יז זַא ,טליֿפעג ךיז טָאה דימת

 ,ןדייל עקימורַא עלַא ןֿפרַאד ןקילגמוא עריא ךרוד סָאװ ,םעד בילוצ

 טַאהעג תונמחר וליֿפַא טָאה יז .ןבעל ןכָארבעצ ןגייא ריא בילוצ יו

 ןוֿפ רעכַאזרוארַאֿפ עטקעריד יד ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,יד ףױא

 .תורצ עריא

 תונמחר ריא טנָאטַאב רעקרַאטש "העובש, רעד ןיא יז טָאה יזזַא

 -עגּפָא טָאה יז ןכלעוו בילוצ ןַאמ ןקידנברַאטש ,ןקנַארק ריא וצ

 ,ןעגנני םעד ףיוא טַאהעג תונמחר טָאה יז ןבעל גנוי ריא טרעטצניֿפ

 ןעביא תיבה-לעב רעד קידנרעוו ,טָאה רעכלעוו ,ןשיבייא ןטנוזעג

 טָאה יז .רוכש ַא ןרָאװעג זיא ןוא ּפָאק םעד ןרָאלרַאֿפ ,ןגעמרַאֿפ ריא

 ךיז טָאה סָאװ ,ןיסענג רענעבירטעגכרוד רעד ףוא טַאהעג תונמחר
 .טכַאמעג ךעלקילגמוא ןילַא ךיז ןוא ןשיבייא ןוֿפ ןריֿפרַאֿפ טזָאלעג

 ,ןעלסקַא ןביל ,ןטַאװעמת-בלַאה םעד ףיוא טַאהעג תונמחר טָאה יז
 יז יװ ןעזעגסיוא טָאה'ס .זױה ןוֿפ ןבירטעגסױרַא טרעוו רע ןעװו
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 ןטטשיוטאאאטסאהאקשטאוט

 ןגייא ריא ןוֿפ עמַארד יד טשינ ןוא ,עמַארד סנעמעלַא רעייז טליּפש

 ךס ַא ןעוועג רַאֿפרעד זיא קורדנַײא רעד רעבָא .ןבעל קידנקניזרַאֿפ

 עריא ןעז וצ ץרַאה םַײב טקירדרַאֿפ טָאה'ס .רעקרַאטש ןוא רעֿפיט

 עטסערּפעגנעמַאװצ-קירעױרט עריא ,ןגױא עלוֿפ-תונמחר עסיורג

 סָאװ ,רענעט-בלַאה עקינדיילטימ ,ענעסירעגּפָא יד ןרעה וצ ןוא ןפיל

 ."ןסירעג זדלַאה ריא ןוֿפ ךיז ןבָאה

 ײעּפורט עשירַארעטיל;

 ערעירַאק ס'.ק .ר .א ןיא טליּפשעג ןבָאה לָאר עקיטכיוו רָאג ַא
 -ירַארעטיל, עטעדנירגעג סיקסנימַאק ךרוד ,יד סָאװ ,ןכוזַאב ייווצ יד
 -טּפיוה רעשירַאצ רעקיטלָאמעד רעד ןיא טכַאמעג טָאה *עּפורט עש
 // .ןדַארגנינעל טציא| גרוברעטעּפ טָאטש

 ןיא ךעלריֿפסױא ןבעגעגרעביא טרעוו ןעיינרוט עקיזָאד יד ןגעוו

 טרעוו ָאד |4996 .זז| דנַאב ןקיזָאד ןיא טעברַא רערעדנוזַאב רעד

 אדיא רעטכָאט ריא ןוא אקסנימַאק לחר רֹּתסא

 .ק .ר .א וצ תוכיש ןטקעריד ַא טָאה סָאװ סָאד טכַארבעג רָאנ

 ;טבַײרש רעדנעלסיוא .נ

 טקילײטַאב ךיז טָאה יז ןעוו טַײצ יד זיא יקסנימַאק .ר .א רַאֿפ,

 טײצ עטסעב יד ןעוועג קפס םוש ןָא *עפורט עשירַארעטיל , רעד ןיא

 רעעירַארעטיל , רעד ןוֿפ טַײצ יד .ןבעל ןשירָאיטקַא ןצנַאג ריא ןיא

 טסנוק ריא .טַײצ-ילב סיקסנימַאק ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,זיא סָאד *עפורט

 רעִירֿפ טָאה סָאװ ,סָאד .טײקֿפײר רעטסכעה רעד וצ טלָאמעד טמוק

 -ךנע יד טציא טמוקַאב ,זירּפרויס רעכעלקילג ַא יו ןעזסיוא טנָאקעג

 ץעזעג רעטסעֿפ רעד יו ןטליג ןָא טבייה ןוא גנומערוֿפסיױא עקיטליג

 טקרַאטשרַאֿפ טציא טרעוו רעִירֿפ לָאמנייק יוו .ןֿפַאזש סיקסנימַאק ןוֿפ

 רעטיירב רעד טימ ןעגנודניברַאֿפ סיקסנימַאק טקיטסעֿפרַאֿפ ןוא
 ;עסַאמ-רעיושוצ
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 ןקריוו סָאװ ,רעלטסניק פיט םעד וצ טרעהעג טינ טָאה יקסנימַאק
 ןוֿפ ןיש רעקיטרַאצילב ,רעקידנעלב רעד טימ רעױשוצ םעד ףיוא
 רעיושוצ םעד ןשַארעביא טנָאקעג טינ ךיוא טָאה יז .טנעלַאט רעייז
 עכלעוו ,ןטלַאטשעג יד ןוֿפ טײקיטרַאנזײשרַאֿפ רעסיורג רעד טימ
 טכַאמעג וליּפַא סע טָאה לָאמלייט ,טרעקרַאֿפ .טרעדלישעג טָאה יז
 זַא ,ןכיירטשרעטנוא ןויכב טלָאו יקסנימַאק יװ טָא קורדנייא ןַא
 -הבורק רעסיוועג ַא ןוֿפ םעדעֿפ ךיז ןעִיצ ןטלַאטשעג עריא ןשיווצ
 רעטקַאנייא ןַײז ןיא ןָאטעג סע טָאה ץרפ .ל .י יו ױזַא טקנופ .טֿפַאש
 ןבעגעג לָאמטֿפָא יקסנימַאק .ר .א ךױא טָאה ױזַא.. "רעטסעווש,
 ןַארַאֿפ זיא ,טרעדליש יז עכלעוו ,ןטלַאטשעג יד ןשיווצ זַא ,ןרעהוצנָא
 -עג-"רעטסעווש, ןענַײז סָאד זַא ,טֿפַאשהבורק עלַאיצָאס עֿפיט ַא
 עלַא ,ךָאי ןרעווש ןקיבלעז םעד ןוא ןייא יז ןגָארט עלַא ןטלַאטש
 ,געוו-סנבעל ןבלעז סעד ןוא ןייא ךרוד ייז ןכַאמ

 -עטיל, רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה יקסנימַאק ןעוו ןרָאי יד ןיא

 ,ןטלַאטשעג "רעטסעוועג עכלעזַא לָאצ יד זיא ,"עפורט רעשירַאר

 ןעוועג ןױש ,עניב רעשידִיי רעד ףיא טריֿפעגֿפױרַא טָאה יז עכלעוו

 ,עסיליסַאוו ,האל) ןטלַאטשעג עקידרעִירֿפ יד טימ דנַאנַאב .סיורג ץנַאג

 "יחש, רעד ןוֿפ "עקרּתסא , טלעטשעגקעווַא טציא ךיז טָאה (עיסָאכ

 לקנַאי , ןוֿפ *ַארַאמַאט , ,"רעצרעה ענעכָארבעג יד , ןוֿפ "לטיג, ,*"הט

 סיוועג ."העובשש, רעד ןוֿפ *עקרַאטשטָאּפ יד עינָאר, ,"דימוש רעד

 עקיזָאד יד סָאװ ,ןוֿפרעד ןטילעג ךס ַא ליּפש סיקסנימַאק .ר .א טָאה

 ןיק טינ ןוֿפ סעסעיפ ןיא ןרָאועג טריפעגסיורַא ןענַײז ןטלַאטשעג

 ךיוא רעבָא ,טרעוו ןשירַארעטיל ןּפַאנק רָאג ןיוש לָאמלייט ןוא ןכיוה

 -עג יקסנימַאק .ר .א טָאה סעסעיּפ עכלעזַא ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןיא

 ,םיטש עקיזָאד יד קידנענעקרעד ןוא ,םיטש ענעגייא ריא ןרעה טזָאל

 ןטקעֿפעד יד ןָא ןסעגרַאֿפ וצ ןעוועג טיירג לָאמוצ רעיושוצ רעד זיא-

 ."עסעיפ רעד ןוֿפ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסווָאּפיל םוחנ רַאטקעריד- רעטַאעט רעד

 :תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד ,עּפורט רעד טימ ןדנוברַאֿפ

 זיא גרוברעטעּפ ןיא עּפורט רעזדנוא ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ עטששרע יד
 יד , ןעגנַאגעג זיאיס .רעטַאעט סַאקסוועשזרַאסימָאק ןיא ןעמוקעגרָאֿפ
 זיא םלוע ןשידִיי רעגרוברעטעּפ סעד ןשיווצ גנומיטש יד ."הטיחש
 ןיא רָאנ טחװמעג רעבָא רימ ןבָאה ןליפש .עקידֿבוט-םוי ַא ןעוועג
 .ןטָאברַאֿפ ןעוועג ךָאנ זיא *ןָאגרַאשז, ףיוא לַײװ ,"שידִיי-שטַײד,
 זיא רעטַאעט סָאד ןעוו ,גתלעטשרָאֿפ רעטשרע רעד ףיוא ,טָא ןוא

 -רוברעטעּפ רעקידטסלָאמעד רעצנַאג רעד טימ טקַאּפעג לוֿפ ןעוועג
 ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןוא רעײטשרַאֿפ-עסערּפ ,ץנעגילעטניא רעשידִיי רעג

 ןיא .טנעדיצניא רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאֿפ ןיוש זיא ,טכַאמ רעד
 לוכה, ץַאז םעד ןגָאז וצ ןעלחר-רּתסא ןעמוקעגסיוא ןיא טקַא ןטשרע
 -ייר, ןיא ,ךעלריטַאנ ,ךיז טזָאל עכלעוו ,"הרשכ ןתטיחשו ןיטחוש
 ַא ןסילוק יד רעטניה ןַײרַא ןַאד זיא ,ןצעזרעביא טינ "שטייד םענ
 גנַאהרָאֿפ םעד ץזָאלּפָארַא קידנסייה ,טכַאמ רעד ןוֿפ רעייטשרָאפ
 ןעִיצרַאֿפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס .גנולעטשרָאֿפ יד ןסייררעביא ןוא
 םוצ ןרָאֿפעגוצ ןַאד ןיב'כ .טקַארטנַא םעד העש רעצנַאג ַא ףיא -

 טרינָאֿפעלעטנָא טָאה רעכלעוו ,סיירג רָאזנעצ ןשידִיי ןקיטלָאמעד
 ןעמ | טָאה גנולעטשרָאֿפ יד -- ןוא ,ןעזורד ןָארַאב רָאזנעצ-טּפיוה םוצ
 .ןקידנערַאֿפ טנָאקעג ,לזמ טימ ,ןיוש

 ,עשיסור יד ךיוא ױזַא ,עשידִיי יד יװ ,עסערפ רעגרוברעטעּפ יד

 ,עפורט רעצנַאג רעד ןגעוו ןֿפורּפָא עלוֿפקיצטנַא ןבעגעג ןַאד טָאה

 עסערּפ עשיטימעסיטנַא יד .. ןעלחרירתסא ןגעוװו סרעדנוזַאב ןוא

 ַאזַא סָאװ ,"*טרעיודַאב, רָאנ טָאה ("ַאימערוו עיָאווָאנ; ןיא ןירָאווװס)

 ףיױא . .עניב רעשידִיי רעד ףיוא דוביאל טייג טנעלַאט רעקיטכיצ
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 ןופ ןָאקיסלקעל

 טנדרָאעגנייא ןַאד ןענַײז סָאװ ,ןטעקנַאב עקילָאצליֿפ יד ןוֿפ םענייא
 ןיזע רעד דוֿבּכל ץנעגילעטניא רעגרוברעטעּפ רעד ךרוד ןרָאוװעג
 -ײטַאב ערעדנַא ןשיווצ ךיז ןבָאה ,ַאקסנימַאק לחר-רּתסא רעלוֿפמור
 -טַאק ,יקסשזול ,ןימלַאכ ,ןיווקטָאמ יוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ ענױזַא טקיל
 דַאב עדער ןַײז ןיא טָאה רעטצעל רעד .יקסווַאלסינַאטס ןוא ווָאלַאש
 זיא יז תמחמ ךַארּפש ענעגייא ןייק טינ טָאה טסנוק יד זַא ,טנָאט
 -טסעשזָאדוכ, רעווקסָאמ סענֿפ רעלטסניק יד .לַאנָאיצַאנרעטניא
 וצ טקעפסער ןטסערג ןטימ רעבירעד ךיז ןעיצַאב *רעטַאעט ינעוו
 רעלוֿפטנעלַאט רעד טימ שארב טָאה עכלעוו ,עפורט רעשידִיי רעד
 ןוֿפ טֿפַאשלעזעג עטיירב עצנַאג יד טקיצטנַא ַאקסנימַאק לחר-רּתסא
 .ץנעגילעטניא רעגרוברעטעפ רעד

 ןלָארטסַאג רעגרוברעטעּפ ערעזדנוא ןופ טַײצנשיװצ רעד ןיא

 יא ןרָאֿפעגמורַא עּפורט רעזדנוא זיא |ךוזַאב ןטייווצ ןוא ןטשרעֶו

 ינדַאּפַאז ָארעוועס, ןקיטלָאמעד םענוֿפ טעטש ערעסערג ייר ַא רעב

 -- לָאמ ןטשרע םוצ -- ןוא ענדָארג ,קסנימ ,קָאטסילַאיב יוו "זיירק

 עשידִיי עטששרע יד ןרָאװעג טיובעגסיוא ןַאד זיא'ס ּווװ ,ענליוו ןיא

 ,שזדָאל ןייק ןרָאֿפעג רימ ןענַײז רעטעּפש .לַאז טָאטש ןיא עניב

 ןוא קסבעטיוו ,עגיר ןייק ךיוא ןוא ענווָאק ,לעווַאש ,קסניווד ,עשרַאוו

 וצ ןעמוקעגסיוא ךיוא טַײצ רעד רַאֿפ זדנוא זיא'ס .טעטש ערעדנַא

 וועיַאלָאקינ ,וַאלסָאנירעטַאקעי ,סעדָא ןיא ;דנַאלסור -םורד ןיא ןייז

 ןעוועג ןיא עענרוט עצנַאג עקיזָאד יד .טעטשש עקידמורד ערעדנַא ןוא

 -עניב רעטניורקעג טלַאמעד ןיוש רעד רַאֿפ גוצ-ףמוירט רעסיורג ןייא

 ןָאק'כ .עפורט רעצנַאג רעד רַאֿפ ןוא ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןיגינעק

 טָאה לחר-רּתסא סָאװ ,םזַאיװטנע םעד ןסעגרַאֿפ טינ טנַײה זיב ךָאנ

 ןגעלֿפ עריא רעקיטַאּפמיס עטקיצטנַא יד .עגיר ןיא ןפורעגסיױורַא

 -ַאפעסיוא ,רעטַאעט ןוֿפ גנַאגסױרַא סַײב ןטרַאווּפָא לָאמ סעדעי ריא

 -ּפָא ,עטערַאק רעד ןיא קידנענַאּפשניײא ןיילַא ךיז ןוא דרעֿפ יד ןענ

 .ןענַאטשעגנייא ןענַײז רימ ּוװ לעטָאה םוצ יז ןריפ

 ןענוֿפעג עּפורט רעזדנוא ןיוש ךיז טָאה רָאי ןט-1908 עדנע ןיא

 םעד ןוא ,טרַױרטסנַאקער עּפורט יד ךיז טָאה ָאד .שזדָאל ןיא רעדיוו

 -נעעג ַא ןיא ןרָאֿפעג ןיױשש רימ ןענַײז גרוברעטעפ ןייק לָאמ ןטייווצ

 .לעטשנעמַאזװצ ןטרעד

 -עגסיוא זדנוא זיא גרוברעטעפ ןיא ןליּפש לָאמ ןטיױוצ ןכָאנ

 וצ לעמָאה ןיא ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא'ס... .לעמָאה ןיא ןַײז ּוצ ןעמוק

 רעד .גנולעטשרָאֿפ-דיײשּפָא עקידגָאטײב עקידעכַאונטימ ַא ןבעג

 -עג ,גָאט ןקידֿבוט -םוי ַא ןיא יוװ ,ןַאד טָאה םלוע רעשידִיי רעצנַאג -

 -ַאעט ןיא ןסַאמ עטסטיירב יד ןיא ןעמוקעג ןוא ןטֿפעשעג יד ןסָאלש

 .לחר-רתסא ענעמוקעג-הלודג וצ יד ןעז וצ רעט

 ףױא ןעמוק רעטעּפש טגעלֿפ לחר-רתסא ןעוו לָאמ סעדעי.

 טימ ערעימערּפ רעדעי וצ.. רעטַאעט-סקלָאֿפ ןַײמ ןיא ןלָארטסַאג

 רעטַאעט ןיא ןענדרָאניא ריא ךיא געלֿפ טירטֿפיױא סלחר-רּתסא

 ,ןביוט עדַאטס ַא רעטַאעט ןיא ץזָאלנַײרַא) *עיצַאווָא ןביוט, ןימ ַא

 -רתסא .(עניב רעד ןוֿפ טייקיטכיל רעד וצ ןעִילֿפ ךַײלג ןגעלֿפ עכלעוו

 יז ןוא סעיצַאװַא טרַא םעד ןוֿפ טרירעג ןַײז קידנעטש טגעלֿפ לחר

 ןכעלטניירֿפ ןרַאֿפ ןקנַאדּפָא ןליּפע רעמערַאוװ ךָאנ ריא טימ טגעלֿפ

 ."םינפ-תלבק

 -יֿבוי ןקירָאי-15 ריא תעב זַא ,קידנענעכײצרַאֿפ ,רעדנעלסיוא .נ

 רעשירַארעטיל, רעד ןופ ןרָאיטקַא יד ןבָאה ,גרוברעטעּפ ןיא ייל

 ךָאנ זַא ,ןזיוועגנָא ,עשרַאליֿבי רעד וצ סערדַא רעד ןיא *עּפורט

 עשידיי יד ןעוו ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןוֿפ תוֿפידר יד תעב

 ףיוא יו רעטַאעט ןשידִיי ןֿפױא טקוקעג ךָאנ טָאה ץנעגילעטניא

 טייק ַא ןעוועג זיא רָאיטקַא ןשידִיי ןוֿפ ןבעל סָאד ןוא ,ןַאגַאלַאב ַא
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 רעטַאצט ןשידיי

 ליּפשַײב ַא זדנוא רַאֿפ ןעוועג וטזיב טלָאמעד ןיוש, זיא ,תונברק ןוֿפ
 ןיוש ,ןטײקַיעֿפ-סטעברַא עכעלדימרעדמוא ןוֿפ ,טומ ןקיטכיל ןוֿפ

 וד רעכלעוו טימ עּפורט רעדעי ןוֿפ המשנ יד ןעוועג וטזיב טלָאמעד

 | .זַא ,סולשַאב םוצ רע טמוק ,*טליּפשעג טסָאה

 יקסנימַאק .ר .א טָאה טייקיטעט רעקידרעטַײװ ריא ןוֿפ גנַאג ןיא;
 ריא ,טרעקרַאֿפ .ןרָאלרַאֿפ טינ ןטֿפַאשנגייא עקידריווקרעמ עקיזָאד יד

 -עגסיוא רעמ ךָאנ ןענַײז "ןטײקיעֿפ-סטעברַא עכעלדימרעדמוא;
 ךָאנ ךיז טָאה עניב רעשידִיי רעד טייקנבעגעגרעביא ריא .ןסקַאוו
 יד ןעמוקעגוצ םעד וצ ןױסש זיא טציא רעבָא .טקרַאטשרַאֿפ רעמ
 זיא .טנעלַאט םענערָאוװעג-ףייר ,ןסױרג ַא ןוֿפ טֿפַארק-סגנויצוצ
 ריא ןוֿפ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק רעבירעד

 המשנ, יד ןרעוו ןעמונעג רעטֿפִא ךָאנ יקסנימַאק טָאה גנולקיווטנַא
 ."טליּפשטעג טָאה יז ּוװ עפורט רעדעיוֿפ

 רעשירַארעטיל, רעד עגונב ןגָאז סָאד ךיז טזָאל סרעדווזַאב
 .ר .א .עלָאר עקידנריֿפ יד טליפשעג טָאה יקסנימַאק ּוװ עּפורט
 ףיוא רעריֿפנָא ןַא ןוֿפ עיסימ עלעיציֿפָא ןייק ָאד ךיוא טָאה יקסנימַאק
 .ןצרַאה ןיא ןיײלַא טָאה ,יקסנימַאק ,יז, ןעמונעג טינ לָאמניײיק ךיז
 ,רעזַײוװגעוו ןקיטכיר ַא ןעמוקַאב זיא סעדןעוו לָאז יז זַא ,טמיורטעג

 -עלטסניק ריא ןוֿפ ןגעוו ערעטַײװו יד ןקעלּפטנַא ריא רַאֿפ לָאז סָאװ

 -רַא עשינעצס עטערקנָאק סיקסנימַאק רעבָא .גנולקיווטנַא רעשיר

 םעד ןוֿפ גנוסַאֿפֿפױא ריא ,עניב רעד ףױא טירטֿפױא ריא ,טעב

 רעד רַאֿפ טַאהעג טָאה סָאד -- ליּפש ריא ןוֿפ קינכעט יד ,טלַאטשעג

 -יא יד ןגױצרעד טָאה סָאד .טרעוו ןקידווערעלַאב ןסיורג ַא עּפורט

 ןקירעהעג םעד יי ןבעגעג ,עפורט רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא עקירעב

 -קעּפס ןצנַאג םענוֿפ ןָאט-טנורג רעד ןרָאוועג לָאמעלַא זיא סָאװ ,ןָאט

 --  "ןרָאינטרַאּפ עריא עלַא גנוגעווַאב ןיא טכַארבעג טָאה יז .לקַאט

 .ר .א ןגעװ {ן"רוטַארעטיל עשיאעּפָארײא,} ןבַײרש ןעמ טגעלֿפ

 ריא רָאנ ,לָאר ריא זױלב טינ טליפשעג טָאה יז; .יקסנימַאק

 ריא ןוֿפ לָאר רעד ןיא ךיוא ןעוועג ,קיטנָאק ,זיא ןליפזע ריא ,העּפשה

 ןצ טֿפַאשנגיא עקיזָאד יד .ן"*טַאלבעגַאט רעזדָאל,} *רָאינטרַאפ

 ףיא ייז ןבײהֿפױא ןוא ייז קידנעיצרעד ,רעליּפשטימ יד ףיוא ןקריוו

 זיא סָאד ,ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק ענעגייא עריא ןוֿפ ךיוה רעד

 סיקסנימַאק .ר .א ןוֿפ ןטֿפַאטנגייא עקידריווקרעמ יד ןוֿפ ענייא ןעוועג

 טריזינַאגרָא רעליּפשטימ עריא ךיז ןבָאה 1910 ןיא ןעוו} .טייקיטעט

 טע זיא ,"עּפורט עטקינײרַאֿפ יד , ןסייהעג טָאה סָאװ ,עפורט ַא ןיא

 -עטיל ,, רענעגנַאגעגרעטנוא רעד ןוֿפ גנוצעזטרָאֿפ ַא ןעוועג שיטקַאֿפ

 ,ןײרַא טרָאד טערט ימענ ןירעליּפשיוש יד ןעוו ןוא ,"עפורט עשירַאר

 ךיוא, רָאנ ,ןירעליּפשטימ ַא ס'.ק .ר .א זיולב טינ ןרָאוװעג יז זיא

 סָאד יו ױזַא טָא .יקסנימַאק .ר .א ןוֿפ ןירעגלָאֿפכָאנ עיירטעג ַא

 ןוא... ,ן*עּפורט עטקינײרַאֿפ , רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא ןעוועג ןענַײז

 רעד ןוֿפ דנַאטשַאב ןרָאיטקַא םעד ןיא זַא ,ֿפלָאהעגטימ טָאה סָאד

 -ילַאוװק ןוֿפ ןטילעג קרַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,"עּפורט רעשירַארעטיל,

 עטנַאסערעטניא ןעמערוֿפסױא ךיז ךָאד ןלָאז ,ישזער רעטריצֿפ

 ָאד ךיז טלעטש רעדנעלסיוא| ."ןטייקכעלנעזרעפ עשירעלטסניק

 -ַאנילַאמרעי ,ןַאמלעדע ַאינָאס סנירעליּפשיוש יד ףיוא ּפָא סרעדנוזַאב
 .ןטרעביל ֿבקעי ןוא ןַאמסיױו שרעה רעליּפשיוש יד ןוא ןַאמסייו

 ײטײהרַאװ יד.
 :טבַײרש רעדנעלסיוא םוחנ

 ַא ןֿפרָאװעג טָאה סָאװ ,טקַאֿפ ַא רענייא ןעמוקעגוצ זיא ןכיגניא,
 -ןידרָאג םעד וצ גנויצַאב סיקסנימַאק ףױא ןייש עלעה רעדנוזַאב
 | .רַאוטרעּפער
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 יג ירי יאיר ידי ריר עי רייז טז היטב == .טטרוט 26 .טיו == האששג איי יי

 ןיא "טיײהרַאוו יד, עסעיפ סנידרָאג ןוֿפ גנוריֿפֿפיוא יד זיא סָאד

 עכלעוו ,עמעט ַא ףױא ןבירשעג ןעוועג זיא עסעיפ יד .1910 רָאי

 ןוא לענָאיצַאסנעס שביה ןַײז טזמעג ,גנוניימ סנידרָאג טול ,טָאה

 ןַא ןיא ךיז טבילרַאֿפ עזָאר ןעמָאנ ןטימ לדיימ שידִיי ַא .קידנענַאּפש

 טזַײװ ןכיגניא רעבָא ,הנותח ןבָאה יז .ןדִיי-טינ ַא ,רענַאקירעמַא

 רעד ןיא ןבעלנייא טינ ךיז ןָאק לדיימ עשידִיי סָאד זַא ,סױרַא ךיז

 -סיוכרוד ַא ןֿפַאש ןָא טבייה ןידרָאג ןוא ,ןטבילעג ריא ןוֿפ הֿביֿבס

 יד ."טירט ןשלַאֿפ,, סעזָאר ףיוא טיובעג ,עיזילָאק עשיטַאמַארדָאלעמ

 דָאיצקַאער-ןכָארּפשעגסױא ןַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא עסעיפ

 .םזילַאנָאיצַאנ טימ טעוועקיּפשעגנָא ןעוועג זיא יז .ץנעדנעט ערענ

 "ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ טלעוו יד, ךוב ןַײז ןיא גייווצרעבליז ןמלזְו

 :עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ ץנעדנעט רעכעלקריוו רעד ןגעוו טגָאז
 ןעניֿפעג טווּורּפעג ןרָאי עגנוי ענַײז ןיא טָאה רעכלעוו ,ןידרָאג ֿבקעי;
 -לעזעג רעד ןיא ןעזעג סע טָאה ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק גנוזעל ַא
 -ּפָא טלָאװעג שיטקַאֿפ טַאה סָאװ ,?ָאװטסטַארב עיָאקסיעלביב; טֿפַאש
 -עגנָא 1903 ןיא טָאה ,דיי-טינ ןוא דיי ןשיווצ הציחמ יד ןֿפַאש
 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,(*תמא רעד;) *טײהרַאװ יד, עסעיּפ ַא ןבירש
 טלדנַאהַאב סָאװ ,עסעיּפ רעד ןיא .עעדיא ענעגייא ןַײז טשיװעגּפָא יו
 סָאד זַא ,וצרעד רע טריֿפרעד ,תונותח עטשימעג ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד

 טקילײטַאב ,הנותח רעטשימעג ַא ןוֿפ טכורֿפ יד ,דִָיי ַא ןוֿפ לקיגייא

 סָאװ ,רַאֿפרעד רָאנ ,דִָיי ןטלַא םעד ,ןעדייז םעד ןלַאֿפַאב ןיא ךיז
 ,עדַאריט ַא ןיא ,טייקכעלגעמ יד ןידרָאג טָאה ָאד ןוא .דַיי ַא זיא רע

 .ן"תונותח עטשימעג ןוֿפ קנַאדעג םעד ןגעק ןעמוקוצסורַא

 -טּפיוה יד ןליּפש טלָאזעג יקסנימַאק סע טָאה עסעיפ ַאזַא ןיא ןוא
 :ןײדנַײרֿפ רעד,} טלייצרעד טרעוו לקַאטקעּפס ןקיזָאד ןגעוו .לָאר
 טָאה עניב רעד ףױא גנַאגסױרַא ןטשרע סיקסנימַאק ךָאנ ךַײלג;
 טינ ךיז טליֿפ יז ןוא ,ןצרַאה םוצ טינ סעפע זיא ריא זַא ,ןעזעג ןעמ

 ,יז טינ ןזָאלרַאֿפ טינ טָאה גנומיטש עקיזָאד יד ןוא ,טרָא ריא ףיוא
 סיקסנימַאק לֿפיו ..לקַאטקעּפס סענוֿפ ףוס ץיב רעױשוצ סעד טינ
 ןדָאב ןייק טרָאֿפ רע טָאה ,ךיז ןֿפרָאװעג טינ ,טכוזעג טינ טָאה טסײג
 -עגסיוא ןַא ,ןסנַאינ ענייש עכעלטע ןעוועג ןענייז'ס .ןענוֿפעג טינ

 . רעבָא טָאה'ס ,טסקעט םענוֿפ גנוזעלרָאֿפ עשירעלטסניק ענעטלַאה

 "ידיױא יד טריזיטָאנּפיה סָאװ ,יקסנימַאק ענעי ,יקסנימַאק טלעֿפעג
 ."ץרַאה סָאד יז טרעטישרעד ןגייווש ריא טימ סָאװ ,עירָאט

 זַא ,םעד ןגעוו דייר ןייק ןַײז טנָאקעג טינ ןיוש טָאה לָאמסָאד
 -םערָאֿפ ענעי רעדָא יד תמחמ ןטילעג ןבָאה לָאז ליּפש סיקסנימַאק
 טלדנַאה ָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס .עסעיּפ סנידרָאג ןוֿפ ןטקעֿפעד
 -ָאעדיא ריא ןגעוו ,עסעיּפ סנידרָאג ןוֿפ טלַאהניא םצע םעד ןקעוו ךיז
 ..ר .א דמערֿפ סיוכרוד ןעוועג זיא עכלעוו ,גנולעטשנייא רעשיגָאל

 : .ץיקסנימַאק

 ןייא ךָאנ ןעמעלַא ץוח טַאהעג טָאה *טײהרַאו יד, עסעיפ יד
 רעכעלניױועג ןַײז ןוֿפ דיישרעטנוא םוצ :טֿפַאשנגייא ערעדנוזַאב
 טימ ךיז טצונעג טינ עסעיפ רעקיזָאד רעד ןיא ןידרָאג טָאה קיטקַארּפ
 רעד ןוֿפ עסעיפ זיא-סע רעכלעוו ַא ןוֿפ לַאירעטַאמ ןקיטרַאֿפ םעד
 סנידרָאג ןעוועג זיא *טיײהרַאװוג עסעיפ יד .עיגרוטַאמַארד-טלעוו

 רעמ יקסנימַאק טָאה עסעיפ ַאזַא ןיא דָארג ןוא ,"גנוֿפַאע, ענעגייא
 "'"טרָא ריא ףיוא טינ, טליֿפרעד ךיז לָאמעלַא יו

 יד,} ,"תמא רעד, עסעיּפ סנידרָאג ןגעו קיטירק ןַײז ןיא
 :ןליּפש ס'.ק ןגעוו יקצולירּפ חנ טבַײרש | *טיײהרַאוװ

 טמוק יקסנימַאק לחר רּתסֹא יו סָאמ רעד ןוֿפ ןיטסיטרַא ןַאג
 טשעינ ךיז טסיוטש ןוא ,סַאג ןוֿפ טקַא ןטייווצ ןוֿפ בײהנָא ןיא ןַײרַא
 רעד ףיוא טייטש סָאװ ,לגיוו םוצ ןייגוצוצ טונימ רעטצעל רעד זיב ןָא
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 ניי

 טָאה יקסנימַאק ױרֿפ.. .דניק סָאד טכַאמ סָאװ ןָאט קוק ַא ענעצס
 עטנַאקַאב עטלַא יד ןעוועג זיא יז ןעוו ןטנעמָאמ עכעלטע טַאהעג

 רעטסעב רעד זיא רעכלעוו ,טקַא ןטירד ןיא טּפיוהרעביא ,לחר-רתסא

 .ךיז ןדייש ןוֿפ ענעצס יד ןעוועג זיא ץיש רעײז .קיטש ןצנַאג ןיא

 ."יליוו טימ

 "םייה ַא ןא;

 :יקצולירּפ חנ טבַײרש "םייה ַא ןָא, ןיא ןליּפש ס'.ק ןגעוו
 לחר רּתסא ױרֿפ רעד ןעמוקעגוצ זיא עלָאר עקיטֿפערק עַײנ ַאג

 רעטסּוװַאב רעד ןבָאה קיטש ןוֿפ ןטקַא ייוצ עטצעל יד .יקסנימַאק
 ריא ןזַײוװצסױרַא טייהנגעלעג יד ןבעגעג ןיטסיטרַא רעשיטַאמַארד
 סלַא טקַא ןטירד ןיא יז ז"א טוג .טַײז רעַײנ ַא ןוֿפ טנעלַאט ןסױרג
 ןבעג ןקעוו ןעקנַאדעג יד טימ םורַא ךיז טגָארט סָאװ ,יהרׂשע
 יז טזייוװ טייקכעלבַײװ עשידִיי-תמא ליֿפ רעייז .ןרגה -- ןעמהרֿבַא
 יקסנימַאק לחר רתסא זיא טנכייצעגסיוא ךעלקריוו ןוא .סױרַא ָאד
 -מוא יד יז טליפש עיצױטניא רעקידלַאװג טימ .טקַא ןטרעֿפ ןיא
 סָאוו טסנטקרעד .עבש-תב ענעמוקעגקירוצ זיוה-לוד ןוֿפ ,עכעלקילג
 טייקטסָארּפ רעד ןָא טמוק יז ןענַאװ ןוֿפ ןוא ןעגנַאגעגכרודַא זיא יז

 ריא ןָא ,ריא ףיוא ןגיל יז יו ,טרַא רעד ןיא ןוא ,רעדיילק יד ןוֿפ
 ןוא םיטש ריא ןָא ,ּפָאק םעד ןוא טנעה יד ןטלַאה ןכעלמיטנגייא
 ןוֿפ טייקנכָארבעצ יד ,רוגיֿפ רעצנַאג ריא ןוֿפ ןָאט םעד ןיא ,ךַארּפש
 עשידניק יד ןוא ,"טלעוו רענעי ןוֿפ, םוא ךיז טרעק סָאװ ,םענייא
 ןָאג םיא טָאה עילַאװכ יד סָאװ ,םענעמוקעגמוא ןַא ןוֿפ טייקילעז
 -מוא יד ןוא ,טכַארבעגוצ ןבעל ןוֿפ גערב םוצ קירוצ טכירעגמוא

 טזערע זיא סָאװ ,ןקנַארק ךעלברעטש ַא ןוֿפ טײקנזָאלעגוצ עכעלדנע
 ןוֿפ ןרעקָאל עכעלקערש סָאד ןוא ,סױרַא הנּכס רעד ןוֿפ סָאװ רָאנ
 רעדיוו יז טּפַאכ טָא-טָא סָאװ -- תעגושמ -- היח רעדליוו רעד
 ױזַא רעצנַאג רעד .לגענ עֿפרַאש עריא ןיא ןברק טעלקילגמוא םעד
 זיא ןעגנוליֿפ ןוא ןעגנומיטש עמַאג עצנַאג יד ,דנַאטשוצ רעטשימעג

 -רּתסא ןוֿפ טרָאװ סכעלטיא ףױא ,ריר ןכעלטיא ףיוא ןסָאגעגסױא

 .יקסנימַאק לחר

 יד ןָא ריא ןיא טסקַאװ ךעלריטַאנ רָאג זיב ױזַא ,טסָארּפ ױזַא ןוא
 זיב ,טייקדליו סָאד ,גתגערֿפױא יד ,קיטיױו רעד ןוא ,גנושױטנַא

 ,המענ עכעלקילגמוא יד ןייא רעדיוו טליה לּפענ רעכעלרעדיוש רעד
 רעד סא טכערב ױרֿפ רענעגָאלׂשרעד ,רעכַאוװש רעד ןיא ןוא
 ".ןטכינרַאֿפ ןקיטש וצ טשרָאד רעד ,טּוװ רעד ,םערוטש

 עקירעצמַא ץא ךוַאב רעטשרע

 רעקרָאי-ינ ןיא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעלסעק דוד ןעוו

 יקסװעשַאמָאט סירָאב זַא ,טסוװרעד ךיז טָאה רעטַאעט-!ַאילַאט,
 ַא ןעגנערב ןייטשלעדע עלעסָאי ףתוש ןַײז ןליוּפ ןייק טקישעג טָאה

 ןַײז ןיהַא טקישעגכָאנ דלאב רע טָאה ,רעטַאעט ןַײז רַאֿפ *רַאטס;

 רַאֿפ *רַאטס, ַא ןעגנערב וצ רענליוו .ר סקַאמ ןוז-ףיטש ןוא ףתוש

 -טסעג ַײרד רָאנ ,ןייא טינ טכַארבעג טָאה רענליוו .רעטַאעט ןַײז

 ױרֿפ ןַײז ןוא ןָאזשיֿפ עשימ ,ַאקסנימַאק לחר-רּתסא :רעליּפשיוש
 | .ַאקסװַאלסַאז ַארעיװ

 ,קרָאי-וינ ןיא 1909 טסוגיױא 12 םעד ןעמוקעגנָא זיא .ק
 םעד ןעמונעגֿפױא םערַאװ רעייז טָאה *טַאלבעגַאט עשידִיי, סָאד

 ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ טרָאד זיא ,דליב סיורג ַא סריא רעסיוא ,טסַאג

 ןטנַאקַאב ןוֿפ ןקורדנַײא עמערַאװ רָאג טימ טסַאג ןטימ סעומש ַא
 ;טרעֿפײז .מ לַארטַאעט ןוא .רעבַײרש
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 ןוֿפ ןָאקסיססעל
 יטאטאא
 נה

 טָאה קורדנַײא ןכעלנייױועגרעסיוא ןַא זַא ,ֿפָא ןגָאז חמ ךיא,/-
 ..יקסנימַאק לחר-רתסא ןירעלטסניק עשידִיי יד טכַאמעג רימ ףיוא
 טימ ;במָאלּפַא סענעי טימ ןטָארטעגסױרַא טינ רימ ןגעק ןיא יז
 ןוֿפ עליֿפ ףיױא ןטערט סע ןכלעוו טימ ץלָאטש ןקידהפצוח םענעי

 םידירי ןדיירוצנַײא זדנוא ןכוז ןוא ןעניגעלָאק ןוא ןגעלָאק עריא
 יז ןלָאז רימ ןוא טרָאװ ןֿפױא ןביילג ייז ןלָאז רימ ידּכ למיה ןֿפױא
 טסנוק רעייז ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ ןטנעלַאט עסיורג רַאֿפ ןריטסעטַא
 ליֿפ רעייז ריא ןגעוו בָאה ךיא סָאד גנוקרעמַאב ןַײמ ףױא .ןעזעג
 סַאדַאמ רימ טָאה ,עסערּפ רעשידנעלסיוא רעד ןיא ןזעלעג סעטוג
 ןוא טײקנדײשַאב רעכעלריטַאנ טימ ,יירעריצ םוש ןָא יקסנימַאק
 :טרעֿפטנעעג ,עלעכיימש ןקירעיורט ַא טימ

 ןעמ סָאװ טנידרַאֿפ ךעלקריוו סָאד בָאה ךיא יצ טינ סייו ךיא,

 -עגסיוא ןיוש ןיב ךיא זַא ,רימ טגָאז ןעמ .ןבירשעג רימ רעביא טָאה
 -טסנוק יד ןיא ןטערטֿפױא ףרַאד ךיא זַא ,עניב עשידִיי יד ןסקַאװ
 יקרָאג םיסקַאמ ,וועערדנַא דינָאעל ,ןַאמטּפיוה ,ןעסביא עכלעוו ,ןלָאר
 ךָאנ ליוו ךיא רעבָא ;ןֿפַאשעג ןבָאה ןגרוטַאמַארד עסיורג ערעדנַא ןוא
 ךיא .ןרעֿפס עשיטַאמַארד עכיה ענעי ןיא ןטערטנײרַא ןגַאװ טינ
 ךָאנ ליוו ךיא ןגָארט ױזַא ךימ ןלעוו ןעלגילֿפ ענַײמ בוא טינ סייו

 ,ןסקַאוו ךָאנ ליוו ךיא .{רַאוטרעּפער} עניב רעשידִיי רעד ַײב ןבַײלב
 טשרע ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןצנַאגניא ךיא ןיב לֿפיװ ןוא .ןסקַאוו

 ןיב ךיא .ןסעיפ-דנוש טליּפשעג ךיא בָאה רָאי ןעצ .רָאי ןצֿפֿפ
 טנַײה .ןלָאר עכעלריטַאנמוא ,עכעלגעמוא עלַא ןיא ןטָארטעגֿפױא
 ,"לדיימ-טסניד, ַא ןגרָאמ ןוא "ןיסעצנירּפ, ַא טלעטשעגרָאֿפ ךיא בָאה
 ןַײז וצ ןלָאר ערעייז ןיא ןעגנּוװצעג ךימ ןבָאה סרעסַאֿפרַאֿפ יד ןוא
 -ָארּפ טָאה "ךיא , רעכעלרעניא רעצנַאג ןַײמ... עבלעזיד ןוא ענייא
 בָאה ךיא רעבָא ,םירבחמ עקיזַאד יד ןוֿפ תורזג יד ןגעק טריטסעט

 ףָאטש ןשיטַאמַארד ןרעסעב ןייק לַײװ ,ןֿפלעה טנָאקעג טינ רימ

 ןוֿפ ךיא בָאה רָאי ףניֿפ עטצעל יד טשרע .טַאהעג טינ רימ ןבָאה

 -עגנָא בָאה ךיא .ןטייק עקידנקירד עקיזַאד יד ןֿפרָאװעגּפָארַא רימ

 ךיא ביוא ןוא ,טרעוו ןרעסעב ַא ןוֿפ ןסעיּפ ןיא ןטערטוצֿפיױא ןביוה

 טעד ןקנַאזרַאֿפ וצ רָאנ סָאד ךיא בָאה ,טַאהעג גלָאֿפרע ייז טימ בָאה

 רעד רַאֿפ ןליּפש וצ טכוזעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא סָאד דנַאטשמוא

 -סױרַא םוקילבופ ןוֿפ טכוזעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא .עסַאק-רעטַאעט

 ןוא ןטקעֿפע עכעלריטַאנמוא ךרוד זָאלּפַא ןטנידרַאֿפ-טינ ַא ןסיירוצ

 -עג ןוא ןדלַאוג ךרוד םלוע םעד טדנעלבעג טינ לָאמנייק בָאה

 עתמא יד עכלעוו ןיא ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא עניב רעד ףיוא ןעיירש

 דימת בָאה ךיא .ליטש ןוא ןסַאלעג ,קַױר ןַײז וצ טרעדָאֿפ טסנוק

 טכוזעג דימּת ךימ בָאה ךיא .ןַײז וצ ךעלריטַאנ ךעלגעמ רָאנ יו טכוזעג

 עכלעוו ,ןָאזרעּפ רעד ןוֿפ עגַאל רעד ןיא |ןיגוצנַײרַא1 ןצעזרַאֿפ וצ

 דצנַײרַא טכוזעג בָאה ךיא .עניב רעד ףיוא טלעטשעגרָאֿפ בָאה ךיא

 .רעסַאֿפרַאֿפ ןוֿפ רעטרעוװו עטיוט יד ןיא ןבעל ץזָאלב

 רעייז ַא טימ עמַאד עגנוי ַא ךָאנ רעייז זיא ַאקסנימַאק סםַאדַאמ

 סיוכרוד ,עשיטַארקָאטסירַא ,עלעדייא ןַא טימ ,םינפ שיטַאּפמיס

 ענייש ַא ןַײז זזמ ןוא ,ןרעינַאמ ןוא גנוטלַאה עטלסניקעג ןייק טינ

 ןעמ טמוק ,ריא טימ טדער ןעמ ןעוו .עניב רעד ףיא גנונייזערעד

 ַא ןוֿפ עמַאד ַא ךיז רַאֿפ ָאד טָאה ןעמ זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ דלַאב

 עקידנסױטשּפָא ענעי טינ ךיז ןיא טָאה יז .ץנעגילעטניא רערעכעה

 .ןגעלָאק עריא ןוֿפ עליֿפ ַײב טקרעמַאב ןעמ עכלעוו ,תויועה ערכערֿפ

 טימ ,ךעלטרעוו עקידלציק טימ עמַאלקער ןכַאמ וצ טינ טכוז יז

 .ןעמ ןעוו .עיײרעמירַאב עקידהנושמ טימ ,ץןזַארֿפ עטקַאטעגסױא

 ַא טימ ןָאט וצ ָאד טָאה ןעמ זַא ,רָאג ןעמ טסעגרַאֿפ ,ןדייר ריא טרעה

 ןוא ענעדײשַאב ,עליטש ַא ךיז רַאֿפ טעז ןעמ .עסירטקַא עכעלנייוועג
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 2 רעט ַאע ט ןשיריי

 עצנַאג ריא ,המשנ עצנַאג ריא ,ןזעוו סעצנַאג ריא .ױרֿפ עכעלרע

 ."ךַארּפש ענעדײשַאב א עליטש ריא ןיא ןגיל טלעוו עכעלרעניא

 ;טסַאג םעד םינּפ לבקמ ױזַא זיא ?טיײהרַאװ איד;

 ,עגיצסטכיזעג עריא ןיא גנורעדנע ןוא גנולסקעוו עקידנעטש יד ...,

 עטנַאזָאּפמיא ןַא טימ ןעמַאװצ ,ןגױא עריא ןוֿפ קורדסיא רעד

 עסיוועג ַא ןוא ץַאמשעגרָאֿפ ַא ךַײלג ךַײא ןביג ,רוגיֿפ עשינעצס
  טעוו ןעמ .ןירעליּפשױש רעד ןוֿפ טֿפַארק-סגנוטסייל רעד ןוֿפ גנונַא

 טינ טלָאוו יקסנימַאק סַאדַאמ ןעוו טשיוטנע ךַאֿפליֿפ ןליֿפ ץחמ ךיז

 -רעד טוג סָאד ןבעג} "סדוג יהט רעווילעד וט, ןַײז דנַאטשמיא

 .{עטרַאוו

 טֿפערט ריא ןעוו ןגיוא יד ןיא ךיז טֿפרַאװ סע סַאװ ,עטשרע סָאד

 -עֿפָארּפ ריא וצ עביל ריא ןיא ,ןירעלטסניק רעד טימ ןעמַאװצ ךיז

 ערעלוֿפטנעלַאט רימ ןבָאה עקירעמַא ןיא ָאד זַא ,ןַײז ןָאק סע .ָאיס

 .טינ -- ןַײז ןָאק סע ןוא .יקסנימַאק סַאדַאמ יד יװ סנירעליּפשיוש

 יז ןלעוו ריִמ ןעוו ןלייטרוא וצ ןַײז דנַאטשמיא רָאנ רימ ןלעוו סָאד

 ,ןלָאר ענעי ןוֿפ ענייא ןיא ןעניימ רימ .ןלָאר עריא ןוֿפ ענייא ןיא ןעז

 ןיוזע רימ ןענָאק ךַאז ןייא רעבָא ,טכַאמעג טמירַאב יז ןבָאה סָאװ

 -עליּפשיױש עקיצנייא ןייק רימ ןבָאה עקירעמַא ןיא ָאד זַא ,ןגָאז טנַײה

 ,קיצוננגייאמוא ױזַא ,שיטסַאיװטנע ױזַא ,םערַאוװ ױזַא זיא סָאװ ,ןיר

 טלַא עמַארד (רעדנ יד ןיא ,טסנוק סלַא טסנוק ןרעד | יִד ןיא ןָאטרַאֿפ

 -עֿפָארּפ רעד ןוֿפ לײט עשיטעטסע ןוא עקיטסַײג סָאד ןוא ,עמַארד

 .זיא יקְסנימַאק םַאדַאמ יו ןָאיס

 -ַאק סַאדַאמ זַא ,קידנגָאז ןביירטרעביא רימ זַא ,טינ ןביילג רימ
 -ווזַאב ןוא ,עמַארד רעד טימ טמעטָא ,טֿפָאלש ,טסע ,טבעל יקסנימ
 ןדעי קינייונסיוא יז ןעק רָאנ טינ .עמַארד רעשידִיי רעד טימ סרעד
 עכלעוו ןוא טליּפש יז סָאװ ,עסעיּפ רעד ןוֿפ עלָאר רעדעי ןוֿפ טרָאװ
 יז ןעוו טינ ריא :טסיױו ,ךַײא טימ טדער יז ןעוו ןוא .ריא טלעֿפעג
 עטבילעג עריא ןוֿפ ןענידלעה יד ןדייר סע וע |רעדָא1 ,טדער

 ןעוו ,עגַארֿפ עשיטערָאעט ַא ריא טימ טריטוקסיד ריא ןעוו .ןסעיפ
 טסעמ ריא ןעוו טינ ריא טסייוו ,ץיוו ַא (סנרעייא ףיוא ץיוו ַא טגָאז יז
 -רַאֿפ רעדנַא ןַא טימ רעדַא ןידרָאג ֿבקעי טימ רעדָא ריא טימ טֿפַארק
 ,רַאוטרעּפער ןטבילַאב ריא ןוֿפ רעסַאֿפ

 וצ ױזַא סָאד רימ ןגָאז ,רעסַאֿפרַאֿפ ערעדנַא, טימ ןגָאז רימ ןעוו
 יקסנימַאק לחר זַא ,זיא תמא רעד ןעד ;קידכעלייק עזַארֿפ יד ןכַאמ
 ערעדנַא יד טעוו קיניו רעייז ןדייר ךיוא ליוו ןוא קינייו רעייז ןעק
 ,ערעירַאק עשיטסיטרַא עצנַאג ריא .ןידרָאג ֿבקעי רעסיוא רעסַאֿפרַאֿפ
 רעזיד ןוֿפ ןליו רעצנַאג רעד ,טנעלַאט ריא ווֿפ סיורג עצנַאג יד
 -רָאג ֿפקעי טימ ךיז טקידנע ןוא ןָא ךיז טבייה ױרֿפ רעקידריווקרעמ
 -טֿפירש עשיסור יד ןעניימ רימ .ןעמעלַא סייוו יז .ןעמעלַא ןעק יז .ןיד
 עכנַאמ .יז טביל ייז ןוֿפ עכנַאמ .רעקיטירק ,ןגרוטַאמַארד ,רעלעטש
 יו רעבָא .טרעטעגרַאֿפ רַאגַאז יז טָאה -- יז טגָאז -- עכנַאמ .טינ
 ?עמַארד ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא ןידרָאג ֿבקעי וצ עלַא ייז ןעמוק

 טימ עיצקַאדער רעזדנוא ןיא טלייצרעד יז טָאה -- טסייוו ריא --
 ,רעלטסניק עסיורג רעייז רַאנ ךיז ןביולרע עכלעוו ,טײקיצרַאהנֿפָא ןַא
 טַײצרַאֿפ ןרעוו ץלַא טעוו ייז זַא ,ןגָאז ץלַא ןגעמ ייז זַא ,ןסייוו סָאװ
 בָאה ךיא ןעוו טַײצ ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,טסייוו ריא -- ןבעגרַאֿפ ןוא
 ןעוו .ץרפ ןסיורג רעזדנוא ןעז וצ קידנמולח ןֿפָאלשעג טינ טכענ
 סױרַא ,ץרפ ,רע זיא רעטעּפש ןעוו ןוא ,ֿפָארטעג םיא בָאה ךיא ,רעבָא
 זַא ,טגָאזעג םינפ ןיא םיא ךיא בָאה ,רעטַאעט ןרַאֿפ רָאטױא סלַא
 ענַײז רָאט ןעמ זַא ןוא ,טקעּפסער ןדעי םיא וצ ןרָאלרַאֿפ בָאה ךיא
 טסשַאוו ןעמ רעדייא ןעמַאזוצ ןענידרָאג טימ ןענָאמרעד טינ טֿפָא קרעוו
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 ןײטשרַאֿפ ךימ טלָאז ריא ,ליו ךיא .לױמ םעד סױא רעירֿפ טינ

 .ןבירשעג טָאה ןידרָאג סַאװ ,ץלַא רַאֿפ טרעטסײגַאב טינ ןיב ךיא

 סָאד ."תרֿפא עלערימ, ןוֿפ טקַא ןטצעל םעד ,ליפשייב םוצ ,טמענ

 יד טלָאװ ּוװ ,ןעוועג ךיא טלָאװ ּוװ ,רעניימ טָאג ,רעבָא .דנוש זיא

 ?ןידרָאג טינ ןעוו ןעוועג עמַארד עשידִיי עצנַאג

 ןבָאה רימ ןעוו טשַארעביא רעייז ןעוועג זיא יקסנימַאק סַאדַאמ

 ןבירשעג טָאה ןידרָאג ןעוו טַײצ {רעד}| יד ןיא זַא ,טלייצרעד ריא
 סָאד ,"תרֿפא עלערימ, ןוא "ריל גינעק, "וו ןסעיפ עטשרע ענײיז
 ַא ןכַאמ טוװרּפעג רָאטװַא רעשידִיי ַא טלָאװ טַײצ רעזיד ןיא ןעוו
 טימ ,טנגוט רעד ןוֿפ ףמוירט םעד טימ יז ןקידנע טינ ןוא עסעיפ
 טינ לָאמנייק קיטש סָאד טלָאװ ,החמׂש טימ ןוא ץנעט עכעליײרֿפ

 ."טריֿפעגֿפױא ןעוועג

 ;טבַיײרש גייווצרעבליז ןמלז

 -עלעט ,ָאידַאר ןייק .ןטַײצ ערעדנַא ןעוועג טלָאמעד ןענַײז סע..,

 רעד ןוא ,{ןעקירעמַא ןיא} ןעוועג טינ ךָאנ ןענַײז סיוװמ ןוא עיזיוו
 ךיז טָאה ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא בור יפ לע ,םלוע רעשידִיי
 ןעועג טינ זיא רעטַאעט שידִיי .רעטַאעט ןשידִיי ןיא טבעלעגסיוא
 עכלעוו ,יד רַאֿפ רעדָא ןשטנעמ-רוטלוק רַאֿפ ךַאז עקיטַײז ַא סעּפע
 יו ןעוועג טלָאמעד זיא רעטַאעט שידִיי .גנוליײזורַאֿפ ַא טכוזעג ןבָאה
 . שינעעשעג סעדעי ,ןײגַאב טינ ךיז ןעמ ןָאק םעד ןָא סָאװ ,טױרב
 ךערּפשעג-גָאט סָאד ןעיועג זיא טלעוו-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןיא
 | .ןעמייה עגנע ,עמערָא דיא ןוא סַאג רעד ףיוא ,ּפַאש ןיא

 -ַאב ,עקירעמַא ןיא ַאקסנימַאק לחְר-רּתסא ןוֿפ ןליּפשטסַאג יד

 סָאװ ,שינעעשעג ַאזַא ןעוועג ןענייז ,קרָאי-רינ ןיא עקַאט סרעדנוז
 יו לַײװ ,ןסַאמ-סקלָאֿפ יד טָא ֿפ סערעטניא םעד טּפַאכרָאֿפ טָאה

 ןבָאה ןוא ,עמַארד ,עגירטניא ןוֿפ ןטנעמעלע יד ךיז ןיא טַאהעג ןבָאה
 םעד ןוֿפ דרָאמטסבלעז ַא ;עידעגַארט רעסיורג ַא טימ טקידנעעג ךיז
 עששידִיי ַא ןוֿפ רעבעגסױרַא ןַא ,ץנימ לקיימ רָאטקעריז-רעטַאעט
 ןירעליּפשיוש רעשידִיי רעטמירַאב רעד ןוֿפ ןַאמ רעד ,גנוטַײצ

 .ןיצפיל ינעק |

 ןוא עטיל ,דנַאלסור ןיא זיא עכלעוו .. ַאקסנימַאק לחר"רתסא..

 ןוא ,ןירעליּפשיוש עשידִיי עטסערג יד סלַא טנעקרענָא ןעוועג ןלִיוּפ
 ץרא-ךרד ןטסערג ןטימ ןרָאװעג טדערעגסיױרַא זיא ןעמָאנ סנעמעוו
 טינ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא עקירעמַא ןיא זיא ,דוֿבּכִה תארי ןוא
 טָאה ,טגָאזעג תמא םעד .טָאּפש טימ טושפ רָאנ ,דוֿבּכ טימ טינ רָאנ
 -ידי עסיױרג רענַאקירעמַא יד טלדנַאהַאב רעסעב טינ ןליופ
 יקסועשַאמָאט סירָאב יו רעליּפשױש עכלעזַא :רעלטטניק עש

 -עג ןעמונעגֿפױא סָאמ רעבלעז רעד טימ ןענַײז רעלסעק דוד ןוא
 יד סָאװ ,רעד ןעוועג רעבָא זיא דיישרעטנוא רעד .עּפָאריײא ןיא ןרָאװ

 ןרָאוװעג ןסירעגּפָארַא רָאנ עּפָאריײא ןיא ןענַײז רעלטסניק רענַאקירעמַא
 יד ןוא םוקילבוּפ-רעטַאעט סָאד ,םלוע רעד רעבָא ,קיטירק רעד ןוֿפ

 טָאה ,ץרא-ךרד ןוא עביל טימ ןגױצַאב ייז וצ ךיז ןבָאה ּרעליפשיוש

 -יורג ַא :עטרעקרַאֿפ סָאד טריסַאּפ עקירעמַא ןיא ןעלחר-רתסא טימ
 ,"סטרעוורָאֿפ , ןיא ןַאהַאק בייא סרעדנוזַאב ,עסערּפ רעד ןוֿפ לייט רעס
 -עג טימ טרָאד ןוא ָאד ךיז קידנלעטשּפָא ,טביולעג קרַאטש יז ןבָאה
 ןיא טלייטעג ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ןעגנוקרעמַאב עשיטירק עסיוו
 רעייז וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה רעליּפשיוש יד רעבָא ,ןעגנוניימ ערעייז
 עטסואמ יד טימ ריא קידנֿפורנָא ,גנוטכַארַאֿפ ןוא סעּכ טימ ץגעלָאק

 ,?ןעגנותנעכייבַאב

 -*אילַאט, ןיא ןטָארטעגֿפױא .ק זיא 1909 טסוגױא 27: םעד
 ,"ַאטַאנָאס רעציירק, סנידרָאג ןיא ?יטע; סלַא רעטַאעט
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 "יטעּפער יד ןעזעגסיוא ןבָאהיס ױזַא יו טלייצרעד ןָאזשיֿפ עשימ

 :?ַאטַאנָאס רעציירק, ןוֿפ סעיצ

 -נימַאק) יטע ןַײרַא רימ טקיש' :טגָאז (רעלסעק) רעדנעלדירֿפ,

 ךימ טסָאה' ןענַײז רעטרעוו עטשרע עריא ןוא ,ןַײרַא טמוק יז .י(ַאקס

 :ריא טגערֿפ ןוא עבָארּפ יד ּפָא טלעטש רעלסעק .ילַאּפַאּפ ,ןֿפורעג

 ןוֿפ טלמוטעצ יו טבַײלב ַאקסנימַאק .י?טציא ריא טמוק ןענַאוו ןוֿפי

 סָאד טינ' :טגָאז רעלסעק ."...עשרַאוו ןוֿפי :טרעֿפטנע ןוא עגַארֿפ רעד

 ַא טשערעה עניב רעד ףיוא .י?טציא ריא טמוק ןענַאוו ןוֿפ ;ךיא ןיימ

 .ןַײמ .רעקרַאטש ןּפַאלק וצ ןָא טביוה ץרַאה ןַײמ .טייקליטש עטיוט

 .טנעה עריא טימ רימ ןיא ךיז טרעמַאלק {ַאקסווַאלסַאז} עלערעיוו
 יד רעביא טרזח רעלסעק ןוא ,עטרעווילגרַאֿפ ַא יו טייטש ַאקסנימַאק
 רעד .ןוֿפ קנַאדעג ןטיול טציא ריא טמוק ןענַאװ ןוֿפ ,ןיימ ךיא* :עגַארֿפ
 סָאװ ןוא' .ַאיַאקסנימַאק טרעֿפטנע -- 'רעמיצ ןַײמ ןוֿפי .,עסעיּפ
 ײטשרַאֿפ ךיאי .רעלסעק רעדיוו טגערֿפ -- !?ןָאטעג טרָאד ריא טָאה

 ריא טָאּה סָאװ :גערֿפ ךיא' -- .ַאיַאקסנימַאק טגָאז -- !עגַארֿפ יד טינ
 ךַײא גָאז ךיא, .רעלסעק טעמּכ ןױש טירש -- "?ָאטעג טרָאדי

 .ַאיַאקסנימַאק יד טגָאז ,'עגַארֿפ רעַײא טינ ײטשרַאֿפ ךיא זַא ,לָאמַאכָאנ

 ,ןיימ ךיא' :טגָאז ןוא שיט ןיא ּפַאלק ןזעוורענ ַא טיג רעלסעק
 -עג ?ןעגנוזעג ?טצנַאטעג ?ןָאטעג רעמיצ ןיא טרָאד ריא טָאה סָאװ
 -ַאק טרעֿפטנע -- 'טנייױועג ךיא בָאה עסעיפ רעד טױלי .י?טנייו

 ןוא טײקכעלײרֿפ ַאזַא טימ ןַײרַא ריא טנעז עזעז סָאװ ָאט' .ַאיַאקסנימ -
 .י?ַאּפַאּפ ,ןֿפורעג ךימ טסָאה, :טגערֿפעג עמיטש עכעליײרֿפ ַאזַא טימ

 .רעטָאֿפ רעד זַא ,טינ ליוו יטע לַײװ ,רַאֿפרעד ןָאטעג ךיא בָאה סָאד;

 ןרַאֿפ ןליֿפעג עריא טריקסַאמ ןוא ,טנייועג טָאה יז זַא ןסיו לָאז

 ,"רעטָאֿפ

 .רעֿפטנע םעד ןוֿפ ןדירֿפוצ קרַאטש ןיב ךיא

 .עשרַאוװ ןיא ךַײא ַײב סע ןעמ טײטשרַאֿפ ױזַא' :טרעֿפטנע רעלסעקי

 ןַײרַא טמוק ,סױרַא טייג .שרעדנַא סע ןעמ טײטשרַאֿפ עקירעמַא ןיא

 | .'שרעדנַא סע טגָאז ןוא לָאמַאכָאנ

 ןַא ,טסַאג ַא וצ גנולדנַאה ןַײז ןוא ןָאט רעטסָארּפ סרעלסעק

 -עג רימ ףױא טָאה ,עסירטקַא עטמירַאב ַא וצרעד ןוא ,עסירעטקַא

 טלָאװ :קנַאדעג ַא ךרוד טֿפױל סע ןוא ,קורדנייא ןרעווש ַא טכַאמ

 ןעוו ,טלדנַאהעג טינ ױזַא רע טלָאװ ,רוטלוק ,גנודליב טַאהעג רע

 .טנעלַאט רָאנ ךָאד טָאה רע רעבָא ,טכערעג טינ ןַײז וליֿפַא לָאז יז

 -עצ קרַאטש ןיוש זיא ַאיַאקסנימַאק רעבָא ,ןָא טייג עבָארּפ יד

 .עניב רעד ןוֿפ ּפָארַא ןעייג עלַא .טקַא ןטששרע םעד טקידנע ןעמ .טלמוט

 ןציז עדייב ןביילב ןַאמסיױװו |ןבואר} רָאילֿפוס רעד ןוא רעלסעק

 זיא סָאד ,עלעבור,; :גָאז ַא רעלסעק טיג טָא ןוא ,עניב רעד ףױא

 -לעֿפ ענעדײשרַאֿפ :טרעֿפטנע ןַאמסייוװ ןוא ,"עזשרַאוו ןוֿפ טָאג רעד

 .'רעטעג ענעדײזשרַאֿפ ,רעק

 ?סטרעװרָאֿפ; ןוֿפ טַײז רעטשרע רעד ףיוא זיא טסוגיױא 28 םעד

 שינעעשעגיגָאט עטסקיטכיװ סָאד יװ ,ץַאלּפ ןטשרע עמַאס ןיא

 קורדנייא םעד ןוא קיטסירעטקַארַאכ ַא יו לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא

 סמולָאק ַײרד טמענרַאֿפ לקיטרַא רעד .ןליּפש ס'.ק .ר .א טכַאמ'ס סָאװ

 דָאנַא זיא לקיטרַא רעד .טסַאג םעד ןוֿפ דליב סיורג ַא טימ ןעמַאזוצ

 זיא רע זַא ,קיטנעק זיא ךַארּפש ןוא ליטס ןַײז טיול רעבָא ,םינ

 ;ױזַא סיוא ךיז טקירד רעכלעוו ,ןַאהַאק .בַא ןוֿפ ןבירשעג

 סרעלסעק ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ךעלריטַאנ זיא גנוריסַאּפ-טּפיוה יד,
 רַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ ןטָארטעגֿפױא זיא ןטרָאד .רעטַאעט-ײַאילַאט,

 ןירעליפשיוש יד ,יקסנימַאק םַאדַאמ -- םוקילבוּפ רענַאקירעמַא ןָא

 דנַאלסור ןיא טָאה יז זַא ,טרעהעג עלַא ָאד ןבָאה רימ רעכלעוו ןוֿפ-

 ןוא רעשיסור רעקיטרָאד רעד ןיא ןעמָאנ ןסירג ַא ןברָאװרע ךיז
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 ןופ ןָאקיסלעל

 רעזיד יו ַײרד רָאי ַא ןיוש .עסערפ רעשידִיי יו טוג ױזַא רעשיליױּפ
 "ןלַארטַאעט, ערעזדנוא .ןרעה טזָאלעג ָאד ךיז טָאה רעריא ןעמָאנ
 רעוועזערַאוו יד ןעז וצ ןשטנּוװװעג טָאה רעדעי .קיריגיינ ןעוועג ןענַײז
 -ירק רעגרוברעטעפ יד ןוא רעװעשרַאוו יד עכלעוו ,עסירטקַא עשידִיי
 ןבױל רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןוֿפ םיניבמ עטסעב יד ןוא קיט
 .למיה ןזיב

 עזיד זיא ,קרָאי-ינ ןיא ןעמוקעגנָא זיא ַאקסנימַאק סַאדַאמ ןעוו

 ןיק רעבירעד זיא סע-. .ןרָאװעג רעקרַאטש ליֿפ ךָאנ טעטיזָאירוק

 -עג ןעוועג רעטַאעט "ַאילַאט, זיא טנוװָא ןטכענ סָאװ ,טינ רעדנּוװ

 םַאדַאמ.. .טייקענשוד ןוא ץיה יד ץָארט טקַאפעגרעביא ןוא טקַאּפ

 ריא ןַײז טינ לֿפיױוצ ןייק ןָאק םעד ןגעוו .טנעלַאט טָאה יקסנימַאק

 -עג עדנגונעג-טינ ןוא ,עמיטש עכַאווש ַא ,סנטשרע ,רעבָא טרעטש

 ןטנעמָאמ עשיטַאּפמיס יד .ןיניב רעד ןוֿפ קינכעט רעד ןיא טייקטינ

 ױזַא סעפע ,םוקילבופ ןרַאֿפ ןלַאֿפרַאֿפ טעמּכ ןרעוו טסנוק ריא ןוֿפ

 ןוֿפ טנַאװ (רנעטשרעטניה (רעד) יד רַאֿפ טליפשעג טלָאװ יז יװ

 ,הלעמ עסיורג ַא זיא םוקילבוּפ סָאד ןעניז ןיא ןבָאה טינ .עניב רעד

 ןיא זדנוא ַײב .טינ הלעמ ןייק רַאג זיא טנַאװ רעד רַאֿפ ןליּפש רעבָא

 םַאדַאמ .עירעלַאג רעד וצ ליֿפ וצ רעדייל ןעמ טליּפש עקירעמַא

 ןוא סָאז .רעגיטש ןטרעקרַאֿפ ַא ףיוא רעבָא טקידניז יקסנימַאק

 "ידיי רעד זַא ,טזייװַאב ,עניב רעד ףױא םורַא טייג יז יו טרַא רעד

 ."ענירג; וא עגני רעײז ַא ךָאנ זיא דנַאלסור ןיא רעטַאעט רעש

 רעבָא ,קינכעט ןוא ןעלטימ ,גנורַאֿפרע ןטרָאד ייז טלעֿפ סע .ךַאז

 רעטַאעט רעזדנוא .קינכעט ליֿפ וצ ןױש ָאד זדנוא ַײב זיא רעדייל

 .טנירגעגסיוא קרַאטש וצ ןיוש זיא

 .ןטנעמַארעּפמעט ערעייז ןיא ןזיוועגסױרַא ןרעוו ןטנעלַאט ערעייז

 ,ןטנעמָאמ עכעלנייוועג ץנַאג יד ןיא טדער יז ןעוו ,יקסנימַאק סַאדַאמ

 קרַאטש ױזַא טינ ךיז טקרעמ סע רעבָא ,סָאװטע ךיוא טרימַאלקעד

 ,עמערַאו יד ןיא רעבָא רַאֿפרעד .רענַאקירעמַא ערעזדנוא ַײב יװ

 ,ןליפוש וצ ןַארַאֿפ ךעלקריוו זיא סע רָאנ יו ,ןטנעמָאמ עקיטכיוו

 ןיילפ ױזַא ,ןצרַאה ןטסֿפיט ןוֿפ סױרַא ריא ַײב סע ךיז טסיג ןטרָאד

 -עצ סע זַא ,שיטַאּפמיס ױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ,טסָארּפ ױזַא ,{טושּפו

 עקיטכיוו יד ןיא .ליֿפעג ןשיטעטסע ןתמא ןַא טימ ץרַאה יד טריר

 סע זיא ןַאד ןוא ,רעכעה ליֿפ ךױא עמיטש ריא טגנילק ןטנעמָאמ

 לוֿפ זיא עכלעוו ,ענעצס סולש יד .עמיטש עקיצרַאה ,עמענעגנָא ןַא

 . .טנעמָאמ רעטסיימ רעתמא ןַא ןעוועג ריא ַײב זיא ,סומזיטַאמַארד טימ

 יד ןכַאמ טסיזמוא טינ ,ָאי ,טרעלקעג ךיז רעבַײרש רעד טָאה ,ןַאד

 | .ריא ןוֿפ ןזעוו ַאזַא סיניבמ עשיסור

 ןלעוו רימ .ןליּפש סיקסנימַאק סָאדַאמ ןגעוו ןדייר ךָאנ ןלעוו רימ

 -ַאט רעױר ַא טכײליֿפ ,ַאד זיא טנעלַאט ַא :לּכה-ךס סעד טימ ןסילש

 זיא יז רעכלעוו ןיא עסעיפ יד .טנַאמיד .רענעֿפילשעגמוא ןַא ,טנעל

 וצ יאדּכ ןַײז טעװ סע ןוא ,עקיטסניגמוא ןַא רעבָא זיא ,ןענישרע

 ד.. ,רעטַײװ ןוא רעטַײװ ןעניישרע זדנוא רַאֿפ טעוו יז ױזַא יו ןעז

 ןינעטע, עטסעב יד זיא יקסנימַאק סַאדַאמ זַא ,זיא הרוש עטשרעטנוא

 ,ןעזעג זיא סע ןעוו עקירעמַא ןיא טָאה ןעמ עכלעוו ,"רעדנעלדירֿפ

 ."עטסטנַאסערעטניא יד ,עטסכעלריטַאנ יד

 ןַאהַאק .בא טבַײרש ךָאנרעד דלַאב

 הא טיקכעלרע רעשיטסיטרַא רעד טימ טליפשעג טָאה יז; -

 ךיז טָאה יז ;עלוש רעשיליוּפ ןוא רעשיסור רעד ןוֿפ טײקיטכירֿפױא

 ריא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא םוקילבופ םוצ (טפוטשעג) טשופעג טינ

 יז זיא ,ליטש ןציז לָאז יז זַא ,טרעדָאֿפ עלָאר יד ּוװ .םָאלּפיד-?רַאטס,

 ,ליטש ,לוק ןטימ יוװ טוג ױזַא ,ןגױא יד טימ ליטש ,ליטש ןעוועג

 ,ליטש ןעניױו וצ ,ןדייר וצ ןעמוקעגסיוא זיא ריא ּוװ .סֿפָאלב ןָא
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 רע טַאע ט ןשידיי
 סא

 יוזַא עקַאט יז טָאה ,רעגייטש ןכעלנייוועג םעד ףיוא ,עקירעטסיה ןָא

 רעכלעוו ,םוקילבוּפ םעד |ןטשיוטנַא| טעטנױּפַאסיד טָאה סָאד .ןָאטעג

 ַײב ןרערט ןכייט טימ ןדלַאװג עשיטַאמַארדָאלעמ וצ טניױװועג זיא

 .טייהנגעלעג רעטסנעלק רעד

 טימ טצונַאב ךיז ןבָאה עניב רעד ףיוא ןרָאיטקַא ערעדנַא יד ןוא

 ןוא |טייהנגעלעג} *סנַאשט, ריא ךרוד טזָאל "ענירג, יד סָאװ סעד

 עריא ןוֿפ עקינייא זַא ,טעוועדרַאמעג ךיז ױזַא ,ןגירשעג ױזַא ןבָאה יז

 ןרָאװעג ןקנורטרעד ךַאֿפנייא ןענַײז ןטנעמָאמ עטסיז ןוא עטסעב

 .רעדליפעג-לָאה-קיזחמ ןוֿפ סי ַא ןיא

 ןטנעמָאמ עכלעזַא .יז יוו ױזַא ןענייױו ןכַאמ טינ ךַײא ןָאק רענייק..;

 טָאוו ,יד ןיא רעבָא .קינייו "ַאטַאנָאס רעציירק; ןיא עלָאר ריא טָאה

 ןרעסעב םעד ןיא גלָאֿפרע טַאהעג לָאמ סעדעי יז טָאה ,ָאד ןענַײז

 טסכעה ןעוועג ןַאד זיא טייקכעלנעזרעפ-עניב ריא .טרָאװ ןוֿפ ןיז

 .רעֿפיט ַא ןעוועג זיא טקעֿפע רעד ןוא ,שיטַאפמיס

 טָאה יז עכלעוו ,ןעגנַאזעג-ביול יד זַא ,טינ עגַארֿפ ןייק זיא סע

 ,םוקמ הנשמ -- רעבָא .טנידרַאֿפ רשּכ ןענַײז ,דנַאלסור ןיא ןעמוקַאב

 -עגוצ טינ םלוע-רעטַאעט רעד זיא דנַאלסור ןיא .ןדנעטשמוא הנשמ

 יד עכלעוו ,"סקירט,-רַאטס ןוא סעיגעליווװירּפ-רַאטס ןייק וצ טנױװ

 -רענָא רעייז רַאֿפ ףמַאק ןיא זדנוא ַײב ןכיורבעג ןרָאיטקַא ערעדנַא

 ןתמא ןַא טָאה יז .טנעלַאט ןתמא ןַא טָאה יקסנימַאק סַאדַאמ .גנונעק

 וצ טייהנגעלעג ַא טָאה יז ןעו ןוא ,טנעמַארעּפמעט ןשיטסיטרַא

 ךרוד ךַײא יז טגנירד ,טנעמָאמ ןשיטסיטרַא ןתמא ןַא ןליפש

 ריא ַײב ךיז ןסיײר רעטרעװ יד .רעטיצ ןשיטעטסע ןַא טימ

 -זמערַאוװ עטֿפָאלבעג-טינ ,ןעטושּפ} עניילּפ ַא טימ ,ךעלריטַאנ סױרַא

 "ייטש ןטריצירבַאֿפ-טינ ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןעמוק ןרערט יד .טייק

 לַײװװ ךַאפנייא .יז יו ױזַא ןעניױו ןכַאמ טינ ךַײא ןָאק רענייק .רעג

 טימ טינ ,עכעלריטַאנ ,עתמא טולָאסבַא ןענַײז ןרערט ענעגייא עריא

 ..ענעגיױצעגסױרַא |ךעלטסניק} *טנעטעפ; ַא |

 רַאֿפ .עלָאר עניילק רעײז ַא טָאה *ַאטַאנָאס רעציירק, עסעיפ יד

 ןעוו טסייה סָאד ;"קינכעט, ליֿפוצ ןָא טליּפש ןעמ ןעוו ןידלעה רעד
 זיא יז יו רעסערג ןכַאמ וצ עלָאר יד טינ |ךיז טימַאב | טעיירט ןעמ
 וצ סָאװ ןַארַאֿפ קיניױו ריא ןיא זיא ,ןעלטימ עכעלריטַאנמוא טימ
 -ַײרד עזיד .יז טלַאהטנַא ןטנעמָאמ עקיטכיוו ריֿפ-ַײרד זיולב .ןָאט
 ַא יװ טריֿפעגכרוד יקסנימַאק סַאדַאמ טָאה ןטנעמָאמ עקיטכיוו ריֿפ
 ,טנעמַארעּפמעט ןשיטסיטרַא טימ ,ךעלריטַאנ ,ןירעלטסניק ערַאװ
 ערעזדנוא ּוװ ןטרָאד ,רעבָא .דנריר ןוא שיטַאפמיס ,קיטכירֿפױא

 לטימ ַא ןעניֿפעג וצ זיא סע יו ןױש ןסייו ןענירעליּפשיוש עגיה

 טינ יז טָאה ,םוקילבוּפ ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעמענרַאֿפ וצ יװ

 עמיטש עכַאווש ריא .עלָאר רעד ןוֿפ טײקסַאלב יד ןגרָאברַאֿפ טנָאקעג

 זיא קורדנייא רעד ןוא ,ןליֿפ טזָאלעג ןַאד ךיז ןבָאה טעטיזעוורענ ןוא

 ןייק זיא ,זעוורענ ןעוועג זיא יז זַא .רעקיטסניג ןייק טינ ןעוועג ןַאד

 ןצ טייהנגעלעג עקיטכיר ַא ןבעג ריא לַאז ןעמ ןעוו ןוא ,טינ רעדנּוװ

 ."םייה רעד ןיא, רעמ ןליֿפ ךיז יז טעוו ,ןטֿפערק עתמא עריא ןזייווַאב

 טכײליֿפ .טינ עגַארֿפ ןייק זיא ,יז טָאה ןטֿפערק עשיטסיטרַא זַא

 "רע ךיז ןוא טַײצ עסיוועג ַא עקירעמַא ןיא ןעוועגּפָא טלָאװ יז ןעוו

 -טסניק עקידנעטשעלוֿפ ַא ןעוועג יז טלָאו ,קינכעט רעמ לסיב ַא ןברָאװ

 -רעביא טלָאװ יז ןעוו טדערעג רעבָא זיא סָאד .גנַאר רעטשרע ןירעל

 יד יז וצ ןבעגעגוצ ךיוא ןוא תולעמ עשיסור עלַא ךיז ַײב טזָאלעג

 .תונורסח ערעזדנוא ןָא תולעמ רענַאקירעמַא

 יד רעבָא זיא סָאד .ױרֿפ עזעוורענ ַא זיא יָקסנימַאק םַאדָאמ..

 רעד רַאֿפ ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ טעטיזעזורעג

 ןעניוו רעד ןוא ,טימ ריא טימ ןעמ טנייוו ;טנייװ יז ןעֶו .טסנוק
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 ןוא ,ןוֿפרעד

 טשעט דיי יאיר ןימתלארלירזז+ דויולודתוקלשיי

 .טמוק רע ןצרַאה ןוֿפ ריא ַײב טמוק רע .רעטריצירבַאֿפ ןייק טינ זיא

 ןוא ןוערט עתמא טימ ןענייו .טרַא ןכעלריטַאנ טסכעה ַא ףיוא ריא ַײב

 רעד םגה ,ףָאלב ַא טימ ךיױא ןעמ ןָאק ,סעיסלּוװנָאק עתמא טימ

 .טערקעס ןזיד ןוֿפ טינ טכײליֿפ סייוו רעכוזַאב-רעטַאעט רעכעלנייוועג
 .ףָאלב ַא ןָא טולָאסבַא טנייו יקסנימַאק סַאדַאמ

 ,ןעגניז ,ןרימַאלקעד סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא עטסעב ערעזדנוא
 םַאדַאמ זיא ןעמַאנסױא יד ןוֿפ ענייא .ןטָאנ-רעטַאעט ףיוא ןדייר
 (9 ֿבקעי) וליֿפַא .ךעלריטַאנ סנטסיימ טדער יז .רעלדַא ןַארעס}

 .ןיצּפיל םַאדַאמ טימ ךיוא זיא עבלעזסָאד .טרימַאלקעד ןיילַא רעלדַא

 טזָאל ,עלָאר עזיד טליּפש ("ןרעטש,) "רַאטס; ַא ערעזדנוא ןעוו

 טיירש יז .םרָאיל ןָא ןײגקעװַא טינ ךױא סענעצס עליטש יד יז

 ןדיירסיוא טרָאוװ סָאד ןעמ ףרַאד עלָאר רעד טול ּוװ *שיטַאמַארד,

 הצ טינ טזָאל יז ןקילב *עשיטַאמַארד ךיוה, טֿפרַאװ יז .ןסַאלעג

 טײקמַאזקרעמֿפױא רעד וצ ןעמוקוצ ןלָאז ןרָאיטקַא ערעדנַא יד זַא

 ךיירט רַאטס |רעד| יד ןיא *סקירט, עזיד .טלוע-רטטַאעט םעד ןֿפ

 -ַאק סַאדַאמ ןענַײז (ךָאֿפ "רַאטס, םעד ןוֿפ ךעלציּפש ןוא ןצנוק)

 / ."טנעקַאב טינ ןיקסנימ

 טביול רע עכלעוו ןיא ,סעיזנעצעֶר סנַאהַאק ןיא ןעגנוקרעמַאב יד
 טכיירטש רעבָא ,ןעלחר-רתסא ןוֿפ ןטֿפַאשנגײא עשירעלטסניק יז
 גערֿפנָא ןַא וצ ןעגנערב ,תונורסח עשינכעט טָאה יז זַא ,רעטנוא רדסּכ
 ןטימ טניימ רעקיטירק רעד סנױזַא סָאװ רעכוזַאב-רעטַאעט ַא ןוֿפ
 ןבירשעג רעכיז| גנוטַײצ יד סָאװ ףיוא ,?רעלעֿפ עשינכעט, קורדסיוא
 רעציירק,א ןיא ענעצס יד ליּפשַײב סלַא ןָא ט/ייוו | ןַאהַאק .בא ןוֿפ
 -קיזומ ַא טיג ןַאמ ריא יו רעטנוא ךיז טרעה יטע ןעוו *ַאטַאנָאס
 סָאװ ,קילג ןוֿפ יז טנייש טשרעוצ .דניק ךעלצעזעגמוא ריא עיצקעל
 ןעו רעבָא ,טײקמַאזקרעמֿפױא ליֿפױזַא דניק םעד סױרַא טזייוו רע
 רעטָאֿפ-ףיטש ןַײז לַײװ ,קיטייװ ןוֿפ טנייוו דניק סָאד יו טרעה יז
 טדייל יז יו סיוא םעדכרוד טקירד ןוא ןענייוו יז טמענ ,םיא טגָאלש

 -גייוועג ענעצס ַאזַא ןליּפש סעסירעטקַא עלוֿפטנעלַאט ערעזדנוא;
 .קידלַאװג םירוסי ערעייז ,ןליֿפעג ערעייז סיוא ןקירד ייז :ױזַא ךעל
 רעבָא ,ןרעהרעד טינ לָאז ןַאמ רעד זַא ,ןטלַאהעגקירוצ ןענייוו ייז
 טמענ םלוע םעד .תויועה עשידעגַארט ךעלקערש טימ ,שילַארטַאעט
 א טנעמַארעּפמעט טָאה עסירעטקַא יד לַײװ ,ךַאֿפניײא ךרוד סע
 .יקסנימַאק סַאדַאמ טליפששעג סע טָאה שרעדנַא ץנַאג .טנעלַאט עקַאט
 ןליטש ַא טימ רעטיצ ןויסלּונַאק ַא ןבעגעג גנילצולפ טָאה יז
 -בולש ריא יא ןוא טכיזעג ריא ןיא טעבעג-תונמחר ַא טימ ,פילכ
 זיא יז .טונימ ַא טרעױדעג טָאה ענעצס עצנַאג יד .עמיטש רעדנצ
 ,ףיט ױזַא ,ךעלריטַאנ טולָאסבַא ױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןעוועג רעבָא
 ןוֿפ רעביירש רעד זַא ,רעטומ ַא ןוֿפ קיטיו ןתמא םעד טימ לוֿפ ױזַא
 .קיטייוו ןוֿפ ןָאטעג רעטיצ ַא ךיוא ייברעד טָאה ןלייצ עזיד

 יהט ווָא סקירט, ןָא ,טסנוק טרָאס רעתמא רעד זיא סָאד טָא
 דָאלּפַא ןכַאז עכלעזַא רַאֿפ טָא ,{עיסעֿפָארּפ רעד ןוֿפ ןצנוק} "דיערט
 יקסנימאק סַאדַאמ ןעוו רעבָא עעּפָאריײא ןוֿפ םיניבמ עטסעב יד ןריד
 טימ ןענַאטשעג יז זיא ,ענעצס עקידריווקרעמ עזיד טליּפשעג טָאה
 ןוֿפ לייט רעניילק ַא זיולב זַא ,טַײז ַא ןָא קרַאטש ױזַא טכיזעג ריא
 -יא יד רַאֿפ ןליּפש ריא ןוא טכיזעג ריא ןעז טנָאקעג טָאה רעטַאעט
 .?יפסעַײב ןייא זיולב זיא סָאד .ןעגנַאגעג ןוָאלרַאֿפ סָאד זיא עקירעב
 עלַא ןיא ןיװעגסױרַא ךיז טָאה ןליּפש רעשיטסיטרַא רעזומא ריא
 טרעטשעג ךעלכַאזטּפױה ריא טָאה קינכעט יד .ןטנעמָאמ עקרַאטש
 .ןָאט וצ סָאװ קינייו טַאה יז ּווװ ןטנעמָאמ עכַאווש יד ןיא
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 טאש : 5 טאמאס

 עזיד ןלעוו רימ ןעוו ןדָאש רעסיױרג ,רעסױורג ַא ןַײז טעװ סע

 טייהנגעלעג ַא טָאה יז ּוו ןסעיפ ןיא ןעז ןענָאק טינ ןיטסיטרַא עתמא

 -עליפשיוש עלוֿפטנעלַאט עגיה ערעזדנוא .טנעלַאט ריא ןכיורבעג וצ

 ןשיטעטסע ןֿפַאשרַאֿפ ךַײא ןענָאק ייז ןטסיטרַא ךיוא ןענַײז ןעניר

 ןוֿפ ןעניוװוועגּפָא טנָאקעג ךיז ייז ןטלָאו רעבָא יאולה .ןגינעגרַאֿפ

  ,דלַאװג ערעיײז ןוֿפ ,"סומזילַארטַאעט, םענעבירטעגרעביא רעייז
 ךיז ייז ןלָאז יאולה .ןעיײרעשטיוק עשירעטסיה ןוא ןרערט טימ
 -ַאנ ןרעליטש םעד ףױא טנעלַאט רעייז ןזַײװצסױרַא ןעניווועגוצ

 סַאקסנימַאק סַאדַאמ ףױא ,ןֿפא ןשירעלטסניק-תמא ,ןרעכעלריט

 | ."רעגייטש
 :"יטצ, ןליּפש ריא ןגעוו ױזַא טבַירש *טייהרַאװ יד;

 ןוֿפ ץירעליּפשיש עשידִיי עטמירַאב יד ,יקסנימַאק לחר רתסא,
 רענַאקירעמַא ןטשרע ריא טכַאמעג טנווֶא קיטײרֿפ טָאה ,דנַאלסור
 "ףינעטע, סלַא ןטָארטעגֿפױא זיא יז .רעטַאעט-"אילַאט, ןיא טויבעד-

 זיא םוקילבופ סעקיזיר ַא ."ַאטַאנָאס רעציירק, סנידרַאג ֿבקעי ןיא
 ריא ַײב טסירגַאב םערַאוװ רעייז יז טָאה ןוא ןגנַאֿפמע יז ןעמוקעג
 סָאד ןענּוװעג רעמ ץלַא טָאה יקסנימַאק סַאדַאמ .ןעמוקנַײרַא ןטשרע

 רעד ךָאנ א ,טקַא ןדעי טימ ןוא ענעצס רעדעי טימ םוקילבּפ

 ,עיצַאװָא ַאזַא ןגָארקעג יז טָאה ,טקַא ןטצעל ןוֿפ ענעצס רעטצעל

 .ןעזעג טינ טַײצ עגנַאל ַא ןיוש רפטַאעט ןשידִיי ןיא טָאהימ עכלעוו

 רעד ןוֿפ טנעלַאט סיקסנימַאק סַאדַאמ ןוֿפ גנוצַאשּפָא ןַא ןבעג וצ

 םוצ יא ריא וצ יא טכערעגמוא ןטעוועג טלָאװ גנולעטשרָאֿפ רעטשרע

 טינ טָאה יז .זעוורענ רעייז ןעוועג זיא ןירעליפשיוש יד .םוקילבוּפ

 ןוֿפ ךױא ןרעדנַאז ,"רעביֿפ-|עניב| "שזדייטס, ןוֿפ ןטילעג זיולב

 ױװ רעמ ןעװ ,ךָאו עקירָאֿפ טבעלעגרעביא טָאה יז סָאװ ,סעלַא

 טָאה ןענימרעט-רעטַאעט עכעלנע ןוא "בעקס, ,*טָאקיָאב , ,"קיירטש,

 יז טָאה רעטרעוװ עזיד ןוֿפ גנַאלק םעד רעטנוא .טרעהעג טינ ןעמ

 ןָאק טײהנגעלרַאֿפ ריא ןֿפ טייקכעלקערש יד ןוא עבָארּפ טכַאמעג

 ןענֿפעג גנילצולפ ךיז טָאה יקסנימַאק סַאדַאמ .ןלעזערַאֿפ ךיז ןעמ

 ,{רעכערב-קַײהטש} "בעקס; ַא ןרעוו רעדעווטנע ןוֿפ עגַאל רעד ןיא -

 ןא רעטַאעט אילַאט טימ טקַארטנָאק ריא ןכערב רעדָא ,ןלצל אנמחר

 ,עבָארּפ ַײב ןעזעג ךָאװ עקירָאֿפ יז טָאה סָאװ ,רעד רָאנ .ןרָאֿפמײהַא

 ןבָאה ןורענ עריא ןעגנוגנערטשנָא ערַאֿפ סָאװ ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק

 יד, ןעװעג טינ גנלעטשרָאֿפ עצנַאג יד זיא ֿבגַא .טכַאמעגכרוד

 רעדעי טעמּכ .ןעז וצ טויווועג ןענַײז רימ סָאװ ,*ַאטַאנָאס רעציירק

 רעטרעוו ענעגייא טגָאזעג ןבָאה עליֿפ .ץַאלּפ ןַײז ןיא טינ ןעוועג זיא

 . ןָאינוי יד .רעטרעוו סרעסַאֿפרַאֿפ ןוֿפ ליֿפ רעייז ,ליֿפ ןזָאלעגסיוא ןוא

 טירט ןוא טירש ףיוא טליֿפעג ךיז טָאה ךָאו עקירָאֿפ ןוֿפ גנוריסַאּפ

 רעציירק, טליפשעג ןעמ טאה קילג םוצ .עזַארֿפ רעדעי ןיא טעמּכ ןוא

 ןוֿפ עזַארֿפ יד "עינואג רעביא ןכערּפשעג יד ןוֿפ ןוא "ַאטַאנָאס

 ןטסיטרַא יד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ םוקילבוּפ סָאד טָאה |רעמזעלק םירֿפא

 | .רעטַאעט רעסיוא ןכַאז ערעדנַא ןעניז ןיא ןבָאה

 -רָאֿפ ַא ןוֿפ ןרעוו טלייטרואעג ןוא ןעזעג ףרַאד יקטנימַאק סַאדַאמ

 ןטנעמָאמ עליֿפ ןיא .קיירטש-רעטַאעט |ןכָאנ| יאצומ טינ גנולעטש

 -נרע טנידרַאֿפ עכלעוו ,ןיטסיטרַא ןַא זיא יז זַא ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה

 ףרַאד ןלייטרוא ןוא ןעז יז .גוטכַאבָאַאב עמַאזקרעמֿפױא ןוא עטס

 ,ןסעגרַאֿפ ןַײז טעוװ קיטילַאּפ-ָאיני ןוֿפ למוט רעד ןעוו טשרע ןעמ

 ."טייהנגעלעג רעטשרע רעד ַײב ןָאט רימ ןלעװ סָאד ןוא

 רעציירק יד, ןיא *עיטע; ןליּפש ריא ןגעוו טבילרש יקסווָאנַאי .ש
 ר ;?ַאטַאנָאס

 רַאֿפ טינ טליפש יז ,ףָאלב ןטסדנימ םעד ןָא ,טכע זיא ןליּפש ריא;
 םעד ןוֿפ ףירגַאב ריא ןקירדוצסיוא טליפש יז .עקרָאילַאג רעד
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 ןופ ןָאקיססעל
 ןטעייטאטאא ניווא ןהאקא יוטא קו איי או יי

 ןוא ןייג וצ ,ןןציז וצ ארומ טינ טָאה יז .טליפש יז ןכלעוו ,ןשטנעמ

 ןַײז וצ טינ ךיז טערַאטס יז .שטנעמ רעכעלניױועג ַא יו ץיטש וצ

 יו ןגױצעגסיױא ןטלַאה ךיז רעמיא רַאֿפרעד א זעיצַארג רעמיא

 טלָאװ יז יוו ןעגנּווצעגמוא יױזַא ןענַײז ןעגנוגעווַאב עריא .ענורטס ַא

 .םייה רעד ןיא ךיז ַײב ןעוועג

 ַאקסנימַאק סַאדַאמ זַא ,ןגָאז רימ ןזומ ,ךַאז יד קידנטכַארטַאב ױזַא..

 .ןעזעג ןעוו ןבָאה רימ עכלעוו ,רעדנעלדירֿפ יטע עטסעב יד טליּפש

 יפע ןוֿפ טײקנכַארבעצ יד ױזַא טליֿפעג טינ לָאמנייק ןבָאה רימ

 רעזיד ןיא ַאיַאקסנימַאק סַאדַאמ ןעזעג טינ ןבָאה רימ זיב רעדנעלדירֿפ

 -קָארַאכ םעד ףיוא טסַאֿפ ַאיַאקסנימַאק םַאדַאמ זַא ,ןביילג רימ .עלָאר

 ."שילַאק סַאדַאמ יו רעֿפיט ליֿפ ,ליֿפ רעדנעלדירֿפ יטע ןוֿפ רעט

 לָאמלײט זַא ,.ק רָאֿפ קיטַײצכַײלג רעבָא טֿפרַאװ רעבַײרש רעד}

 .ןןעגנוגעװַאב קיניײוו סיורַא טזייוו ןוא ליטש וצ יז טדער

 ;וצרעד טקרעמַאב גייווצרעבליז ןמלז

 ,עקיזיר עקידלַאווג ַא ןעוועג זיא ןָאט ַאזַא ןיא טלָאמעד ןבַײרש;

 עכלעוו ,שילַאק סַאדַאמ ןוֿפ רערערַאֿפ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד לַײװ

 רעציירק  ןיא "רעדנעלדירֿפ יטע, סלַא טרעטעגרַאֿפ יז ןבַאה

 ,"טָאג-רַאטס, רעייז טימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג ךָאנ ןבָאה "ַאטַאנַאס

 םַאדַאמ ןיא טקעֿפעד ןסיוועג ַא ןָא ךיוא טריר יקסווָאנַאי זַא ,חמא
 קיניױו סױרַא טזייוו ןוא ליטש-וצ יז טדער לָאמלייט זַא ,ַאקסנימַאק

 ןָא טיג ןוא רעגנעל ּפָא ךיז טלעטש ןַאהַאק סָאװ ףיוא ,ןעגנוגעווַאב

 יקסווָאנַאי ןקיסייב םעד ןוֿפ גנַאזעג-ביול ַאזַא ןגירק רעבָא ,תוביס יד

 | ."גנושַארעביא ןַא ןעוועג טרָאֿפ זיא

 -"אילַאט, ןיא ןטָארטעגֿפױא .ק זיא 1909 טסוגיוא 28 םעד

 רעבָא ,"ָאֿפַאס, סנידרָאג ֿבקעי ןוֿפ לָאר-לטיט רעד ןיא רעטַאעט

 ַארעװ ןוא ןָאזשיֿפ עשימ ,רעליּפשיוש-טסעג ייווצ ערעדנַא יד יוװ ױזַא

 ןטערטוצֿפױא טייקכעלגעמ ַא ןעמוקַאב טֿפרַאדעג ןבָאה ,ַאקסװַאלסַאז

 .ק ןוא ןרעו טליײטעצ עּפורט יד טגעלֿפ ,רַאוטרעּפער רעייז ןיא

 טליּפשעג ןבָאה רעליּפשיוש-עמַארד ערעדנַא יד ןוא ןרעלסעק טימ
 13 םעד ךיוא ןרילָארטסַאג ייז .םינינב-רעטַאעט ערעדנַא ןיא

 ,"ַאֿפַאס, טימ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא 1909 רעבמעטּפעס

 יד ןָא טבייה *ָאֿפַאס, סלַא טירטֿפױא ס'.ק רעביא עיזנעצער יד

 -יוש ןשטַײד-שידִיי ןטמירַאב ןוֿפ ווירב ַא ןקורדּפָא טימ "טייהראוו;

 ;טבַײרש רעכלעוו ,ןָאסירָאמ סירָאמ רעליּפש

 ליוו עּפָאריײא ךָאנ עזיירּפַא ןַײמ רַאֿפ .ןָאיצקַאדער עטרעעג רעייז,

 {ןצונַאב | ןעמענ ךורּפשנַא ןיא טײהרַאוו רעד ןוֿפ ןטלַאּפש יד ךָאנ ךיא

 רעד ןגעוו ןבעגוצּפָא לייטרוא ןַא ןרָאװעג טרעדָאֿפעגֿפױא ןיב ךיא

 -רעוו עכעלטע טימ ליוו ךיא ןוא ,יקסנימַאק סַאדַאמ רַאטס רעשידִיי

 ַא זיא יקסנימַאק םַאדַאמ .גנורעדָאֿפױא עזיד ןעמוקכָאנ רעט

 ַאֿפַאס טָאה יז ,ןירעליּפשיוע עכעלריטַאנ ןוא עשינכעט ,עטעדנעלוֿפ

 יד טָאה .ק} טליפשעג לָאמ ןטשרע םוצ לּכה-ךס עבָארּפ ןייא טימ

 ךעלניוטשרע זיא יז ןוא | ז ז -- טיפ ןיא טליּפשעג רעִירֿפ עסעיּפ

 טָאד ןוא ךעלריטַאנ ןעוועג זיא יז .ןרָאװעג קיטרַאֿפ עלָאר רעד טימ

 "יז ןיִב ךיא .טסנוק-רעליפשיווע רעד ןיא גנוגנידַאב טּפיוה יז זיא

 טלָאוװ יז ןעוו טליפשעג רעסעב ךָאנ עלָאר עזיד טלָאװ יז זַא ,רעכ

 עטוג סלָא |ןעמָאנ| ףור ריא זיא סלַאֿפנדעי ,ןבָארּפ רעמ טַאהעג

 סעכעלנע סעּפע טָאה יז .טקיטכערַאב קידנעטשלוֿפ ןירעליפשיוש

 .ןיצפיל סַאדַאמ ןוֿפ ןליפש ןכעלריטַאנ םעד טימ

 -ַאט עטוג ליֿפ טפיוהרעביא טָאה קרָאירינ ןיא עניב עשידִיי יד

 טיוועג ץנַאג יז ןלעוו ןליוו ןוא סײלֿפ טימ ןֹוא ןזױװצֿפױא ןטנעל
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 רע טַָאע 3 ןשידיי

 -נָאק רעליפשיוש ןשידנעל-דמערֿפ ןדעי טימ ןוא ןטסייל סעסיורג

 .ןענעק ןרירוק

 ןָאסירָאמ סירָאמ

 :עיצקַאדער יד טקרעמַאב וצרעד

 ַאילַאט סענוֿפ ןרָאװעג טלייטעג זיא גנוניימ סנָאסירָאמ רעה ןוא;

 סָאד טָאה גנַאל ןיוש ."ָאֿפַאס, ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעד ַײב םוקילבופ

 טנווָא קיטײרֿפ יוו עסירטקַא ןַא עיצַאווָא ַאזַא ןבעגעג טינ סוקילבופ

 -סױרַא יקסנימַאק סַאדַאמ זיא טקַא ןדעי ךָאנ .רעטַאעט ַאילַאט ןיא
 טרענודעג טָאה רעטַאעט רעד ןוא לָאמ עקילָאצמוא ןרָאװעג ןֿפורעג
 -עגסיוא ןבָאה םיניבמ יד ךיוא ױזַא ןוא םוקילבוּפ סָאד .ןזָאלּפַא טימ
 .ןירעליּפשיוזע רעדנרילָארטסַאג רעד וצ גנונעקרענָא עלוֿפ טקירד

 -ריֿפסױא ךיז ןלעטשוצּפָא זיא עיזנעצער רעצרוק רעזיד ןיא טינ

 ןבייה סָאװ ,ןליּפש סיקסנימַאק סַאדַאמ ןוֿפ ןטֿפַאשנגייא יד ףיוא ךעל

 ןוֿפ סנירעליפשיוש עטסעב יד ןוֿפ ןטסקינייװ הגרדמ רעד וצ ףיוא יז

 ןבעגעגּפָא םוקילבופ סָאד טָאה לײטרוא םעד רעבָא .עניב רעזדנוא

 םי טַײז רענעי ןוֿפ "ראטס; םעד רַאֿפ ןטסקיטסניג םעד ןטכענ

 עסיורג ענעי ךיז ןיא טָאה יקסנימַאק סםַאדַאמ .טכער ןלוֿפ טימ ןוא

 רעייז טכוז יז סָאװ ,ןרעוו טבױלעג ןוא טצעשעג ףרַאד סָאװ ,הלעמ-

 ךעבָא .ריא סָאד טגנילעג רעמיא טינ .ןייז וצ שירעליּפשיוע קיניװו

 טינ בוא סייױו רעוו ןוא ,סיורג יז זיא ,סָאד טגנילעג ריא ּוװ טרָאד

 שירעליּפשיע יז טגניווצ זיירּפ ןזדעי םוא גלָאֿפרע ךָאנ דגַאי יד

 ןליּפוע סעכעלריטַאנ ריא רעייז טדָאש סָאד סָאװ ,ןַײז וצ ענטקעֿפע

 געמ עניב עשידִיי יד ."ָאֿפַאס; ריא טימ טגייצעג רעכיז יז טָאה סנייא

 ."ןירעליּפשיױש ַאזַא טימ ןרעוו טסירגַאב

 עקידרדסּכ טרעדָאֿפעג קיטַײצכַײלג ןבָאה עכלעוו ,ןליּפשטסַאג יד

 ןטיירב ַא ןיא ןייטש וצ טייקכעלגעמ יד .ק ַײב וצ ןעמענ ,ןבָארּפ
 30 םעד יז טבַײרש ױזַא .עילימַאֿפ ריא טימ טקַאטנָאק ןכעלטֿפירש

 עבָארּפ ףיוא געט עלַא טמוק יז זַא ,ןַאמ ריא וצ 1909 רעבמעטּפעּס
 ,סיורג ןענַײז ןציה יד ןוא ךס ַא טעברַא יז .טַײצ ןייק טינ טָאה ןוא
 .תוחוּכ עריא רַאֿפ ליֿפוצ ,ןגָארטוצרעבירַא טינ

 -ידִיי; טבַײרש י"ַארָאנ, ןוא *ָאֿפַאס, ןיא ןטירטֿפױא עריא ןגעוו

 ןגעוו ּפָא ךיז גנוטַײצ יד טֿפור ןגעקַאד ,טינרָאג ,*טַאלבעגַאט סעש

 רעבמעטּפעס 10) ןַאמָאר סװעשַאביצרַא טיול ,"ןינַאס; ןיא ןליּפש ס'.ק
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 :טבַײרש קישטלענכַאי ןועמש

 טולָאסבַא טָאה יקסנימַאק .ר .א סַאדַאמ ןירעלטסניק עסיורג יד,

 טוג ץנַאג ךיז עקַאט יו טינ רעמ ,"ןינַאס, ןיא ןָאט וצ סָאװ טינ

 דנַאלסור ןוֿפ העיסנ רערעווש ןוא רעגנַאל רעד ךָאנ ןֿפָאלשוצסיוא

 יז טָאה ץכעדונ רעקיזָאד רעד ןיא קידנטערטֿפױא .עקירעמַא ךָאנ

 רעביא ןּפעלש וצ ךיז ןעוועג יאדּכ תמאב זיא, :טכַארטעג סיוועג ךיז

 ןבָאה ןבילוצ רָאנ טלעג ליֿפױזַא ןטסָאק ןזָאל ךיז ןוא םימי עסױרג

 ."למירד ַא

 -סַאמ ַאשויטַאק, סלַא ףיוא .ק טערט 1909 רעבמעטּפעס 26 םעד

 -קערוזער, ןַאמָאר סיָאטסלָאט ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד רעד ןיא *ַאװָאל

 יד טליּפשעג יז טָאה 1909 רעבָאטקָא 8 םעד .! םיתמה תיחת| *ןָאש

 -ֿפױא יז זיא ךָאנרעד .*טײהרַאו יד, סנידרָאג ןיא *עזָאר, לָאר

 .ןעסביא קירנעה ןוֿפ *ַארָאנ, סלַא ןטָארטעג

 ;ןַאהַאק .בא טבַײרש *טיײהרַאװ יד; ןיא ןליּפש ריא ןעוו

 ןזעעג יקסנימַאק סַאדַאמ טָאה ןלייצ עזיד ןוֿפ רעבַײרש רעד,

 . יד, ,יָאֿפַאס, ,"ַאטַאנָאס רעציירק, סנידרָאג ןיא ןסעיפ ריֿפ ןיא
 קורדנייא ןטסקרַאטש סעד ןוא ,יַארָאנ; סנעסביא ןיא ןוא ?טייהראוו

203 

 -כַאוװש םעד יו טקנוּפ ,רעטצעל רעד ןיא טכַאמעג םיא ףיוא יז טָאה

 ."טייהראוו יד; ןיא ןליּפש ריא ןוֿפ ןעמוקַאב רע טָאה קורדנייא ןטס

 "ידי רעד ףיױא ןענירעליּפשיוש עלוֿפטנעלַאט ךיוא ָאד ןבָאה רימ..

 עקיטלַאווג טימ ךעלכַאזטּפיוה םלוע םעד ןעמענ ייז רעבָא ,עניב רעש

 -רעד} "טיה; ַא ןכַאמ יז ןעוו ןטלעז ,ןטלעז .ןטקעֿפע עשיטַאמַארד

 טימ ,ײרעלָאמ-רעטקַארַאכ עכַאֿפניײא ,עליטש לקיטש ַא טימ ןגלָאֿפ

 -נימֲאק סעסימ טימ .ךירטש ןשיגָאלָאכיסּפ ,ןֿפיט רעבָא ןכַאֿפנייא ןַא

 עזיד ןיא דַארג סָאד ןיא ,טוג זיא יז ןעוו .טרעקרַאֿפ טקנופ זיא יקס

 ןצ .תוניבמ רעמ ריא וצ ךיז טרעדָאֿפ רעבירעד .ןטנעמָאמ טרָאס

 א ,טנעמַארעּפמעט ךעלכַאזטּפיױה ךיז טרעדָאֿפ ןקיּפש טרָאס ןדעי

 ןיא טיירשרַאֿפ סע .ןעז ןָאק רערעדעי סָאוו ,ךַאז ַא זיא טנעמַארעּפמעט

 טָאה יקסנימַאק סעסימ .גיױא יד סױא ךַײא טכעטש ,ןרעיא יד

 ךיז טלעטש טַײז עטסקרַאטש ריא רעבָא ,טנעמַארעּפמעט ךיא

 .ןפיט ,ןליֿפעג ,ןעגנומיטש ןוֿפ ןרעדליש ןוויטקניטסניא ןַא ןיא סױרַא

 טינרָאג עכעלדליב סָאד סיא ךיז טסיג יקסנימַאק סעסימ ַײב..

 ,זיא עטסקיטכיוו סָאד ןוא ,ןגאז וצ ױזַא ,ןילַא ריא ַײב קידנגערֿפנָא

 טכַאמ עכלעוו ,טלַאטשעג עסיוועג ַא סױרַא טמוק ןײמעגלַא ןיא זַא

 ןכלעוו ַײב ןוא ,טֿפַארק סגנודליבנייא רעייא ףיוא קורדנייא ןקרַאטש ַא

 םעד טימ טָאה ןַיײזטסּוװַאב רענעגייא ריא סָאד ךעלטייד טעז ריא

 עמיטשע רעַײא רַאֿפ ךעלטרָאוטנַארַאֿפ ריא טַײז ןַָאט וצ סָאװ טינ

 ?ןַארּפָאס ןייק טשינ ,עמיטש-סַאב ַא ,ליּפשַײב םוצ ,זיא יז סָאורַאֿפ

 רַאֿפ ךעלטרָאווטנַארַאֿפ יקסנימַאק םַאדַאמ זיא קינייװ ױזַא טקנופ

 טנכערַאב ױזַא טקנוּפ .עניב רעד ףיוא טֿפַאש יז עכלעוו ,רעדליב יד

 ןענַײז ןרינַאמ עריא ןעוו ,טסּוװַאב ַאי זיא יז ןעוו .ריא ַײב יז ןענַײז

 .טינ גלָאֿפרעד ןייק יז טָאה ןַאד ,טינ עקַאט גוט ןַאד ,טגרָאזַאב ָאי

 ,ןטָארעג זיא סע ןעוו ןליפש ריא זיא וויטקניטסניא טייו ױזַא.

 -שזדיײטס עכעלניױועג יד טימ קיניזטסּוװַאב ןליפש טורּפ יז ןעו

 -ַאלקעד סעסירטקַא עגיה יד יו ךרוד רעמ יז טלַאֿפ ,ןענָאיצַאמַאלקעד

 ןעוועג זיא ךיז ןטלַאה ריא רעבָא ,עדנע ןזיב בײהנָא ןוֿפ טעמּכ ןרימ

 זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,ךָאנ עלָאר רעד ךָאנ עוויטקניטסניא ןַא

 ךַאוװזש רעייז ריא ץָארט ,ןעגנורימַאלקעד עריא ץָארט זַא ,טשוועג

 עשידִיי עטנעגילעטניא ןַא ןוֿפ דליב סָאד ןֿפַאשעג יז טָאה ,ןקיּפש

 טינ טזָאל ןוא ,טייקיניילק עדעי ליֿפוצ טכַארטרעביא עכלעוו ,ױרֿפ

 ,טײקהרצרַאֿפ רעקידנעטש ריא טימ ןָאמ ריא טינ ,ךיז טינ ןבעל

 | ."טייקכשעוחדַאֿפ

 / ;ןַאהַאק .בא טבַיײרש *ַארָאנ; ןליּפש ריא ןגעוו

 סנטסיימ טדער יז .ןטסקיניײװמַא יז טרימַאלקעד *ַארָאנ, ןיא..,
 ןוא ןבעל ןכעלנייועג םעד ןוֿפ ןָאט ןכעלריטַאנ ,ןכַאֿפנײא םעד טימ
 ןקידנעטשעלוֿפ ַא ךיז רַאֿפ טָאה ריא זַא ,עלָאר רעד ןיא ןַײרַא ױזַא טייג
 ןכעלרעניא ןצנַאג ריא טימ ױרֿפ רעכעלקילגמוא רעד ןוֿפ טערטרָאּפ
 -עי ,יירעליפשיוש עלוֿפטקעֿפע וצ טניווועגוצ זיא סָאװ רעד .ףמַאק
 רעייז זיא "ַארָאנ,... .עסעיּפ רעזיד ןיא ןצַאשּפָא םיוק ריא ןָאק רענ

 רעד ףיוא ךיז טניֿפעג ָארָאנ .עסירטקַא ןַא רַאֿפ עלָאר ערַאבקנַאד ַא
 עצנַאג יד טעמּכ ןוא ,ןטצעל םעד זיב טנעמָאמ ןטשרע םעד ןוֿפ עניב
 רעד ,עטנַאסערעטניא ןַא זיא עלָאר יד .ליּפש וצ יז טָאה טַײצ
 ןשיטַאמַארד ַא טֿפַאש ,ױרֿפ רעזיד ןיא טציז רעכלעוו ,"ךיא , רעטלּפָאד
 .סעמַארד ענרעדָאמ עליֿפ טינ ןיא טניֿפעג ןעמ ןכלעוו ,םיוטשנעמַאזצ

 -קניטסניא טליֿפעג "ןכיא, ייווצ עזיד טָאה יקסנימַאק סעסימ ןוא
 ךעלקריוו טָאה רעעזוצ רעד זַא ,ױזַא טלעטשעגרָאֿפ ןדייב ייז ןוא וויט

 .ףמַאק ןכעלרעניא ןצנַאג ריא ןיא ױרֿפ רעגנוי רעד טימ טבעלעגטימ

 ןגנַאגרעביא עזעוורענ עריא ,טייקיטסול עטכַאמעג ,עזעוורענ ריא

 ןוא ןעײרעֿפיטש עוויַאנ עריא ,רערעדנַא רעד וצ גנומיטש ןייא ןוֿפ
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 טיירג ןברק סנַאמ ריא ןכלעוו ,קילגמוא םעד ןגעק ןטסעטָארּפ עוויַאנ

 ןעמוקעגסיוא יקסנימַאק סַאדָאמ ַײב זיא סעלַא סָאד ,וצ ריא רַאֿפ

 בעל ןוֿפ טולב יד טימ לוֿפ ,ףיט ,ךעלריטַאנ

 יד ןוֿפ ענייא זיא יז .ךעלסעגרַאֿפמוא זיא טקַא רעטייוצ ריא
 דנעגריא ףיא ןעזעג זיא סע ןעוו טָאה ןעמ עכלעוו ,סַארָאנ עטסעב
 ןייק טינ טַײװ ,טַײװ זיא עלַאר יד זַא ,טינ טסעגרַאֿפ .עניב עכלעוו
 -ילעד טימ עלָאר עכַאֿפליֿפ ַא ,עֿפיט ַא זיא סע .עכעלכעלֿפרעביױא
 ַאזַא ןיא ךעלריטַאנ זיא רעדליּפעג ,ןעיירזעעג רַאֿפ... .ןכירטזע עטַאק
 -עגסיוא ןטנעמָאמ ענעדײשרַאֿפ יד ןחמ ָאד .ָאטינ ץַאלּפ ןייק עסעיּפ
 -ןייצ ,ןקילב עדנעמַאלֿפ ןיא טינ ,ןברַאֿפ סנבעל ןיא ןרעוו טעברַא
 טבעל יקסנימַאק סעסימ .ןצכערק *עשיטַאמַארד-ךיוה, ןוא שינעצירק
 -ַארדָאלעמ ןוֿפ ןכירטש עטַאקילעד עריא עלַא טימ עלָאר רעד ןיא

 .ףַײז טינ דייר ןייק ַאד ןָאק ןדָאטעמ עשיטַאמ

 טינ טָאה יז סָאװ ,ןדירֿפוצמוא רעייז ןעוועג זיא .ק זַא ,קיטנעק ||
 ןזומ רָאנ ,רַאוטרעּפער ןטליּפשעג ריא ןיא ןטערטֿפױא טנעקעג
 טרידוטשנייא זיא סָאװ ,רַאוטרעּפער טעַײנ ןיא ?ןעגנירּפשנַײרַא;
 ַא ןיא טגָאלקַאב םעד ןגעוו ךיז טָאה יז ןוא ּפַאליּפַאכ ףיוא ןרָאװעג
 ןיא ןָאזעניד ֿבקעי רעלעטשטֿפירש ןשידִיי ןטנַאקַאב םוצ ווירב
 ןרעגנעל ַא טרעֿפטנעעגקירוצ ריא טָאה רע סָאװ ףיוא ,עשרַאװ
 .ווירב

 :טבַײרש ןָאזעניד ֿבקעי

 סלַא ןידרָאג רעגילעז רעד ךיז טָאה'ס יו טינ סייװ ךיא..,
 רעבָא ךיז יז רע טָאה .טלעטשעגרָאֿפ *תרֿפא עלערימ} ןוֿפ רָאטױא
 טלָאװ ןוא טלעטשעגרָאֿפ שרעדנַא עלעשטיינק ןייא ןיא רָאנ וליֿפַא
 "ידיי עקידריווטסנרע ,עטרעווסגנורעדנּוװַאב עזיד ןעזעג ןליפש רע
 יו ןעוועג לוֿפטנעלַאט ױזַא דעלקריוו רָאנ זיא רע בא ,ױרֿפ עש
 טלָאװ רע זַא ,טינ קֿפס ןייק רימ ַײב זיא ,ןרעכיזרַאֿפ רערערַאֿפ ענַײז
 ,םיא ןגייצרעביא רעַײא רַאֿפ טשוקעג טנעה ערעייא טכרוֿפרע טימ

 י-רעטסיײימ ןוא רענעבַאהרע ,רענעש ליֿפ זןיא דניק סעטסייג ןַיז זַא

 .ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג םיא סע טָאה עיזַאטנַאֿפ עכַײר ןייז סלַא רעש

 דָארג טייקכעלגעמ יד טינ טָאה ריא סָאװ רימ סע טוט דייל יװ

 םוקילבופ רענַאקירעמַא םעד עלָאר רעכעלכַײלגרַאֿפמוא רעזיד ןיא

 ױרֿפ עטמירַאב יד סָאװ ךעלקריוו ךימ טקנערק סע ןוא ,ןטייצ ךיז

 טענייש ליֿפ ױזַא ןליפש ןלוֿפטנעלַאט ריא ןוֿפ בָאה ךיא סָאװ ,ןיצּפיל

 -ךַא עכעלקריוו סלַא ,ןָאק ,זעלעג ןוא טרעהעג סעקידריווסנביל ןוא

 טינ טייקכעלגעמ יד ךַײא ,טנעלַאט רערַאבטיײירשַאבמוא ןוא ןיטסיט

 ַאקירעמַא םעד תרפא עלערימ סלַא עלָאר ריא ןיא ןזָאלוצ וצ | ןבעג||

 טינ זיא שיטסיָאגע-גנע ןוא שירַאנ ןַײז .גייצ וצ ךיז םוקילבוּפ רוענ

 שירַאנ ןַײז סָאד .טנעלַאט ווא עינעג ןכעלקריוו םעד ןוֿפ טֿפַאשנגייא יד

 ןמיס ַא זיא גלָאֿפרע ןקירעהעג םעד ןטייױוצ םעד ןעניגרַאֿפ טינ ןוא

 .טייקיטומניילק ןוא תולד

 טנייא רָאנ ריא ךיא טלָאװ .ןעז טצעי ןיצפיל ױרֿפ יד ךיא טלָאװ

 -ֿפױא *תרֿפא עלערימ, עלַאר רעד ןיא ךַײא ןביולרע םעד טימ :ןגָאז

 גנוטכַא עֿפיט ןוא ערע עטנידרַאֿפ רָאנ ריא ךיז יז ןַאק ,ןטערטוצ

 ךָאד טעוו ,ןריֿפסױא יז סלַא רעגרע עלָאר יד ריא טעוו .ןברעוורע

 :סיטרַא ןטעלקריוו ריא ןבָאה טייהנגעלעג יד טשרע םוקילבופ סָאד

 יז סלַא רעסעב עלָאר עזיד ריא טעוו .ןענעקרעד וצ טנעלַאט ןשיט

 ריא טימ ,ןץיצפיל עטמירַאב-ליֿפ ןוא עטרעעג יד ,יז טעוו ,ןריֿפסיוא

 דוֿבּכ ןטסערג םעד ,ךיז רַאֿפ וא טסנוק רעד רַאֿפ טַאט ןקיטומסיורג

 טײטשרַאֿפ ןוא ביל טָאה סָאוװ ,ןדעי ןוֿפ ןענידרַאֿפ גנורעדנּוװַאב ןוא

 | ."טסנוק יד
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 ןופ ןַא סיס ס ע ל

 :תונורכז ענַײז ןיא טבַײרש גנָאי זעוב

 ןיא *רעטַאעט אילַאט, ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא ַאקסנימַאק יד;
 ןיא ,"ַאטַאנָאס רעציירק, ןיא "וינעטע, סלַא רַאוטרעּפער סנידרָאג
 טַאדַאמ יד סָאװ ,ןלָאר עלַא ןיא ,"טיײהרַאוו, רעד ןיא ןוא *ָאֿפַאס;
 ןלָאר יד ןיא יז טָאה לַאֿפיײב ןסיורג וצ ןייק .טליפשעג טָאה שילַאק
 ןוא קיצרעֿפ רָאי ַא טלַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא יז .טַאהעג טינ
 -רעטנוא רעד.. .רעטלע ךָאנ ןעזסיוא טכַאמעג ריא טָאה רוגיֿפ ריא
 ַאטרעב ןוא ַאקסנימַאק לחר רחסא סעסירעטקַא ייווצ יד ןשיווצ דייש
 -רעטנוא רעד יו ןעוועג זיא ,ןדיישרעטנוא ױזַא ןָאק ןעמ ביוא ,שילַאק
 -ריטַאנ יד ןעוועג זיא עזוד .דרַאנרעב ַארַאס ןוא עזוד רעד ןוֿפ דייש
 רעצרעה טרירעג טָאה יז .טַײצ רענעי וצ עסירעטקַא עסיורג עטסכעל
 דרָאנרעב ןגעקַאד .טײקכעלריטַאנ ריא טימ ,טײקכַאֿפנייא ריא טימ
 ריא טימ ,ןעזסיוא ןלעדייא םעד טימ ,טײקשיטנַאמָאר ריא טימ --

 ןבָאה עדייב .טנעמַארעּפמעט ןקידנזױרבֿפױא ריא טימ ,ןדייר ןייש
 טָאה עזוד רָאנ ,ןצרַאה ןיא םַאלֿפ ןשיטסיטרַא ןכעלטעג סעד טַאהעג
 ןוֿפ רעַײֿפ ןכעלריטַאנ סעד ןוֿפ סַאלֿפ םעד ,גנורעטסיײגַאב יד ןעמונעג
 ןבױהעגנָא רעַײֿפ סָאד טָאה ,ןרָאװעג רעטלע זיא יז ןעוו ןוא ,ןבעל
 ..עוד עשידִיי יד ןעוועג זיא יקסנימַאק יד.. .ןשעל וצ ךיז

 טרעדנוה ייוצ ןעמונעג זדנוא ַײב טלָאמעד טָאה יקסנימַאק יד
 עמוס עלַאסָאלָאק ַא ןעוועג זיא סָאד .ךָאוו ַא רַאלָאד קיצֿפוֿפ ןוא
 | ."טַײצ רענעי רַאֿפ

 ןוא קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט ענעדײשרַאֿפ רעביא ןליּפש ס'.ק ךָאנ

 סניביל .ז ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד רעטַאעט-*ַאילַאט , טריסנָאנַא ,הֿביֿבס

 ןוא .ק ןשיוװצ ךוסכס ַא סיוא טכערב ָאד .*ןביולג ןָא ןשטנעמ, עסעיּפ

 ןעמוק םוצ זיב טגעלֿפ עכלעוו ,לעבָאל ַאניװלַאמ ןירעליּפשיױש רעד
 .ןרעלסעק טימ ןלָאר-ןעורֿפ טּפיױה יד ןליּפש ,טסַאג ןוֿפ

 :?סטרעוװרָאֿפ, רעד טעדלעמ ױזַא

 ביוא ףמַאק-רעטסעווש ַא רָאֿפ טצעי טמוק רעטַאעטדַאילַאט ןיא,

 סָאדַאמ ןשיווצ ןָא טייג המחלמ יד ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ

 -ועטַאעט ןזיד ןוֿפ סרעשזדענעמ יד .לעבָאל סַאדָאמ ןוא יקסנימַאק

 ןָא ןשטנעמ, עסעיפ עַײנ סניביל .ז ןריֿפוצֿפױא ןצרוק ןיא ןקנעד

 רעד ןוֿפ עלָאר יד ןליּפש לָאז יקסנימַאק סַאדַאמ זַא ,ייז ןליוו ,"ןביולג

 ַא טָאה יז .ןיינ :ל?עבאל סַאדַאמ רעבָא טגָאז ,|"ַאטעזָאר,} ןידלעה

 זַא ,סיױו ףיוא ץרַאוװש ןבירשעג טייטש סע ןכלעוו ןיא טקַארטנָאק

 ןוא ,עכירַאטס יד ,(עקטסילָאר טּפיוה) "ידיעל גנידיל , יד זיא יז

 -רוא עתמא יד... ןליּפע וצ ןלָאר עריא טכער ןייק טָאה רעדנַא ןייק

 ,טסַאג ַא זיולב ָאד ךָאד זיא יקסנימַאק סַאדַאמ יוװ ױזַא :יד זיא ךַאז

 םַאדַאמ ,יז טעוו ,עלָאר רעזיד ןיא ןטערטֿפױא טצעי לָאז יז ןעוו זיא

 יז ,טינ יז לי ,ונ .רעטעּפש ןליּפש ןזומ עלָאר עבלעזיז ,לעבָאל

 .*טקַארטנָאק ַא ךָאד טָאה

 -עקייל ,סעסירטקַא יד טימ ךעלנעזרעּפ טדער ןעמ ןעוו רעבָא }

 .|ךוסכס םעד עדייב ןענ

 טימ *סטרעװרָאֿפ, ןיא סױרַא דלַאב רעבָא טמוק לעבָאל ַאניװלַאמ

 ,סרוקנָאק ַא ףיוא ןייג עדייב ןלָאז ייז זַא ס'.ק וצ גנורעדָאֿפױא ןַא
 :"ךעלטרעווכעשט, טימ ןָא ריא יז טֿפײרג ַײברעד

 יז סָאוװ ןזיױו עסיורג ערעדנַא ןוא סעזוד יד ,סדרַאנרעב יד ןלָאז;

 ,טריטסעטָארּפ טינ בָאה ךיא ןענרעל יי ןוֿפ ןלעוו רימ ןוא ןענעק

 זיב בָאה ךיא עכלעוו ,ןלָאר עלַא ןליפש טינ לָאז יקסנימַאק סַאדַאמ זַא

 ןַײמ רעבָא ,*עזװד, ןייק טינ ןיב ךיא ,זיא תמא .טליפשעג טנַײה

 -- סנירעלטסניק עלַא ןשיווצ זַא ,ןגָארטַאב טינ ךימ טָאה ןַײזטסּוװװַאב

 ןטלַאהרעד וצ טקיטכערַאב ךיא ןיב -- עשידִיי עטריטקעפסער
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 רע ט ַאע פט ןשידיי

 טינ רעבָא ,רעטַאעט סרעלסעק .רמ ןיא ץַאלּפ רע םעד {ןטלַאהנָאְו

 עכלעוו ,טסנוק עניב רעשידִיי רעד ךרוד רָאנ ,טקַארטנַאק ןַײמ ךרוז

 ."ריטנעזערּפ ךיא
 וצ גנונָאמ ַא טימ סױרַא גנָאי זעוב טמוק טַײצ רעבלעז רעד ןיא

 עַײנ עטוג ַא טסַאג ןרַאֿפ ןֿפַאש ןלָאז ייז זַא ,רעבַײרש-ןסעיּפ יד
 | 1 .עסעיפ

 1909 רעבָאטקָא 22 םעד טריֿפעגֿפױא טרעוו "ןביולג ןָא ןשטנעמ;
 ;ןליּפש ס'.ק ןגעוו טבַײרש *טיײהרַאװ איד; ןוא ,טסַאג ןטימ

 ריא ןוֿפ טכַאמ יז .רעטכָאט עקידניז יד זיא יקטנימַאק סַאדַאמ,
 .?ןטנעמסידָאלּפָא עליֿפ סורַא טֿפור ןוא ,ןָאק יז סָאװ עלָאר

 "ףינַאשטשעמ; סיקרָאג ןיא ,ק טליּפש 1909 רעבָאטקָא 28 םעד

 רעד יו תויה זַא ,העידי ַא סױרַא לַײװרעד טמוק ,(רעגריבניילק)
 ,רעבָאטקָא 25 םעד טקידנעעג ךיז טָאה רעטַאעט ןטימ טקַארטנַאק

 .םייה ַא קירוצ .ק טרָאֿפ

 .זיא ,טליּפש .ק ןעוו זַא ,ייברעד טקרעמַאב *סטרעװרָאֿפפ רעד

 -ּפָא ןַא .ק טימ טָאה רעטַאעט סָאד .טקַאּפעג קידנעטש רעטַאעט סָאד
 יז ביוא רעבָא ,ןליּפשטסַאג עריא ןרעגנעלרַאֿפ ןענָאק ייז זַא ,ךַאמ

 יז רָאט ,רעטַאעט רעייז ץוחמ ,קרָאי-וינ ןיא ןבַײלב רעטַײװ טעװ
 .רעטַאעט רעדנַא ןייק ןיא קרָאי-וינ ןיא ןליּפש טינ טַײצ-םישדח ַײרד

 -רעטַאעט ןטימ ןדירֿפוצ זיא --- גנוטַײצ יד טבַײרש --- טסַאג רעד
 יד דַצמ גנולדנַאהַאב רעד ןוֿפ םענעגנָאמוא ךיז טליֿפ רעבָא ,םלוע

 ןוא תועט ַא טַאהעג ןבָאה יז זַא ,וצ ןיוש ןביג ןרָאיטקַא שטָאכ ,ןגעלָאק
 ,עטכערעג ַא ןעוועג זיא ?סטרעװרָאֿפ , ןוֿפ ריא ןגעוו גנוניימ יד זַא
 ,רענגעק עריא וליֿפַא טגיזַאב יז טָאה ?טיײהרַאװ יד, עסעיּפ רעד ןיא

 שזדעלָאק רַאֿפ לעיצעּפס ןעגנולעטשרָאֿפ ייווצ טימ ףיוא טערט .ק
 םיטַאבעלַאב יד ןוֿפ שינעביולרעד רעד טימ ,םינּפ ַא ,ןוא ,ןטנעדוטס
 ,סרעטַאעט ערעדנַא ןיא יז טליּפש רעטַאעט-*ַאילַאט; ןוֿפ

 רעד לקנעי, ןיא ןטָארטעגֿפױא .ק זיא 1909 רעבמעווָאנ 25 םעד
 רעד לקנַאי, סיקסניּפ ןיא *ַארַאמַאט, ןליּפש ס'.ק ןגעוו ."דימש

 | :ןַאהַאק .בַא טבַײרש ,"דימש
 ןליּפשש ריא טימ רעבָא ,עלָאר עניילק ַא טָאה יקסנימַאק סעסימ,

 יד סָאװ ,קורדנַײא ןֿפיט םעד ןֿפַאש ןיא טימ קרַאטש רעייז יז טֿפלעה
 םעד ןוֿפ טײקכעלריטַאנ רעד וצ ליֿפ רעייז טגייל יז .טכַאמ עסעיפ

 טבעל יז .טרעוו טּפיוה ריא רעדיוו רימ ןעעז ָאד .ןײמעגלַא ןיא דליב
 סע זַא ,קידנסעגרַאֿפ רַאג ,ריא טליפש ןוא עלָאר ריא ןיא ןַײרַא ךיז
 ..טלעוו רעד ףיוא ןטנעמסידָאלּפַא ָאד ןענַײז

 ַא וֿפ דליב-סנבעל רענעטנַאילירב ַא זיא ?ַארַאמַאט, ריא
 ןןעיטתיבה לעב םעד ןוֿפ ױרֿפ רעשידִיי רעקיצרַאהטוג רעליטש
 זיא ןוא ךָאנ סוחי ריא ךָאנ טינ טַאריײהעג טָאה עכלעוו .סַאלק
 טייקדלימ ןוא טקַאט טימ ךיז טלַאה ןוא לַאזקיש ריא טימ ןדירֿפוצ

 יב עלָאר ערַאבקנַאד ןייק טינ זיא סע.. ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא

 ןיא זדנוא ַײב ָאד .ןטנעמסידָאלּפַא קיניײװ טֿפַאשרַאֿפ יז לַײװ ,זדנוא
 -וצ לָאז עסירעטקַא רַאטס ַא זַא ,טניוװעגוצ טינ ןעמ זיא עקירעמַא
 רעבָא טגנַאלַאב יקסנימַאק סַאדַאמ... עלָאר ַאזַא ןליּפש וצ ןַײז ןדירֿפ
 ."ךיז טרעדַאֿפ סע יו ַאי טליפש ןעמ ּוװ עלוש ַאזַא וצ

 :טביײרש יקסווָאנַאי .ש
 ןוא ,"ַארַאמַאט, ןוֿפ עלָאר יד טליּפשעג טָאה יקסנימַאק סַאדַאמ...,

 טַײצ עצנַאג יד רעבָא .טנַאקעג טָאה יז יו טוג ױזַא טליפשעג טָאה יז
 .עלָאר ריא זיא סָאװ טינ ךעלטנגייא סייוו יז זַא ,טקרעמעג ךיז טָאה
 -רַאֿפ סָאװ ,תעד-רב ַא לדיימ ַא גנַאֿפנָא ןיא ןליּפש טריבורּפ טָאה יז
 זַא ,ןֿפלעה טנָאקעג ךיז יז טָאה סָאװ רעבָא .טלעוו יד ןעק ןוא טייטש
 -ןצכעז ַא ןוֿפ טוה רעד ןיא ןכירקנַײרַא טחמעג ןיוש יז טָאה דלַאב
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 ןוֿפ עלָאר יד ןליּפע רעדיוו דלַאב זומ ןוא .. עקטוטיטסניא רעקירעי
 ריא ןזַײװסױרַא טנַאקעג יז טָאה טרָאֿפ יו ָאט .המכח רעקידלַאווג ַא
 ױזַא ןעוועג זיא רעסַאֿפרַאֿפ רעד זַא ,זדנוא רַאֿפ רעטקַארַאכ ןתמא
 -רעוו יד ,ןעלטימ יד ןבעגעג טינ ריא ןוא ריא וצ ךעלרעטָאֿפ-ףיטש
 ןתמא ריא ןזייוו זדנוא רַאֿפ לָאז יז עכלעוו ךרוד ןעגנולדנָאה יד ,רעט
 ַא יװ יז טלדנַאה טָא . זדנוא רַאֿפ שינעטער ַא זיא ַארַאמַאט .םינּפ
 ,ץלַא ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד יז זיא טָא ןוא ,לדימ עשירַאנ עגנוי
 .??ַארַאמַאט טרָאֿפ זיא סָאוו ַאט .טסעֿפ רעטקַארַאכ ןוא גולק זיא סָאװ

 עטשרע יד; ןליּפש ןָא רעטַאעט-*אילַאט/, סָאד טבייה תוכוס ףיוא

 ןוא ךרוד טלַאֿפ עסעיּפ יד רעבָא ,רָאש לשנַא ןוא השמ ןוֿפ "עביל
 קירוצ רעדיוו טמוק .ק .רעטַאעט ןוֿפ קירוצ ךיז טיצ לעבַאל םַאדַאמ

 טימ ןיצּפיל ינעק סױרַא טמוק ָאד .רעטַאעט-"אילַאט,, ןיא ןליּפש
 ריא ןיא ןליּפש .ק טביולרעד יז זַא ,גנודלעמ רעלענָאיצַאסנעס רעד

 .ןסעיּפ עטקיטכערַאב-וויזולקסקע עריא ןיא רעטַאעט

 עלערימ , ןליּפש וצ ןיצּפיל ינעק ןוֿפ גָאלשרָאֿפ םעד ןָא טמענ .ק
 טלעטש ייברעד רעבָא ,רעטַאעט-"ןיצּפיל, ,ריא ןיא עקַאט ןוא "תרֿפא
 עסיורג ַא ןעגנערב טעװ סָאד יו תויה זַא (1 :ןעגנוגנידַאב ייווצ יז

 -ייב ןשיװצ םיקלח עכַײלג ייווצ ןיא ןרעוו טלייטעג סָאד לָאז ,הסנכה

 טגרָאזַאב לָאז ,רעטַאעט דמערֿפ ַא ןיא ןליּפש טעוװ .ק יו תויה (2 ,ןעד

 -עטש ןייק ןכַאמ טינ ריא ןלָאז ?ןטָאירטַאּפ , סניצּפיל יד זַא ,ןרעוו

 ,ןעגנור

 ןעגרָאמ,, ןיא ןציטָאנ רעטַאעט יד ןוא גנוקרעמַאב ַא זיא טָא ןוא

 ;?לַאנרושז

 "סעביל עטסערע, ןוֿפ "הרוזשב רעכעלקערוע, רעד טימ ןעמַאזצ,

 לחר-רּתסא סַאדַאמ זַא ,טכירכַאנ עכעלײרֿפ יד רעדיוו טמוק ,טױט

 ןַיז הכזמ וצ הצורמ ןיוע זיא יז ,טסייה סָאד ,ןיווש ליוו יקסנימַאק

 ןיצפיל ןיא תרֿפא עלערימ ןליּפש ןוא טסנוק ריא טימ עקירעמַא

 לָאז ןעמ זַא ,|גנידַאברָאֿפ או הׂשעמל םדוק יאנתב רעבָא ,רעטַאעט

 לענוע ץנַאג ַאזלַא ךיז טָאה יז .עמַאננייא בלַאה ןבעגקעווַא ריא

 רכד ןאמ רַאג ןױוש זיא לַאעדיא ןוא טסנוק ןגעוו ,טריזינַאקירעמַא

 .סרעגנילק יד ןענַײז רקיע רעד .|ןטינ ןױש ןעמ טדער| הימש

 ."ףטטנעמ א ןוֿפ ןכַאמ ןָאק עקירעמַא סָאװ ,ךעבענ

 -טנַא טנקייל .ק .ר .א זַא ,טכירַאב ַא ָאד זיא *טײהרַאװ איד; ןיא

 .רעטַאעט ןגייא ןַא ןיא טלעג וגײלוצנַײרַא טיירג זיא יז זַא ,ןדיש

 ,גנורַאֿפרעד רעטכעלש רעד ךָאנ זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו טרָאד

 עלערימ/, ןיא ןיצּפיל םַאדַאמ ןעז ןלעוװ ןטימ טַאהעג טָאה .ק סָאװ

 -גיא זיא יקסנימַאק קחצי:-םהרֿבַא| ןַאמ ריא טימ יז ןבָאה ,"תרפא

 |טליּפשעג ךיוא טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא ןשיווצ

 יד, ןליּפש ןיצּפיל ןעז ןענָאק וצ ידּכ ןטעליב ןֿפױק וצ ןסָאלשַאב

 יד רעבָא ןטעליב ןֿפױק טנַײרֿפ ַא טקישעג ןבָאה ייז ."העובש

 ןֿפױק ןוֿפ טדערעגּפא םיא ןבָאה רעטַאעט-ןיצּפיל ןוֿפ ןרָאיטקַא

 םוצ (טירטנַײא ןעײרֿפ) ?סעּפ, ַא ךָאנ ןדנָאװעג ךיז ןוא ןטעליב

 ךיוא טָאה רָאנ ,טגָאזעגּפָא רָאנ טינ טָאה רע .ץנימ רָאטקעריד

 ןֿפױקרַאֿפ וצ טינ ייז רעטַאעט ןַײז ןוֿפ רעריסַאק םעד טנדרָארַאֿפ

 סיקסנימַאק יד ביוא זַא ,רעטיה:ריט יד טגָאזעגנָא ןוא ןטעליכ ןייק

 טינ ייז ןעמ לָאז ,רעטַאעט ןיא ןטעליב טימ ןעמוק טרָאֿפ ןלעוו

 ,טנװָא ןעַײרֿפ ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סיקסנימַאק יד .ןזָאלנַײרַא

 ןיא רָאנ ,רעטצעט-ןיצּפיל ןיא ןעגנאגעג טינ רעבירעד ןענַײז

 זַא ,ןעגנַאלק טײרּפשרַאֿפ ךיז ןבָאה לַײװרעד רעבָא ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא

 ןָאטעגנָא ןעוועג זיא .ק רָאנ ,רעטַאעט-ןיצּפיל ןיא ןעוועג ָאי ןענַײז ייז

 לָאז ןעמ ידּכ עקטנעדוטס עשיסור ַא סלַא רָאג רעדָא לטייש ַא ןיא

 .גנולעטשרָאֿפ יד ןעז וצ ןרעטש ןענָאק טינ ןוא ןענעקדעד טינ יז
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 ןיא ?ַאדגַאמ, סלַא ףיוא .ק טערט 1909 רעבמעצעד 12 םעד

 ,"טַאמייה יד; סנַאמרעדוז

 יז זַא ,ןָאזעניד ֿבקעי וצ .ק טבַײרש 1909 רעבמעצעד 14 םעד

 -סידָאלּפַא עסיורג טימ לַאֿפיײב ליֿפ רעייז טָאה ןוא רעווש טעברַא
 עריא ךָאנ ,םייהַא קרַאטש טקנעב יז רעבָא ,טלעג טנידרַאֿפ ןוא ןטנעמ

 ןָאק יז רָאנ ,טנַײרֿפ ליֿפ רעייז ָאד ןיוש טָאה 'יז שטָאכ ,טנַײרֿפ עטוג

 .ןעניווועגוצ טינ ייז וצ ךיז יז ןָאק רעבירעד ,ןעייקעצ טינ יז

 ;וירב םעד וצ וצ טבַײרש ,יקסנימַאק קחצי:םהרֿבַא ,ןַאמ ריא

 קורדניא םעד טניימעג}| סיזירק-ןטסיטרַא רענַאקירעמַא םעד;

 ןוא ,טבעלעגרעביא ןיוש יז טָאה ןקיטירק יד ןוא םלוע-רעטַאעט םַײב

 ךָאד ,גלָאֿפרע סיורג טָאה יז .טנעקרענָא ןעמעלַא ןוֿפ טציא זיא יז

 -ַאד רענַאקירעמַא יד .םייהַא קירוצ -- ןקעטש ןטלַא םוצ יז סע טיצ

 רעקירדינ ליֿפ ָאד טייטש טסנוק יד לַײװ ,טשינ יז ןשַארעביא סרַאל

 ' ."דנַאלסור ןיא יו

 ץרוק רעייז ַא ןיא ,ק טרזחרעביא 1909 רעבמעצעד 15 םעד
 ,ןבַיײרש וצ טַײצ ןייק טינ טָאה יז זַא ,עניגער רעטכָאט ריא וצ לווירב
 ריא וצ טבַיײרש ןוא עדַאנַאק רעביא ןליּפש ןכָאװ 3 םעדכָאנ טרָאֿפ יז
 "ווילק ,אקיטוי ,טיָארטעד ,ָאלַאֿפָאב ןוֿפ ךעלווירב עצרוק החּפשמ
 ,ןָאסירַאה ןוא דנַאל

 -?ַאילַאט; ןיא קירוצ ןטָארטעגֿפױא .ק זיא 1910 רַאונַאי 6 םעד

 יז זיא ךָאנרעד ,שטיוועקשוי .ס ןוֿפ "גינעק רעד, ןיא רעטַאעט
 1910 רַאורבעֿפ 12 םעד .ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא רעדיוו

 זיא ָאד ,ןילקורב ןיא רעטַאעט-"םעהטָאג, ןיא ןטָארטעגֿפױא יז זיא
 טָאה רעכלעוו ,רעלסעק ןוא ריא ןשיווצ ךוסכס ַא ןכָארבעגסיױא
 ךיז טגָאז יז .עסעיּפ-דנוש ַא ןיא ןטערטוצֿפױא ריא ןוֿפ טרעדָאֿפעג
 ןטימ רעבָא ,טקַארטנָאק ןוֿפ ןעײרֿפַאב וצ יז םיכסמ זיא רעלסעק .ּפָא

 טינ קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט רעדנַא ןייק ןיא רָאט יז זַא ,גנידַאב
 ןרעטנוא 1910 לירּפַא 6 ןזיב ץרעמ 232 ןוֿפ םורַא יז טרָאֿפ .ןליּפש
 טימ ץניָארּפ רעד רעביא ןילקער .א ןיוודע ןוֿפ טנעשזדענעמ
 ,*ַארָאנ;

 ןעײרֿפַאב לָאז ןעמ זַא ,טלעוּפעג טָאה ןיקלער יו טלייצרעד גנָאי .ב

 רעד רעביא טריֿפעגמורַא יז טָאה רע ןוא ,רעטַאעט ןוֿפ יקסנימַאק יד
 ַא ןוֿפ רַאלָאד טרעדנוה וצ טלָאצעג ריא טָאה רע ּוװ ,ץניוװָארּפ
 טנידרַאֿפ ריא ןוֿפ טַײצ רעצרוק ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא ,גנולעטשרָאֿפ
 ,רַאלָאד טנזיוט קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ

 ;טנכײצרַאֿפ רעדנעלסיוא .נ
 ןיא קידנעייז ,1910 רָאי ןיא .טקַאֿפ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא;

 רעדנַאסקעלַא ןיא ןטָארטעגסױרַא יקסנימַאק .ר .א זיא ,עקירעמַא
 ךיז ןבָאה עסערּפ רעד ןיא ."עמַאד ןעילעמַאק יד, עסעיּפ סַאמויד
 ןיא טַאהעג ןבָאה לָאז יקסנימַאק .ר .א זַא ,תועידי ןֿפרָאװעגכרוד
 טכער טימ טָאה עמ .לָאר רעד ןיא גלָאֿפרעד ןשביה ץנַאג ַא עקירעמַא
 -ןַײא יקסנימַאק טעוװ ,עקירעמַא ןופ קירוצ קידנעמוק זַא ,טרָאוװרעד

 ןוא רַאוטרעּפער ןקידנעטש ריא ןיא *עמַאד ןעילעמַאק יד, ןסילש
 רעששידִיי רעד ףױא לָאר רעַײנ רעד ןיא ןטערטסױרַא ןבייהנָא טעוו
 ןָאטעג טינ רעבָא סע טָאה יקסנימַאק .ר .א .דנַאלסור ןיא עניב
 -עגסױרַא טינ דנַאלסור ןיא לָאמנייק יז זיא *עמַאד-ןעילעמַאק, סלַא

 טָאה טקַאֿפ םעד ןיא .טינ לַאֿפוצ ןייק סיוועג זיא סָאד ןוא ,ןטָארט

 ריא וצ זיױלב טינ גנויצַאב עשיטירק םיקסנימַאק טלגיפשעגּפָא ךיז

 עסעיפ סַאמויד וצ ךיוא רָאנ ,עסעיפ סַאמויד ןיא ליּפש רענעגייא

 | .אֿפוג !
 טנָאקעג טינ עסעיּפ סַאמויד טָאה ףירגַאב סיקסנימַאק טל

 רעטצעזרעביא ןַא ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ טֿפרַאדעג טָאה עמ סָאװ ,סָאד ןבעג

209 

 ןופ ןַאסיסקעל
| 

 ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד זיא רַאֿפרעד .עניב רעשידִיי רעד ףיוא עסעיפ

 טינ יקסנימַאק .ר .א רַאֿפ ןבילברַאֿפ עקירעמַא ןיא עסעיפ סַאמויד

 עקיזָאד יד טָאה טײטַאב ןלעוטקַא ןייק .גנונָאמרעד-עזייר ַא יו רעמ

 .טַאהעג טינ לָאמנייק יקסנימַאק .ר .א רַאֿפ גנוריֿפֿפיואי
 ַא טריזינַאגראָא רעדיו .ק טָאה עקירעמַא וִוֿפ ןעמוקעגקירוצ

 .רעטַאעט ןשידִיי םעד רַאֿפ עּפורט

 יַארָאג;
 ַא טריזינַאגרָא רעדיו .ק טָאה עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ

 ,רעטַאעט שידִיי ןליּפש ןרָאֿפעגמורַא ןוא עּפורט

 ;טבַײרש רעדנעלסיוא םוחנ
 יקסנימַאק .ר .א טָאה ַארָאנ סלָא ןטערטוצֿפױא םיורט ריא טימ;,

 סע תעב ,רָאי 1907 ןיא ךָאנ .ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא ןגָארטעגמורַא ךיז

 ןרעלדַא סוילוי טימ *עּפורט-ןרעסישזער ריֿפ, יד טעדנירגעג טרעוו

 סלַא ןטערטסױרַא טעװ יקסנימַאק .ר .א זַא ,טריסנָאנַא טרעוו ,שארב

 גנולעטערָאֿפ-*ַארָאנ, יד ןוא ,ןלַאֿפעצ טרעוו עּפורט יד רעבָא ,ַארָאנ

 ןזיײװַאב ןָא רעדיו ךיז ןביוה 1908 רָאי ןיא .ןעמוקרַאֿפ טינ ןָאק

 סלַא ןטערטסױרַא טעוװ יקסנימַאק .ר .א זַא ,םעד ןגעוו ןסנָאנַא

 רעבָא ןעייטש טלַאטשעגדַארָאנ םעד וצ געוו סיקסנימַאק ףיוא .ַארָאנ

 -לירג ןוֿפ גנוטעברַאַאב סנידרָאג ןליּפש ןכָאנ| ןעגנורעטש עגנערטש

 טימ קיטכיזרָאֿפ ןַײז וצ קיטירק יד ריא טַאר *ַאעדעמ ,, סרעצרַאּפ

 טינ זיא'ס סיורג יו ...|ןגרוטַאמַארד עשיעּפָארײא-ֿברעמ ןוֿפ ןסעיפ

 טמיורטעג ךָאד יז טָאה ,ןענידרָאג ֿבקעי רַאֿפ יישּפָא ריא ןעוועג

 ַא ןגעוו יו עסעיפ רעטצעזעגרעביא ןא ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו

 ,גנולקיװטנַא רעשירָאיטקַא ריא ןיא טנעמָאמ ןכעלרעַײֿפ סרעדנוזַאב

 רעד ןוֿפ לָאר יד ןלָאמסױא ךיז טלָאװעג טינ ןֿפוא םושב טָאה יז

 ,עלַאמרָאנ| עכעלטנרָא יד ןוֿפ ענייא רָאנ יו עסעיפ רעטצעזעגרעביא

 לָאז סָאװ ,לָאד ַא ןַײז טלָאזעג טָאה סָאד .עריא עלָאר ןעכעלנייוועג

 םָארטש ןשירֿפ ַא סעּפע ןגָארטנַײרַא ,ןֿפַאש ריא ןרעכיירַאב ךעלקריוו

 סָאד ןוא ,רעדליב ןוא ןטלַאטשעג זיירק םעַײנ ַא ןריֿפנַײרַא ,ןבעל

 סנעסביא ןיא ןעניֿפעג וצ טבילגעג יקסנימַאק .ר .א טָאה ץלַא

 -טֿפַאשלעזעג יד ןגױצעגוצ ןיקסנימַאק .ר .א טָאה ָאד.. ."ַארָאנ,

 טסעטָארּפ רעד ןגױצעגוצ טָאה סע .עסעיפ רעד ןוֿפ ץנעדנעט עכעל

 טכער יד ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ עסייה יד ,גנוֿפַאלקשרַאֿפ-ןזעטנעמ ןגעק

 -עלַא םעד ןיא טָאה יקסנימַאק .ר .א .ױרֿפ רעטקירדרעטנוא רעד ןוֿפ

 סע עכלעוו טימ ןוויטָאמ יד ןוֿפ גנַאלקּפָא ןקידעבעל ַא טרעהעג ןעמ

 טָאה רַאֿפועז ןוא ,גנוֿפַאע ענעגייא ריא ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא

 םיורט םעד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ,ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא ,גנַאל ױזַא יז

 .ַארָאנ סלַא טירטֿפױא ןקידנעמוק ריא ןעעװו

 רעד ףיוא טרַאוועג קידלודעגמוא ןוא גנַאל טָאה יקסנימַאק .ר .א

 -ביא ןיא ןטערטוצֿפױא טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב טעוװ יז ןעוו טַײצ

 טָאה ,ןעמוקעג ךעלדנע זיא טַײצ עקיזָאד יד זַא רעבָא ,"ַארָאנ, סנעס

 ץנַאג ײר ַא ָאד טייטש ןיטסיטרַא רעד רַאֿפ זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז

 ַא ןעועג ץדלעה סנעסביא ןיא זיא סיועג .ןטייקירעוװע עברַאה

 ןשירָאיטקַא סיקסנימַאק טנַאנ שינַאגרָא ןעוועג זיא סָאװ ,סנױזַא ךס

 ךעלגערטרענוא יו ןעמונַאב טוג רעייז טָאה יקסנימַאק .ר .א .ץעוו

 טנכייצעגסיוא טָאה יז .בוטש רענעגייא ריא ןיא עגַאל סַארָאנ זיא סע

 ךיז טקוק ַארָאנ ןעוו טנעמָאמ םעד ןוֿפ טיײקשיגַארט יד ןענַאטשרַאֿפ

 ענעגייאג ריא ןסייהעג טָאה'ס סָאװ ,סָאד זַא ,טעזרעד ןוא םורֵא

 ַא ןרעוו עגר עדעי ָאד ןָאק יז זַא ,סריא טינ ןיטולחל זיא ,"בוטש

 -ליֿפ גונעג ןעוועג זיא יקסנימַאק .ענעסױטשעגסױרַא ןַא ,עדמערֿפ

 טסעטָארּפ סַארָאנ ןָא זַײװװכעלסיב טסקַאוו סע יו ןעמענרַאֿפ וצ רַאב

 ןװַארב סָאוװ ,סרעמלעה יד ןוֿפ לַארָאמ רעטלַאקדזיא רעד ץעק
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 טָאה יקסנימַאק ..טײקטסעֿפ רעשילַארָאמ רעייז טימ קרַאטש דזזַא

 -עג זיא יז ןכלעוווצ טסנרע ןצנַאג םעד טימ ןעמונעגֿפױא ץלַא סָאד

 ,טײקנסָאלשטנַא סַארָאנ טקיטכערַאב ףוס ןזיב טָאה יז .טגיינעג ןעוו

 סָאד ױזַא יו עיצַאטערּפרעטניא רעד ןיא רעבָא ,טַאט ןקיטומ ריא

 ,סנױזַא ךס ַא ןעוועג ךָאד זיא ,ןענעסביא ַײב ןבעגעג טרעװ ץלַא

 .דמערֿפ ןבילבעג קידנעטש ןיקסנימַאק זיא סָאװ

 סנעסביא סעסעיפ ערעדנַא ןשיװוצ *ַארָאנ; טָאה ,טסּוװַאב יװ

 -יטסילָאבמיס רעד וצ גנוגיינ סרָאטוװַא םעד ןוֿפ ןטילעג ןטסקיניױומַא

 לָאצ עשביה ַא ןַארַאֿפ ָאד זיא ןגעווטסעדנוֿפ .רינַאמ-בַײרש רעש

 ָאד .םזילָאבמיס ןוֿפ דנַאר עמַאס סַײב טייג רָאטוװַא רעד ּוװ סענעצס

 ףױא ןֿפורַאֿפ וצ ךיז טגיינעג זיא ןעסביא יוו ךיז טקרעמַאב טרָאד ןוא

 טיירג זיא רע ןעגנובעלרעביא סדלעה םעד ןיא עלענָאיצַאריא סָאד

 ףױא ךיז טבייה סָאװ ,םיטש רענעגרָאברַאֿפ רעד ןעױרטרַאֿפ וצ ךיז

 -ַאק טמיטשַאב טָאה סָאד ןוא .ןַײזטסּוװַאברעטנוא סדלעה ןַײז ןוֿפ

 .עסעיּפ סנעסביא ןוֿפ לַאירעטַאמ סעד וצ גנַאגוצ סיקסנימ

 םעד ןיא ןויטקערָאק ןגָארטוצנַײרַא טֿפָא ױזַא ןרָאוװעג טניווועג

 .עּפָא וצ ןעמוקעגסיוא זיא ריא ןכלעוו טימ לַאירעטַאמ ןשירַארעטיל

 םעד ןטָארוצסױא ןעמונעג ךיז לָאמסָאד ךיוא יקסנימַאק טָאה ,ןריר

 ,סָאד יז טָאה ןָאטעג ןוא ,עסעיּפ סנעסביא ןיא ?טנעמָאמ ןשילָאבמיס;

 טימ ןענעסביא טריגערָאק יז, .טקישעג קירביא טינ ,ןגָאז ןעמ זומ

 -נימַאק ןגעעוו ןטירשעג תולעּפתה טימ טָאה -- ?סוינעג ןשידִיי ריא

 -רעגריב ַא רענייא עסעיּפ סנעסביא ןוֿפ טסקעט ןֿפױא טעברַא סיקס

 טינרָאג ָאד רעבָא זיא טייקכעלקריו רעד ןיא .רעקיטירק רעכעל

 סנעסביא טצ גנַאגוצ סיקסנימַאק .ןרעוו וצ לעּפתנ סָאװ ןוֿפ ןעוועג

 ןיא גנריטנעירָא רעכַאווש ץנַאג ַא ןגעוו טגָאזעג תודע טָאה טסקעט

 יקסנימַאק .ר .א טָאה ,לשמל ,ױזַא .קרעוו םענוֿפ ןוויטָאמ-טנורג יד

 -וועליּפש רעשירעדניק ןוֿפ ךירטש םעד ןֿפרָאועגּפָא ןצנַאגניא טעמּכ

 דנצנעלג ױזַא טגעלֿפ סע עכלעוו ,טֿפַאשנגיײא-עקלַאיל יד ,טייקיד

 -רַאסימָאק ןיטסיטרַא יד |עניב רעשיסור רעד ףױא} ןבעגרעביא

 לָאמטֿפָא טזחמעג יקסנימַאק ַײב טָאה גנולדנַאהַאב ַאזַא ןוֿפ .יקסוועשז

 יא סָאד ןוא ,רוטַאנ סַארָאנ ןוֿפ טײקשיטעָאּפ יד ןרָאלרַאֿפ ןייג

 .ליפוע ס'יקסנימַאק ןוֿפ טקעֿפעד רעכעלטנזעוו ַא ןעוועג ךעלקריוו

 ער םענוֿפ-רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג זיא *םלָאהסרעמזָאר, עסעיּפ יד.

 טַײצ רענעי ןיא רעטַאעט ןשירעלטסניק רעווקסָאמ ןיא רַאוטרעּפ

 ןקיזָאד םעד טימ ןענגעגַאב ןבױהעגנָא ךיז טָאה יקסנימַאק .ר .א ןעוו

 -ןצ ריא טריֿפעג יז טָאה טַײצ רעד ןיא טקנוּפ .סעדָא ןיא רעטַאעט

 טינ רעבירעד זיא'ס ."ַארָאנ; סנעסביא ףיױא טעברַא סגנוטיירג

 סלַא| גנוסַאֿפֿפױא ריא טימ ַאווָאכעשט-רעֿפינק זַא ,ןסָאלשעגסיוא

 |טייקשיטעַאּפ ליֿפוצ טימ טנכייצעג טינ טָאה יז עכלעוו ,"ַאקעבער,

 .ר .א טקריווַאב סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טָאה ױרֿפ רעשנעסביא רעד ןוֿפ

 ןענַײז ַארָאנ סלַא טירטֿפױא סיקסנימַאק ןיא רעבָא ,ןיקסנימַאק

 -עג ןױש זיא דלוש יד עכלעוו רַאֿפ ןטקעֿפעד עקינייא ךָאנ ןעוועג

 | .ריא ףיוא זיולב ןלַאֿפ

 -יז לקַאטקעּפס םעניא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ץלַא רַאֿפ רעגרע

 טליֿפעג ךיז טָאה ליּפשש סיקסנימַאק ןיא ןעוו ןטנעמַאמ ןעוועג ןענ

 -רעביא שעירעטסיימ טגעלֿפ יקסנימַאק .טײקנרױלרַאֿפ עטמיטשַאב ַא

 -יחסג רעד ןיא ןרעוו-רוכיש סעקרתסא יו סענעצס עכלעזַא ןבעג

 טגעלֿפ יז ."רעצרעה ענעכָארבעג יד; ןיא ץנַאט סלטיג רעדָא "הט

 -ײרֿפ רעכעלרעסיוא ןוֿפ טכעלֿפרעביא ןצנַאג םעד ןץזַײוװַאב ןטרָאד

 ןוא -- טיקַױרמוא ןוא טײקנגָאלשרעד רעכעלרעניא ןוא טייקיד

 עקידנעטשלוֿפ ריא טרירטסנַאמעד סע טָאה יקסנימַאק עבלעזיד ָא-טָא

 טנעסביא ןיא ַאלעטנַארַאט רעד טימ ענעצס -עד ןיא טײקנרױלרַאֿפ
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 רָאּפ ַא ןיא ךָאנ ןיא ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה עבלעזסָאד ,?ַארָאנ
 ךיז ןטלַאהניײא טנָאקעג טינ טָאה יקסנימַאק ּוו סענעצס עכלעזַא
 טָאה יז עכלעוו ,ןעגנוכיירגרעד ענעגייא עריא ןוֿפ ךייה רעד ףױא
 טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא .ןעלקַאטקעּפס ערעדנַא ייר רעצנַאג ַא ןיא ןזיווַאב
 -רַאטש ַאזַא ןסילֿפ טגעלפ ליּפש סיקסנימַאק ןיא ןעוו ,ןלָאר ערעדנַא
 עסעיפ סנעסביא ןיא ליפש ריא זיא ,םָארטש רעלענָאיצַאמע רעק
 ןעגנַאגרעד וליֿפַא סע זיא לָאמליײיט .שיטסילַאנָאיצַאר ליֿפוצ ןעוועג
 ַא ןליֿפ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ליפזע סיקסנימַאק ןיא זַא טַײװ ױזַא
 ןעגנולעג זיא יקסנימַאק .ר .א ּוװ סענעצס יד .ןָאט רעשירענַאזער
 עטסעב יד ןעוועג ןענייז ,ןָאט ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב וצ ךיז
 טזָאלעג סרעדנוזַאב ךיז טָאה סָאד .לקַאטקעּפס םעד ןיא ןטנעמָאמ

 רעשיטַאמַארד רעד ּווו ,טרָאד ,עסעיפ טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןעז
 טריֿפ רע ןעוו ,עידַאטס רעטצעל רעד ןיא ןַײרַא טערט טקילֿפנָאק

 עקיטיינ יד ןענוֿפעג יקסנימַאק טָאה ָאד .עֿפַארטסַאטַאק רעד וצ ןיוש
 סָארָאנ ןוֿפ טעּפמיא ןצנַאג םעד ןבעגוצרעביא ףיוא ןעלטימקורדסיוא
 -טנַא יד ,טסעטָארּפ ריא ןוֿפ טײקכעלטֿפַאשנדיײל יד ,גנוכַאווֿפױא
 ןוא .בוטש ריא טזָאלרַאֿפ יז ןעוו ,טירש ןטצעל ריא ןוֿפ טיײקנסָאלש
 .לקַאטקעּפס םעד ןוֿפ עלוֿפטרעװ סָאד ןעוועג זיא סָאד

 רעד ןעוועג ,קֿפס םוש ןָא ,זיא *ַארָאנ, ןיא טירטֿפיױא סיקסנימַאק
 לקַאטקעּפס רעד .ןֿפַאש ןצנַאג ריא ןיא טנעמָאמ רעטסרַאבטיירטש
 ןענַײז סע .עסערּפ רעד ןיא עיסוקסיד עֿפרַאש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה
 עקינייא .עמעט רעד ףיוא ןעלקיטרַא רעקילדנעצ ןרָאװעג ןבירשעגנָא
 ןַא זיא ַארָאנ סיקסנימַאק זַא ,ןזַײװװרעד טלָאװעג ןבָאה ןעלקיטרַא
 טכַארטַאב ןבָאה ,טרעקרַאֿפ ,ערעדנַא .לַאֿפכרוד רענעכַארּפשעגסיױא
 "ַארָאנ, .ףמוירט ןטסערג סיקסנימַאק יו טינ ריש לקאטקעפס םעד
 יד ןבירשעג טָאה -- ןעגנוטרָאוװרעד עלַא טגייטשעגרעביא טָאה
 ַא ןעמונעג ןָא בײהנָא ןוֿפ טָאה יקסנימַאק .ר .א -- גנוטַײצ רעקסנימ
 -ניא עקיטכיר יד ןטלַאהעגסיוא ףוס םוצ זיב טָאה ןוא ןָאט ןקיטכיר
 ןיא עכָאּפע עַײנ ַא טיײטַאב גנולעטש ַאזַא ןיא *ַארָאנ, ...עיצַאטערּפרעט
 ."רעטַאעט ןשידִיי

 עטיירב יד לקַאטקעּפס ןקיזָאד םעד ןעמונעגֿפױא טָאה יװ ןוא
 סלַא ןטָארטעגֿפױא יקסנימַאק זיא לָאמ ןטשרע םוצ ?עסַאמ-רעיושוצ

 טנָאקעג ןעמ טָאה טלָאמעד ןיוש ןוא ,קסנימ ןיא 1910 רָאי ןיא ַארָאנ
 -יַארָאנ, םעד וצ ךיז טיצַאב עסַאמ-רעיושוצ עטיירב יד זַא ,ןעז
 סע זיא רעמ ךָאנ ,סערעטניא ןכעלנייוועגמוא ןָא טימ לקַאטקעּפס
 לָאר רעַײנ ריא ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא יקסנימַאק ןעוו רָאלק ןרָאוװעג
 .עשרַאוו ,שזדָאל ,ענליוו ,סעדָא ןיא

 םלוע ןשידִיי רענליוו סענוֿפ ןרָאוװעג ןעמונעגֿפױא זיא ַארָאנ;

 .ענליוו ןוֿפ טימ ןעמ טליײיט ױזַא -- "תולעּפתה רעטסערג רעד טימ

 -רעד רעד .טעטש ערעדנַא ןוֿפ ךיוא טליײטעגטימ טרעוװ עבלעז סָאד

 .ו .א יױװַאזַא ,רעשימרוטש ַא תמאב ןעוועג זיא םוקילבוּפ םַײב גלָאֿפ

 ןעגנעטערטסױרַא עטשרע עריא טניז טַאהעג טינ םיא טָאה יקסנימַאק

 עיגָאלַאנַא ןַא סעּפע ןוא ,1905 רַאי ןיא סעסעיפ *עשירַארעטיל , יד ןיא

 -סױרַא עטשרע עריא ןוא ַארָאנ סלַא טירטפיוא סיקסנימַאק ןשיווצ

 ןוֿפ ןדנעטשמוא יד ןיא .ןעוועג ךעלקריוו זיא 1905 ןיא ןעגנוטערט

 סָאד, טקיטלעוועג טָאה עניב רעשידִיי רעד רעביא ןעוו ,רָאא 0

 ןסיורג ַא ןעמוקַאב טזומעג גנוריֿפפיױא-*ַארָאנ, יד טָאה ,"דִיי עלעטניפ

 -עטערָאֿפ *עשירַארעטיל, עטשרע יד יו ,טײטַאב ןכעלטֿפַאשלעזעג

 -ידִיי רעד רַאֿפ ןעוועג סע זיא טלָאמעד יו טקנופ .1905 רָאי ןיא גנול

 .קורדסיא סצרפ טל ,"עבָארּפ-רעַײֿפ, ַא טֿפַאשנרָאיטקַא רעש

 -ַאב רָאיטקַא רענעטירשעגטרָאֿפ רעמ רעד טָאה ,טלָאמעד יו טקנופ

 -עג ןרעוו סע ּוװ ,ענובירט סלַא עניב יד רעַײט זיא םיא זַא ,ןזיוו
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 -רעד .טײטַאב ןכעלטֿפַאשלעזעג ןרעסערג ַא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ טלעטש
 -ֿפױא-*ַארָאנ, יד סָאװ ,גלָאֿפרעד רעסיורג רעד ךיז טרעלקרעד טימ
 ,1910 רָאי ןיא עסַאמ-רעיושוצ רעטיירב רעד ַײב טַאהעג טָאה גנורֿפ
 םעד טיינַאב רעדיוו טָאה יקסנימַאק .ר .א ןעוו ,1913 רָאי ןיא ַײס
 עטמיטשַאב םיא ןיא ןגָארטעגנַײרַא טָאה ןוא לקַאטקעפס ןקיזָאד
 ,"ןעגנורעסעבסיוא

 זיא ןליּפש ס'.ק .ר .א ןוֿפ םשור רעד ןעוועג זיא סע טַײװ יוװ ףיוא
 -נעצער ַא דצמ ריא וצ גנַאזעג-ביול דנגלָאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 ךיז סיוא טינ טדיימ סָאװ ,"יטסָאװָאנ עיקסעדָא; ןיא (1910) טנעז
 ןוא לבמַאסנַא ,ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןוֿפ תונורסח עלַא ןגעוו ןלעטשוצּפָא
 -רעּפ יז טבייה רעבָא ,טקילײטַאב זיא יז ןכלעוו ןיא ,רַאוטרעּפער

 :סױרַא םעלַא םעד ןוֿפ ךעלנעז

 יד טָאה ,טנעלַאט ןלעה ןוא ןסיורג סיקסנימַאק ןוֿפ םוקנָא ןטימ,
 ןרעַײֿפ עלַא טימ ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ןוא טבעלעגֿפױא עניב עשידִיי

 ,קידריווקרעמ טינ זיא סָאד יו ,ןוא .טסנוק רעלַארטַאעט רעטכע ןוֿפ
 זיא ,טליֿפרעד ןטכענ בָאה ךיא עכלעוו ,שינערעקרעביא עקיזָאד יד
 -מוא רעִירֿפ יו טקנופ טבַײלב ץלַא ּוװ עניב ַאזַא ףיוא ןעמוקעגרָאֿפ
 סעיצַארָאקעד יד יא :עניטור רעד טימ ןגױצרַאֿפ ןוא ךעלגעווַאב

 יא ,ןקעלֿפ ענעכָארקעגּפָא טימ טעשטרַאטסעגסױרַא קיסעלכַאנ ןבָאה
 ,רעלֿפוס םוצ ןגיוצעג ךיז ,טייהניווועג רעד טיול ,ןבָאה ןרָאיטקַא יד
 ַא ןֿפַאש וצ ןעגנוִימַאב ענַײז ןיא טָאה גרוטַאמַארד רעד ךעלדנע ,יא
 ןטקעֿפע עקידנריֿפרַאֿפ יד ןעמוקַײב טנָאקעג טינ ,עסעיּפ עשירַארעטיל
 זיא'ס .ןרָאװעג טריזשוטרַאֿפ זיא ץלַא סָאד ןוא ,עמַארדָאלעמ רעד ןוֿפ
 -עטקַא ןייא זיולב ןבילבעג זיא עניב רעד ףיוא .ןדנּווװשרַאֿפ ץעגרע
 עריא ןיא עטסָארּפ ךעלדנעמוא ןַא ,םינפ ןֿפָא ,רעטױל ַא טימ עסיר
 עכעלכַײלגרַאֿפמוא ןוא עכעלרעדנּוװו ַאזַא טקנופ ןוא ןעגנובעלרעביא
 ,"ןרינַאמ ןוא ןטסעשז ,ןעגנוגעווַאב עריא ןיא

 "עמַאד ןעילעמַאס,

 :טנכײצרַאֿפ רעדנעלסיוא .נ

 ןיא קידנעייז ,1910 רָאי ןיא .טקַאֿפ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא;

 רעדנַאסקעלַא ןיא ןטָארטעגסױרַא יקסנימַאק .ר .א זיא ,עקירעמַא

 ךיז ןבָאה עסערפ רעד ןיא ."עמַאד ןעילעמַאק יד, עסעיפ סַאמויד

 ןיא טַאהעג ןבָאה לָאז יקסנימַאק .ר .א זַא ,תועידי ןֿפרָאװעגכרוד

 טכער טימ טָאה עמ .לָאר רעד ןיא גלַאֿפרעד ןשביה ץנַאג ַא עקירעמַא

 -נַײא יקסנימַאק טעװ ,עקירעמַא ןוֿפ קירוצ קידנעמוק זַא ,טרַאוורעד

 ןוא רָאוטרעּפער ןקידנעטש ריא ןיא *עמַאד -ןעילעמַאק יד, טילש

 רעשידִיי רעד ףױא לָאר רעַײנ רעד ןיא ןטערטסױרַא ןבייהנָא טעו

 סלַא ןָאטעג טינ רעבָא סע טָאה יקסנימַאק .ר .א .דנַאלסור ןיא עניב

 -עגסױרַא טינ דנַאלסור ןיא לָאמנייק יז זיא *עמַאד-ןעילעמַאק,

 טָאה טקַאֿפ םעד ןיא .טינ לַאֿפוצ ןייק סיוועג זיא סָאד ןוא ,ןטָארט

 ריא וצ זױלב טינ גנו:צַאב עשיטירק סיקסנימַאק טלגיּפשעגּפָא ךיז

 עסעיפ סַאמויד וצ ךיוא רָאנ ,עסעיפ סַאמויד ןיא ליפש רענעגייא

 .אֿפוג

 טנָאקעג טינ עסעיפ סַאמויד טָאה ףירגַאב סיקסנימַאק טױל

 רעטצעזרעביא ןַא ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ טֿפרַאדעג טָאה עמ סָאוו ,סָאד ןבעג

 ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד זיא רַאֿפרעד .עניב רעשידִיי רעד ףױא עסעיפ

 טינ יקסנימַאק .ר .א רַאֿפ ןבילברַאֿפ עקירעמַא ןיא עסעיפ סַָאמויד

 עקיזָאד יד טָאה טײטַאב ןלעוטקַא ןייק .גנונַאמרעד-עזייר ַא יו רעמ

 ."טַאהעג טינ לָאמנייק יקסנימַאק .ר .א רַאֿפ גנוריֿפֿפיוא

 :טבַײרש גרעבדורג ווָאקרוט קחצי

 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא טַײצ-סגנובעלֿפױא יד טמוק טָא ןוא...,

 ןליפשע וצ רעדיוו טביולרעד ןעמ ּוװ ןרעטנעצ עַײנ ךיז ןענעֿפע סע
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 יאיר ירבו אריבער 0 א אנא ריב

 ןופ ןָאסיססעל

 ןעמַאװצ רעטעברַא רעקיניזטסּוװַאב רעשידִיי רעד .רעטַאעט שידִיי
 ןטערטוצרעבירַא ןָא זַײװװכעלסיב ןבייה טנעגילעטניא ןשידִיי ןטימ
 .רעטַאעט ןשידִיי ןטגיילעג-םרח ןיא טציא זיב םעד ןוֿפ לעוװש יד
 ןסעיפ עכעלשטנעמ עטשרע יד עקירעמָא ןוֿפ ןעמוקוצנָא ןָא ןבייה סע
 דצנַײרַא ןָא ףיא ךיז ןבייה סע .יקסניּפ ןוא ןירבָאק ,ןידרָאג ןוֿפ
 ןוא גרעבדנירטס ,ןעסביא םעד ןוֿפ רענעט עכעלטלעוו עַײנ ןסַײר
 ןסַײר ןטלַאטשעג עשיטַאמָארד רעקילדנעצ .רַאוטרעּפער-ןַאמרעדוז
 רעשידִיי רעד ףיוא ןטרַאוו ןרוגיֿפ-רטַאעט רעקילדנעצ .ןבעל םוצ ךיז
 טולב ןוא שיײלֿפ ןבעג ייז ןוא ןעמוק לָאז סָאװ ,ןיטסיטרַא רעסיורג
 ףיוא קימיטשנייא טלַאֿפ לַאוװסיױא רעד .המשנ עשירעלטסניק ַא ןיא
 ,טֿפַארק עשיטַאמַארד גונעג טציזַאב יז .ַאקסנימַאק לחר רתסא

 רצֿפױא ידּכ טנעמַארעּפמעט -עניב ןוא עיציױטניא עשירעלטסניק
 לחד רּתסא -- רעבָא ,רעױשוצ יד ַײב רעטימעג יד ןעמערוטש
 טשינ ןיֹוש זיא יז ןרָאי עטסנעש עריא רעבירַא טלָאמעד ןיוש זיא
 עקידנליּפש-טנגוי רעד ןוֿפ ןענח עלַא טימ ,עטרַאצ ,עשירֿפ יד רעמ
 יד וצ וצ טשינ ךעלרוגיֿפ ןיוש ךיז טסַאּפ ןוא ,סנירעליפשיוש
 ,ערעדנַא ןַא ףױא .סנידלעה עביל ױזַא טלָאמעד יד ןוֿפ עטסרעמ
 ןיא .טרעטשעג טשינ ערעירַאק ריא סע טלָאװ ,עניב רעשידִיי-טשינ
 סָאװ ,ןלָאר גונעג ָאד ןענַײז רַאוטרעּפער ןקידמלועה-תומוא םעד
 רעזדנוא ַײב רעבָא .טנעלַאט ריא רַאֿפ ןטסָאמעג יו ןעוועג ןטלָאװ
 .קילגמוא רעשירעלטסניק ַא ןעוועג סָאד זיא טייקצענערגַאב

 "עקרּתסא, ,"ַארָאנ, ,"המותי יד עיסַאכ, טליּפשעג עקַאט יז טָאה
 "יט ַאזַא טימ ,טֿפַארק רעכעלרעניא ליֿפױזַא טימ "הטיזזש, רעד ןיא
 יצַאב טָאה סָאװ ,קורדסיוא םענעטלעז ַאזַא ןוא גנוגייצרעביא רעֿפ
 -נערטש רעבָא .רעצרעה עטסטלַאק יד טמערוטשעגֿפױא ןוא ןעגנּווו
 ןכַאמ םולש טנָאקעג טשינ טייהרעליטש ןבָאה סיניבמ-רעטַאעט עג
 יו ,וא ,טליֿפעג סע טָאה יז .רוגיֿפ רעגנוי טשינ-ךיוש ריא טימ
 .ןוֿפרעד ןטילעג ךס ַא טייהרעליטש ,טגָאזעג

 ,רַאוטרעּפער ריא ןוֿפ ןלָאר ערטלע יד ןיא יז זיא רעבָא רַאֿפרעד
 "רעטומ, סיקסניּפ ,"עקרַאשטָאּפ יד עינָאר, ,"תרֿפא עלערימ, יװ
 ןצנַאגניא ךיז יז טָאה ןלָאר יד ןיא .ןַײלגרַאֿפ םוצ טשינ ןעוועג
 ריא ןוֿפ טייקסיורג עכעלרעדנּוװ יד ןזיועגסױרַא ןוא טבעלעגסיוא
 םזיטַאמַארד ןקרַאטש ַאזַא ןוא ןעגנובעלרעביא ליֿפױזַא ;טנעלַאט
 ריא .עניב רעזדנוא ףױא רעירֿפ טסּוװעג טשינ טָאה'מ ןכלעוו ןוֿפ
 סָאו ,רעקַאלֿפ ןקידעבעל ַא ןיא ןעלדנַאורַאֿפ ךיז טגעלֿפ רוגיֿפ עצנַאג
 ערַאברעדנּוװ ריא .טכַאמעג קיורמוא ןוא טקעוועג ,טמערַאוועג טָאה
 -רעד ןוא טלטרעצעג ,טעשטשַאלעג טָאה ענַארּפָאט-ָאצעמ עשידָאלעמ

 -ץרַאה ןוא ןדײרֿפ עכעלשטנעמ עטסנגרָאברַאֿפ יד ןוֿפ טליײצ
 .ןטינרעטיצ

 ןוא ןטֿפַאשנדַײל עכעלשטנעמ עלַא טנַאקַאב ןעוועג ןענַײז ריא

 רעשירעליפשױש ריא ןוא ןטָאנ עטסקרַאטש יד רעבָא ,סעיצָאמע

 ,"םזַאקרַאס ןוא תונמחר ,עביל ןעוועג ןענַײז עמַאג

 :טבַײרש רעדנעלסיוא .נ

 נַאגרָא ךיז רעליּפשטימ סיקסנימַאק .ר .א ןבָאה 1910 רָאי ןיא;

 ."עּפורט עטקינײארַאֿפ יד. ןסייהעג טָאהס ָאוו ,עּפורט ַא ןיא טריז

 -רעטנוא סָאװ קיניו ךיז עּפורט עקיזָאד יד טָאה דנַאטשַאב ריא טיול

 -עגנָא ןעװעג זיא סע ןוא ,"עפורט עשירַארעטיל , רעד ןוֿפ טדייש

 רעד ןוֿפ טסעיצידַארט יד רָאֿפ לכב טצעז יז ,זַא ןעניימ וצ ןעמונ

 .*עּפורט רעשירַארעטיל ,

 זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג ָאד זיא ?לבמַאסנַא םעד ןוֿפ טֿפַארק יד

 ןֿפרַאוורעטנוא ןזומ ךיז טגעלֿפ רָאיטקַא רענעמוקעגוצ-יינ רעדיווטעי |

 ,ןעוועג סע זיא יזזַא .ליּפש רענײמעגלַא רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ןוֿפ גנולַאֿפעצ רעד ךָאנ זיא סָאװ ,ימענ ןיטסיטרַא רעד טימ ,לשמל
 -עגנַײרַא ן"עּפורט ןייבשריה,} *רעטַאעט-טסנוק, רעסעדָא םעד
 טינ ןרָאװעג ָאד זיא יז ."עפורט רעטקינײארַאֿפ, רעד ןיא ןטָארט
 עיירטעג ַא ךיױא רָאנ ,ןירעליּפשטימ ַא סיקסנימַאק .ר .א זױלב
 ןעוועג ןענַײז סָאד יו ױזַא טָא ,יקסנימַאק .ר .א ןוֿפ ןירעגלָאֿפכָאנ
 ""עפורט רעטקינײארַאֿפ, רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא

 עקירעמַא ץא ךוזַאב רעטייווצ

 ינעק ןוֿפ ןרָאװעג ןטעברַאֿפ .ק .ר .א זיא ךוזַאב ןטייווצ ריא ףיוא

 רָאטקעריד-רעטַאעט ןוא רעבעגסױרַא-סגנוטַײצ רעד ,ןַאמ סניצּפיל

 ,ץנימ לקיימ

 :טבַײרש קרָאי זעוב

 |טכער |-םוטנגייא סָאד ןעוועג זיא *תרֿפא עלערימ, עסעיּפ יד,

 ןָא עסעיּפ יד ןליּפש טרָאטעג טינ טָאה רענייק ןוא ץנימ .רמ ןֿפ

 ןיק טַאהעג טינ יקסנימַאק יד טָאה רַאֿפרעד .גנומיטשוצ סצנימ

 םעד ןיא זדנוא וצ עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא עמַאס ריא ַײב ,טייהנגעלעג

 ."לָאר "סעסקוס: ריא ןיא ןזייווַאב וצ ךיז ,רעטַאעט ַאילַאט

 ךס ַא ןכַאמ וצ יא ,ןזָאה ייווצ ןגָאלש וצ טנכערעג טָאה ץנימ
 טָאה סָאװ ,םלוע-רעטַאעט רעד לַײוו ,ןליּפש ריא ךרוד טלעג

 טעװ ,*תרֿפא עלערימ, ןוֿפ ןירעּפרעקרַאֿפ ןייא רָאנ ןעזעג קידנעטש
 ,לָאר רעד ןיא ןירעליּפשיוש ערעדנַא ןַא ןעז וצ קיריגיינ ןַײז ךָאד
 ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןוֿפ ןטנַארגימיא ךס ַא ןעוועג ןענַײז םעד רעסיוא
 ןטלַאהעג רעייז ןוא *עלערימ, לָאר רעד ןיא .ק ןעזעג ןבָאה עכלעוו
 רענייק זַא ,טביולגעג ץנימ טָאה ,סנטייווצ ,לָאר רעד טָא ןיא ריא ןוֿפ
 עסירעטקַא יד ,ױרֿפ ןַײז טימ ןכײלגרַאֿפ טשינ לָאר רעד ןיא ךיז ןָאק
 .שזיטסערּפ ריא ןביוה קרַאטש רע טעוװ םעדכוד ןוא ,ןיצּפיל

 ןיא ןטָארטעגֿפױא טינ הליחתכל .ק .ר .א זיא לָאמ עטייווצ סָאד

 -ןידרָאג ןיא טליּפשעג לַײײװװרעד טָאה ןיצּפיל ינעק ּוװ ,קרָאידוינ
 -רעייה ןוֿפ ?גנונֿפָאה יד, טריסנָאנַא טרָאד טרעוו'ס .רַאוטרעּפער
 עסעיּפ יד רעבָא ,יקסווָאלטישז םייח .רד ןוֿפ טצעזרעביא ,סנַאמ
 רעבָאטקָא 1 םעד לַײװרעד זיא .ק .ר .א טריֿפעגֿפױא טינ ללכ טרעוו

 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעטַאעט-?טירטס שטרַא; ןיא ןטָארטעגֿפױא 1
 ,"תרֿפא עלערימ, סלַא

 רעטַאעט:*ןיצּפיל, ןיא ףיוא יז טערט 1911 רעבמעווָאנ 7 םעד
 .מ ןיא 1911 רעבמעווָאנ 10 םעד ,"הטיחש יד, ןיא *עקרּתסא; סלַא

 טייג עסעיּפ יד .ןיצּפיל ינעק טימ ןעמַאזוצ ,"עביל עַײרט, סטרעֿפיײז
 ןיוש, ךיז טָאה יז זַא ,.ק .ר .א רָאֿפ טֿפרַאװ ןַאהַאק .בא ןוא ,ןכָאװ 7
 ,?טריזינַאקירעמַא

 טבַײרש *הטיחש, סנידרָאג ןיא *עקרּתסא; ןליּפש ס'.ק ןגעוו

 :ןַאהַאק .בא

 ןיא רעטַאעט ןיצּפיל ןיא יקסנימַאק סַאדַאמ ןעזעג ןבָאה רימ,
 זיא סָאד ."הטיחש יד, סנידרָאג ֿבקעי ןיא עקרּתסא ןוֿפ עלָאר רעד
 ןיא קרָאירינ ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא יז סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד
 ןיצפיל םַאדַאמ יו ערעדנַא ןייק טָאה רעהַא זיב עכלעוו ,עלָאד ַא
 עלָאר ַא ךָאנ זיא *תרֿפא עלערימ, .ןליּפש וצ טכער ןייק טַאהעג טינ
 טעוו רעד ןיא רעבָא ,עקרּתסא יו ערעקיטכיוו וליֿפַא ,עכלעזַא
 .רעטעפש ליֿפ ןעניישרע יקסנימַאק סעסימ

 -סַאּפ סיקסנימַאק סַאדַאמ זַא ,טגָאזעג לָאמ ערערעמ ןבָאה רימ
 טיײקכעלריטַאנ יד ףױא טעדנירגעג זיא גנונעקרענָא ףיױא טרָאּפ
 -רָאֿפ רָאּפ עריא ןיא זַא ,טקרעמַאב ךיוא ןבָאה רימ .ליּפש ריא ןֿפ
 ָאד זיא יז ןעוו ,קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ קרָאירינ ןיא ןעגנולעטש
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 ןוֿפ םינמס ןזַײװסױרַא ןעמונעג יז טָאה ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעוועג
 ריא וצ ךיז ןסַאּפ ןדָאטעמ עזיד זַא ןוא ,ןדָאטעמ עשינַאקירעמַא
 -עג רעכַאֿפניײא .רעליפשיווע ערעזדנוא וצ יװ רעקינייו ליֿפ ךָאנ
 עסירטקַא סלַא ןעמוקעג זדנוא וצ זיא יקסנימַאק סַאדַאמ ,טדער
 -רעמַא ענייק ןוֿפ טסּוװעג טינ טָאה יז .עלוש רעשיסור רעד ןֿפ
 טינ טָאה יז .קיטש עוָאנישַאמ ענייק ןוֿפ ,ןצנוק-עניב עשינַאק
 ןֿפױא קורדנַײא ןַא ןכַאמ וצ ןעלטימ עטֿפָאלבעג טימ ױזַא יו טסּוװעג
 עטנכערעגסיוא ןוא ןעיירשעג עטכַאמעג טימ ױזַא יװ ,םוקילבוּפ
 טסנוק טָאה רע זַא ,ןעניימ לָאז רע זַא ,םלוע םעד ןרַאוצּפָא תויועה
 ייברעד ןוא ,ךעלריטַאנ ,ךַאֿפנײא טליּפשעג טָאה יז .ןגיוא ענַײז רַאֿפ
 .טנעלַאט ריא ןזיועגסױרַא יז טָאה

 ךיה ןעגנלקעג טינ רעבָא טָאה עמיטש סיקסנימַאק סעסימ
 רעד .רַאֿפרעד טריקיטירק ריא ןטַײז עלַא ןוֿפ טָאה ןעמ ןוא גונעג
 -עג יד ןיא תולוק עקידנכליה וצ ןרָאוװעג טניווועגוצ ָאד זיא סלוע
 -ֿפױא ענעגירשעגרעביא-טינ עריא ןבָאה ,ןטנעמָאמ עטסכעלנייוו
 עסיוועג עכלעוו ,גנוקריוו עקירעהעג יד טכַאמעג טינ ךייר עקיטכיר
 ןַאד ןבָאה רימ .טעטרַאורע ןבָאה רעײג-רעטַאעט ערעזדנוא ןֿפ
 יז זַא ,געוו ןקיטכיר ריא ןייג לָאז יז טנוָאװעג יקסנימַאק סעסימ
 רעבָא רעדייל .ןעגנורעדָאֿפ עזיד ןוֿפ ןרעוו טסולֿפנַײאַאב טינ לָאז

 וצ ָאד ןידּכ| םוא .סולֿפנייא ןזיד רעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא יז זיא
 ,עמיטש עכעלריטַאנ ריא טימ טינ ןעיירש ןעמונעג יז טָאה ,ןלעֿפעג
 ַא ןעועג זיא טַאטלוזער רעד .רענעט עכעלריטַאנ עריא טימ טינ
 ןַײז טנָאקעג טינ שרעדנַא טָאה סע .רעקירעיורט

 רענעגייא ריא טימ ,ךעלריטַאנ טליפש יקסנימַאק סַאדַאמ ןעװ
 ןבעלנייא ךיז ןָאק ןוא טרָא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ךיז יז טליֿפ ,עמיטש
 .טרעטשעגמוא ןַאד טקריוו טנעלַאט רענעריובעג ריא .עלָאר ריא ןיא
 ןוא ,ןרינַאמ עקיטכיר יד ריא ַײב סױרַא ןַאד ןעמוק ןיילַא ךיז ןוֿפ
 טרעדָאֿפ טנעמָאמ רעד ביוא .דליב רעקידעבעל ַא ןֿפַאשעג טרעוו סע

 ,ךיז טרעדָאֿפ סע בוא .רעתמא ןַא ריא ַײב ןייוועג רעד זיא ,ןייוועג
 -ןדייל יד ןזיא ,לוק ןֿפױא ןעיירשעצ ךיז ךעלטֿפַאשנדיײל לָאז יז זַא

 ןַאד זיא גנוקריוו יד .רעתמא ןַא יירשעג רעד ןוא עתמא ןַא טֿפַאש
 וצ זיא יז ןעוו טליפשעג יז טָאה טרַא ןזיד ףױא טָא .עקרַאטש ַא
 ןײק טימ טשטנעבעג טינ זיא יקסנימַאק סםַאדַאמ .ןעמוקעג זדנוא

 רעייז טינ רוגיֿפ ריא ןוא ןרינַאמ עריא ןענַײז ךיוא .עמיטש ענייש
 -מוא ןַא טימ ןדייר טוורּפ יז ןעוו .עניב רעד רַאֿפ ערַאבקנַאד ןייק
 יז טרילרַאֿפ ,תויועה עווָאנישַאמ ןכַאמ ליוו יז ןעוו ,ןָאט ןכעלריטַאנ
 ריא טימ.. .טקנפדנַאטשש סענַאקירעמַא םעד ןוֿפ וליֿפַא ,סעלַא
 ןטלּפָאט ַא טכַאמעג יקסנימַאק .סרמ ָאזלַא טָאה *ןעװענַאקירעמַא;

 -עג טנָאקעג טינ ןוא םיניבמ ַײב ןרילרַאֿפ טזומעג טָאה יז .קיעטסימ
 טימ ןדייר ןעמונעג טָאה יז סָאװ ,םעד טימ .םיניבמ-טינ ַײב ןעניוו

 יד ןעמונעגקעווַא ךיז ַײב יז טָאה ,עמיטש רעכיוה ךעלריטַאנמוא ןַא

 -מוא ןַא ןַײז זומ עמ .עלָאר רעד ןיא ןבעלוצנַײרַא ךיז טייקכעלגעמ

 ןַא טימ ןדייר ןענָאק וצ םוא קינכעט-עניב ןיא הירב ערעייהעג

 ןוֿפ עלָאר עכעלריטַאנ ַא ןטלַאהסיױא ךָאד ןוא ןָאט םענעֿבױהעגֿפױא
 לָאמנייק יקסנימַאק .סרמ טָאה קינכעט-עניב ןוא ,עדנע זיב גנַאֿפנָא
 ןכַאז עזיד ןוֿפ ןעמ טסייו דנַאלסור ןיא טפיוהרעביא .טַאהעג טינ

 ךעלכַאזטּפיױה זיא עניב עצנַאג יד ּוװ עקירעמַא ןיא ָאד יו רעקינייו

 וצ ןָא יקסנימַאק סַאדַאמ טבייה לָאמנייא ,ץרוק ..ךַאז עשינכעט ַא

 ,פיט םעד ןליֿפ טינ ןױש יז ןָאק ,לוק ןתמא ריא טימ טינ ןעירש
 יז עכלעוו ןיא ןענָאיצַאוטיס יד ןוא ןלעטשרָאֿפ ףרַאד יז סָאװ
 ףיוא קעװַא ןצנַאגניא יז טפעלש ןָאט רעשינַאכעמ ריא .רָאֿפ טמוק

 ,טרימַאלקעד יז .ןבעל ןוֿפ ןָאט םעד טינ טּפַאכ יז .געוו ןשינַאכעמ ַא
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 ןיוזש רימ ןבָאה סעלַא סָאד.. תורפכ ףױא גױטי'ס -- ןוא טגניז זז

 ,טביילגעג רעבָא ןבָאה רימ ."סטרעוורָאֿפ , ןיא לָאמ רָאּפ ַא טגָאזעג

 ךיז יז טָאה ,דנַאלסור ןיא רָאי רָאּפ ַא ןעוועגּפָא זיא יז ןעוו טצעי זַא

 רעבָא רעדייל .ןצנוק-שזדייטס רענַאקירעמַא יד ןוֿפ טײרֿפַאב רעדיוו

 -קירוצ זיא יז זַא ,ןגָאז ןעמ זומ ,עקרתסא ריא ךָאנ קידנלייטרוא .טינ

 ןוֿפ זיא יז יו יקסנימַאק סעסימ עטנירגעגסיוא עבלעז יד ןעמוקעג
 ןבלעז םעד טזייו עקרּתסא ריא .םיהַא קירוצ ןרָאֿפעגקעוװַא זדנוא

 סָאד .קירוצ רָאי יױוצ טימ ןזיװעגסױרַא טָאה יז ןכלעוו טנעלַאט

 םעד ףױא טליּפשעג יז טָאה סנטסיימ .זַײוװרעטרע זיולב רעבַא זיא

 .קיניוו ױזַא ריא וצ ךיז טסַאּפ רעכלעוו ,רעגייטש ןשינַאקירעמַא

 ריא ןעז טנָאקעג טינ טָאה ןעמ זַא ,ןגָאז טינ ןלעװ רימ.
 קירוצ סױרַא טמוק ןוא ןַאמ ריא טעליוק יז ןעוו ענעצס יד .טנעלַאט

 -ריווקרעמ ַאזַא ףיוא טריֿפעגכרוד יז טָאה ,ףלח ןטקיטולברַאֿפ ןטימ
 עטסֿפרַאש עריא זַא ,טרָא ןעירעלטסניק תמא ,ןרַאברעדנּוװ ,ןקיד
 רימ ןבָאה עקירעמַא ןיא ַאד זַא ,ןבעגוצ טחװמעג ןבָאה רעקיטירק
 עשיגַארט-ךיוה עזיד ןענָאק לָאז עכלעוו ,ןירעליּפשױש ַאזַא טינ
 -נייש עשיטסילַאער ַאזַא טימ ןוא טֿפַארק ַאזַא טימ ןריֿפכרוד ענעצס
 ןעוו ענעצס יד טכַאמעג זדנוא ףיוא טָאה קורדנַײא ןכעלנע ןַא .טייק

 ןײג וצ ריא סע רעטיב יװ רעטָאֿפ ריא רַאֿפ ךיז טגָאלקַאב יז
 סעד ןוֿפ רעטיצ ַא ,גערב ַא ןָא טרירעג טָאה סע .ַאמ ריא וצ קירוצ
 ,עטנכייצעגסיוא .ןצרַאה ןכרוד ןעגנַאגעגכרוד זיא תונמחר ןטסֿפיט

 -עגסיוא טינ יד טרעניארע ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמָאמ עלַאער-תמא

 רעבָא ןענַײז ייז .ענעדיײזערַאֿפ ןעוועג ןענַײז ,יקסנימַאק סָאדַאמ עטנירג
 עצנַאג יד יז טָאה ןײמעגלַא ןיא .טיירפשעצ ןא טַײזעצ ןעוועג
 יז ןכלעו טימ ןָאט ןשלַאֿפ ןבלעז ןטימ טליּפשעגּפָא ןטקַא ריֿפ
 ןוֿפ רעדליב ענייק ןלָאמעגסױא טינ טָאה יז .עגנַאֿפעגנָא טָאה
 .סנטָאש ןייק ןוא טכיל ןייק ןעוועג טינ ריא ַײב זיא סע .ןענָאיצַאוטיס
 .גולטשרָאֿפ עלַאער-טינ ,עקינָאטנײא ,עכַאלֿפ ַא ןעוועג זיא'ס
 סענעצס עטליײצעג עכעלטע זױלב ןעוועג ןענַײז זיױורעטרע
 -ַאק סַאדַאמ.. .טרָאס ןטסעב םעד ןוֿפ טסתק עתמא טימ
 -רַאֿפ -טינ ריא טימ ןעמוקעג ןרָאי יױוצ רַאֿפ זדנוא וצ זיא יקסנימ
 ןטַײז עלַא ןוֿפ .ןליּפש טרַאס ןכעלריטַאנ ריא טימ ,טנעלַאט ןטצופ

 זַא ,גננעג ךיױה טינ טדער יז זַא ,ןעירשעג ריא ףױא ָאד ןעמ טָאה
 ..גנעג (שיטַאמַארדָאלעמ טסייה סָאד) שיטַאמַארד טינ טיירש יז
 -ַאט ריא טמעקרַאֿפ טָאה ןוא ןבעגעגכָאנ יקסנימַאק טָאה ,ָאזלַא-
 -עמַא ןיא ןגָאװצעגסױא םיא ,עלעמעק רענַאקירעמַא ןַא טימ טנעל

 "הטיחש, רעד ןיא זַא ,זיולב ןסייוו רימ... .רעסַאוו-רעטַאעט רענַאקיר
 זדתא וצ זיא עכלעוו ,יקסנימַאק סַאדַאמ יד טינ ןעזעג רימ ןבָאה
 ןוֿפ זיא עכלעוו ,יקסנימַאק .סרמ יד רָאנ ,רָאי יירוצ רַאֿפ ןעמוקעג

 ,"ןרָאֿפעגקעװַא ןַאד זדנוא

 -ערּפרעטניא ס'ק רַאֿפ טרעטסַײגַאב רָאג זיא יקסווָאנַאי .ש
 :?הטיחש יד; ןיא "עקרּתסא; ןוֿפ עיצַאט

 עלָאר |רעד}| יד ןיא רעטַאעט ןיצפיל ןיא ַאקסנימַאק סַאדַאמ,

 ןעז וצ טרעוו ךעלקריוו זיא "הטיחש, סנידרָאג ןיא עקרתסא ןוֿפ

 רימ סָאװ ,דנתטש רָאּפ יד רַאֿפ טינרָאג זדנא טסירדרַאֿפ סע ןוא

 ןקידנעטש} רעמיא ןענַײז רימ.. .רעטַאעט ןיא טכַארברַאֿפ ןבָאה

 סלַא ,"תרֿפא עלערימ, סלַא ןיצפיל סַאדַאמ ןרעה וצ טניוועגוצ

 יד ןוֿפ טרָאװ רעדעי זַא ,ױזַא .ווא.א "המותי יד, סלַא ,"עקרתסא,

 ,עמיטש רעד טימ קנַאדעג ןיא טפינקרַאֿפ זיא ןלָאר טכעלברעטשמוא

 ןרעה טלָאװעג ךיז טָאה סע ןוא ,ןיצפיל סַאדַאמ ןוֿפ ןָאט םעד טימ

 ,עסירטקַא ערעדנַא ןַא ןוֿפ טלעטשעגרָאֿפ עקרּתסא סא טעז סע יו -
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 ןופ ןָאטיסקעל

 טינ סיוועג זיא ַאקסנימַאק סַאדַאמ .טרַאנעגּפָא טינ ךיז ןבָאה רימ ןואי
 ןוא רעגיטש םענעגייא ץנַאג ריא ףיוא טליפש יז .ץרעמַאכָאנ ןייק

 ריא טימ ןיצפיל סַאדַאמ זדנוא טלעֿפעג רעצעלפ עליֿפ ןיא דנרעוו

 רעבָא זיא ,ןליּפשש ןקידנריר-ץרַאה ,ןטרַאצ ,טוֿפטנעמַארעּפמעט

 ,ױזַא ,לוֿפסקורדנַײא קרַאטש ןלעטש ערעדנַא עליֿפ ןיא ַאקסנימַאק

 | ןסטניוװ טינ סערעסעב ןייק ךיז ןָאק ןעמ סָאד

 ןעוועג סע ןענַײז רימ--יוו גנוניימ רעד ןוֿפ ץלַא ךָאנ ןענַײז רימ
 זיא יז זַא ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעוועג ָאד זיא ַאקסנימַאק םַאדַאמ ןעוו

 עניב עשידִיי יד סָאו סעסירטקַא עשידִיי עטסעב יד ןֿפ ענייא
 ץנַאג טָאװטע ןוֿפ קורדנַײא ןַא טכַאמ ןליפש ריא סָאד ,טגָאמרַאֿפ
 ןענוֿפעג רימ ןבָאה טֿפַאשנגײא עזיד ןוא ,סעכלריטַאנ ,סעשימייה
 ַא סלַא עקרתסא טינ טליּפש יז .עקרּתסא ןוֿפ ןליפש ריא ןיא ךיוא
 סָאװ טײטשרַאֿפ סָאװ ,עכלעזַא סלַא רָאנ ,לדיימ עשידִיי עוויַאנ רעייז
 ריא ןוֿפ סָאװטע עקרתסא טרילרַאֿפ טימרעד .ךיז טוט ריא םורַא
 רעבָא ,םלוע םעד ױזַא טמענ ןיצּפיל סַאדַאמ סָאװ טימ ,ןח ןטשרע
 ,טעד ןוֿפ סעליֿפ רָאג ךעלדנעטשרַאֿפ ןליפש ריא טכַאמ רַאֿפרעד
 ץלַא ןוא ,ןטייהנגעלעג ענעדײשרַאֿפ וצ ןגָאז ריא טכַאמ ןידרָאג סָאװ

 ?יומ םעד ןוֿפ דמערֿפ ןעגנילק סָאװ ,רעטרעוו עגולק-טלעוו עכלעזַא
 .עקרתסא רעוויַאנ רעד ןוֿפ

 רעד ןוֿפ זילַאנַא סעד ןיא ץזָאלנַײרַא טינ טציא ךיז ןקעוו רימ
 רָאג סע ןלעוו ערעדנַא .רעסעב טליפשע סע רעוו עגַארֿפ רעקידלציק

 ,ןגָאז רימ רעבָא ,עגַארֿפ ַאזַא ןלעטש וצ הפצוח ַא רַאֿפ ןטכַארטַאב

 םַאדַאמ ןוֿפ ןקיפש סָאד ןעז ןייג וצ טנַאסערעטניא רעייז זיא'ס זַא
 -עגנַײא ךיז ןוא ןעזעג גנַאל ןרָאי ןבָאה רימ יו םעדכָאנ ַאקסנימַאק
 ,זיא עכלעוו ,ןיצּפיל סָאדַאמ ןוֿפ ןליפש טרַא |סעד} יד ןיא טבעל
 רָאנ .סעסירטקַא עטסבַאגַאב ערעזדנוא ןוֿפ ענייא ,לֿפיװצ םוש ןָא
 -ַאק סַאדַאמ ןוֿפ ןליּפש םעד ןיא טינרָאג זדנוא ןלעֿפעג ןכַאז ייױוצ
 םעז טימ ןטײהַײרֿפ ײלרעלַא ךיז טמענ יז סָאװ ,סנטשרע .ַאקסנימ

 ,ןןלעטש} עצעז עצנַאג סױרַא יז טֿפרַאװ רָאנ טינ ,טסקעט-ןידרָאג
 -קריוו זיא סָאד .ענעגייא עריא וצ לָאמ סעכנַאמ ךיוא טגייל יז רָאנ

 |סָאװרַאֿפ} םערָאװ ןֿפײרגַאב טינ ןענָאק רימ סָאװ סָאװטע ךעל
 ןרעסעברַאֿפ סָאװטע (םעד) טימ ןָאק יז זַא ,טניימ יז בוא .סע טוט יז
 ןטסערג םעד טימ ,ךעלריטַאנ ,ןגָאז ריא רימ ןזחמ ,קרעוו סנידרָאג
 םלוע רעד .תועט ןקיטלַאווג ַא טָאה יז זַא ןליפזע ריא וצ טקעּפסער
 םלוע רעד רעבָא ,ןליּפוע עסירעטקַא ערעדנַא ןָא לָאמַא ןעז ליװ
 ּוו ,דנַאלסור ןיא רשֿפא .ןידרָאג ֿבקעי ןרעדנַא ןייק ןעז טינ ליװ
 טביולרע זיא ,רעקיטירק ענווָאטלַאװג יד טכידעג ױזַא ןסקַאװ סע
 ֿבקעי |ןרעסעבסיוא} ןסקיֿפ וצ טינ זייב ןייק זיא סע זַא ,ןעניימ וצ
 -ַאמ טעוװו רַאֿפרעד ןוא.. .שרעדנַא רָאג סע רימ ןעניימ ָאד .ןידרָאג
 ןליפש וצ ןליפש ןרעטַײװו ריא ןיא טוג רעייז ןָאט יקסנימַאק סַאד
 ןרעכיזרַאֿפ רימ .ןבירשעגנָא ייז טָאה ןידרָאג יװ ױזַא ןלָאר עריא
 .םעד ךרוד ןעניוועג רָאנ טעװ ןליּפש ריא זַא ,ריא

 וצ ?סיב ַא טדער רעצעלּפ עכנַאמ ןיא יקסנימַאק סַאדַאמ.
 ױזַא ,לענש וצ עלעסיב ַא טֿפָא רעיײז ןוא ,קידנעיירש טעמּכ ,ךיוה
 עצנַאג טרעהרַאֿפ יז זַא ,טגָאלקעג ךיז טָאה ערעזדנוא עטנכש ַא סָאד
 ויא סָאד .קיטכיוו רעייז ןענַײז ,גנוניימ ריא טױל ,עכלעוו ,עצעז
 יא זיא |סעד ץוח ַא} טסנָאז ןצעװצסיוא ןבָאה רימ סָאװ סעלַא
 טָאו ,רעטרעוו יד ױזַא טינ זיא סע .טנכייצעגסיוא ךטלקריוו ןליּפש
 -- ןליפש וצ ריא ַײב ףיוא טינ טרעה סָאװ ,םינפ רעד יו ,טדער יז
 .?ןליפש ןשיטסילַאער קרַאטש ריא ןוֿפ תולעמ עסיורג יד ןוֿפ ענייא

 ןיא 1911 .ווָאנ 5 םעד *רעטַאעט ןָאיֿפמע, ןיא ףיוא טערט .ק
 | ."הטיחש; ןיא ךָאנרעד ןוא "עדליוו יד;
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ;טבַײרש ןילדע .וו

 ןיא ןלָאר ןיא קרָאי-ינ ןיא יקסנימַאק לחר ןוֿפ טירטֿפױא רעד,
 טעוו ,טלעטשעג ןעמָאנ ןסיורג ַא ךיז טָאה ןיצּפיל .ק סַאדַאמ עכלעוו
 .עניב רעשידִיי רעד ףיױא שינגייארע עטנַאסערעטניא ןַא ןַײז סיוועג

 ןוא ןרָאװעג טריטַאבעד ןוא טדערעג ליֿפ זיא ןיטסיטרַא רעזיד ןגעוו

 ןלעװ טציא רעבָא ,טליטעצ קרַאטש ןַײז וצ ןענייש ןעגניימ יד
 "נוא ןטײקיעֿפ עריא ןלייטרוא וצ טייהנגעלעג עטסעב יד ןבָאה רימ
 ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד זיא יז ןעוו יו ןדנעטשמוא ערעסעב רעט
 ןַא רַאֿפ ךַאז ערַאבקנַאד ַא לָאמנייק זיא סע םגה ,עקירעמַא ןיא
 -ןרָאי טָאה שרעדנַא רעצימע עכלעוו ןיא ןלָאר ןליפש וצ טסיטרַא
 ןוא םינפ ןטמיטשַאב ַא ןבעגעג יז ןוא טנכייצעגסיוא ךיז גנַאל
 עַײרט, ןיא ןליּפש יקסנימַאק סַאדַאמ טעװ ךָאװ עדנע .רעטקַארַאכ
 ,דנַאל סָאד רעביא ןרָאֿפמורַא טעוו ןיצפיל םַאדַאמ דנרעוו "עביל

 ."רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא קידנליּפש

 ןוֿפ ןֿפורּפָא ןייק טינ רעטעּפש רימ ןעניֿפעג םעד ץָארט רעבָא

 .ןליּפש ס'.ק ףיוא ןילדע

 רענרעזייא רעד; ןיא ףיוא .ק טערט 1911 רעבמעווָאנ 17 םעד
 םעד ,"המותי יד, ןיא רעבמעווָאנ 24 םעד ,רעטכיר השמ ןוֿפ *ןַאמ
 ןיא *ַאטרעב, סלַא רעבמעווָאנ 20 םעד ,*ַאעדעמ,, סלַא רעבמעווָאנ 5

 עלערימ, סלַא) 1911 רעבמעצעד 1 םעד ןוא *רעטנַאקַאבמוא רעד,

 ,*תרֿפא

 ;:טבַײרש ןַאהַאק .בַא

 ..רָאיטקַא יד א עסערּפ יד ,רעײג-רעטַאעט עשידִי יד,
 ןעז וצ דלודעגמוא טימ ןטרַאװרע ןוא טריסערעטניארַאֿפ ןענַײז
 טינ ָאד זיא ךַאזטּפיוה יד .*תרֿפא עלערימ, ןיא יקסנימַאק סַאדַאמ
 וצ זיא ךַאזטפיוה יד .ךיז רַאֿפ ןוא ןַא ןליּפע סיקסנימַאק סַאדַאמ
 -לעז רעד ןיא ןליפשש סניצּפיל סַאדַאמ טימ ןליפש ריא ןכײלגרַאֿפ

 | .עלָאר רעב

 ןיא טליּפשעג ןיוש יקסנימַאק סַאדַאמ טָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא..
 ָאד ןעזעג טינ ךָאנ רעבָא ריא טָאה קרָאידינ ."תרֿפא עלערימ,
 טעוו סע ןוא ,רעבמעווָאנ ןיא ןענייערע עלָאר רעזיד ןיא יז טעװ
 ןליּפע יקסנימַאק םָאדַאמ טעוװ טנוװָא ןייא זַא ,ןרעוו טריששזנַארַא
 עלָאר רעבלעז רעד ןיא טעוו טנווָא ןטייווצ םעד ןוא *תרֿפא עלערימ,
 .ןיצפיל סַאדַאמ ןעניישרע

 טָאה ןיצּפיל טַאדַאמ לַײװ ,קרַאטש ױזַא ָאד זיא סערעטניא רעד
 ןייק ךָאנ עלָאר עזיד טָאה רעהַא זיב לַײװ ןוא ןֿפַאשעג עלָאר עזיד
 טגנַאלַאב עסעיּפ יד .טליפשעג טינ עקירעמַא ןיא עסירטקַא ערעדנַא

 ןוֿפ ןרָאװעג ןבירשעג עקַאט יז זיא ריא רַאֿפ .יצפיל סַאדַאמ וצ
 רעטרעדנוה עלָאר עזיד יקסנימַאק סַאדַאמ טָאה טַײז רערעדנַא רעד
 עזעיסור יד ןוֿפ עקינייא ןעזעג ןבָאה רימ .דנַאלסור ןיא טליּפששעג לָאמ
 קרַאטש ריא טָאה ןעמ .עלָאר רעזיד ןיא ןליּפשע ריא ןגעוו ןקיטירק
 .גנורעטסַײגַאב טימ ריא ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ .טביױלעג

 "תרֿפא עלערימ ,,עטנכייצעגסיוא ןַא זיא ןיצפיל סםַאדַאמ זַא

 ןגָאז וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג *סטרעוורָאֿפ, ןיא ןױש רימ ןבָאה

 טעוו *תרֿפא עלערימ, טרָאס ערַאֿפ סָאװ ָאזלַא טציא זיא עגַארֿפ יד

 אקוד טינ ָאד !יא עגַארֿפ יד .עסירטקַא עשיסור יד ןבעג זדנוא

 רעדָא רעסעב יז ןזיא ,ןיצפיל םַאדַאמ יװ טוג ױזַא יז טליפש יצ

 -ײערַאֿפ ףיוא רעבָא ,טוג יז ןליפש עדייב זַא ,ןַײז ןָאק סע ?רעגרע

 יד ףיױא ןסַאֿפ רעליפשיוש יױוצ זַא ,טֿפָא טֿפערט סע .טרַא ענעד

 .רעגייטש ןַײז ףיא רעדעי ,ןטרַא ענעדיישרַאֿפ ףיוא עלָאר עבלעז

 עלערימ; סנדייב רעייז ןכַײלגרַאֿפ וצ טנַאסערעטניא ןַײז טעװ

 ."תרֿפא
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 ;טביײרש גייווצרעבליז ןמלז

 -ַאק ַאטרעב ןוֿפ ןעמַאזקע ןרַאֿפ ןענַאטשעג יז זיא רעִירֿפ ביוא;
 -רַאֿפ יז ןבָאה עכלעוו ,רעגנעהנָא ענעריווושעג ןוא ןטָאירטַאּפ סשיל
 יד ןעז וצ טניװועגוצ ןעוועג ןענַײז ייז עכלעוו ,ןלָאר יד ןיא קטילג
 ןטטערג םעד טציא ןֿפורעגסױרַא ןקיּפש סַאקסנימַאק טָאה ,שילַאק

 -ָאירטַאּפ סניצּפיל ינעק ןוֿפ ,סעּכ םעד ,רעקיטכיר רעדָא ,םערעטניא
 ןיצּפיל ינעק יו עלערימ ערעדנַא ןייק זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןט
 ןעועג ךיױא זיא סע ,ןַײז טינ רָאט ןוא ןַײז טינ ןָאק ,ָאטינ זיא

 ,רעכוזַאב-רעטַאעט רעטנזיוט יד ,םלוע םתס רעד זַא ,הנכס עסױרג ַא
 רעד ןוצ ,עיצַאטערּפרעטניא רעד וצ טניוװועגוצ ךיז ןבָאה עכלעוו
 -ַאב שיטירק ךיז ןלעװ ,"עלערימ, סניצּפיל ינעק ןוֿפ גנוסַאֿפֿפיױא
 ריא ףיוא עלָאר עקיזָאד יד ןליּפש סַאקסנימַאק לחר-רּתסא וצ ןעיצ

 רעשידִיי רעד עגונב ןעוועג ךיוא שיטקַאֿפ זיא הנכס עבלעז יד .ןֿפוא
 ןיצפיל ינעק זַא ,טלַאהעג קידנעטש טָאה עכלעוו ,קיטירק-רעטַאעט

 ."םימזעה ןמ גוויז ַא ןענַײז *תרֿפֵא עלערימ, ןוא

 ןַאהַאק .בא טבַײרש *תרֿפא עלערימ, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ךָאנ

 עלערימ , ןיא יקסנימַאק סַאּדַאמ ןעזעג רימ ןבָאה ךעלדנעג -
 יז ןוֿפ רעװ עגַארֿפ רעד ףױא ןרעֿפטנע ןענָאק רימ ןוא "תרֿפא
 -יז םָאד ,ןיצפיל םַאדַאמ רעדָא ,יז -- רעסעב עלָאר יד טליפש סע
 סעסירטקַא ייווצ יד .סעלערימ ערעדנוזַאב ץנַאג ייווצ ךעלטנגייא ןענ

 -ַאב יקסנימַאק סַאדַאמ .ןלוש ערעדנוזַאב ץנַאג יױוצ וצ ןעגנַאלַאב
 דנרעוו עלושו ערעשיטסילַאער |רעד} יד וצ ,ענרעדָאמ יד וצ טגנַאל
 עטנַאגנעגָאז יד ןוֿפ רעגיטש םעד ףױא טליפש ןיצפיל סַאדַאמ
 טֿפַאש רעגיטש ריא ףיוא ןיצפיל םַאדַאמ רעבָא .עלוש עשיסַאלק
 ייטע ריא ףױא טֿפַאש יקסנימַאק סַאדַאמ יװ עלערימ ערעסעב ַא
 -רָאֿפ טלָאװ ּפיט רעד ןעוו ,רעסעב ליֿפ ,ןעוועג טלָאװ רעסעב .רעג

 ןֿפא ןרעכעלריטַאנ ,ןרעכַאֿפניא םעד ףַױא ןרָאװעג טלעטשעג
 טָאד ךיז טיג ןיקסנימַאק סעסימ .עלוש רעשיטסילַאער רעד ןֿפ

 ,יא לכה ךס רעד ןוא .יז טזַײװַאב טנעלַאט םגה ,ןיא טינ רעבָא
 ןרעקרַאטש ַא ןיצּפיל םַאדַאמ טכַאמ סעלערימ ייוצ יד ןוֿפ זַא
 .קורדנַײא

  ריא .ענעדִיי עשידִיי ןייק טינ זיא עלערימ סניצפיל םָאדַאמי
 ריא ,טסַײג רעדנשרעה ריא ,רָאמוה רעקיטומטוג ריא ,ץלָאטש
 טימ רָאנ ,עטיל טימ טינ טקעמש ץלַא סָאד -- לכש רעשיטקַארּפ
 טימ רָאנ ,ענעדִיי ַא ערעזדנוא יװ ץלָאטש טינ זיא יז .ריפסקעש
 וו טינ עניב רעד ףױא טייג יז .טײקצלָאטש רעשיריל גינעק ַא

 ,ליח תשא רעוועשטידרעב רעֶדָא רענדָארג עכַײר עדנשרעה
 ַא יװ ךיוא ךעלטנגייא ךָאד ןיא ןיגינעק ַא) ןיגינעק ַא יװ רָאנ
 ַא זַא ,ןעמונעגנָא ןױש זיא ןקרעװ} עשיסַאלק ןיא רָאנ ,(שטנעמ
 ששידִיי ריא יז טדער ךױא .טירט עשיסַאלק טימ ןייג ףרָאד ןיגינעק
 ַא ףױא סעלַא סָאד טלָאז ריא ןעוו רעבָא .רענעט עשיסַאלק טימ
 ַא טֿפַאש ןיצּפיל סַאדַאמ זַא ,ןבעגוצ ריא טזמ ,ןַײז לחומ עלייוו
 יז .עלערימ ַא יבַא ,עלערימ עשיסַאלק ַא ןַײז לָאז .טלַאטשעג ןלעה
 -רַאֿפ רעד סָאװ ןליֿפעג עלַא ךַײא ןיא טקעוורע יז ,ןענייוו ךַײא טכַאמ
 -ימ סיקסנימַאק םַאדַאמ .ןקעוורע וצ ןעניז ןיא טַאהעג טָאה רעסַאֿפ

 טייג יז ןוא ענעדִיי ַא יװ טדער יז .ענעדִַיי ַא עקַאט ןיא עלער

 -ןַײא ןטעטרַאוװרע םעד טינ יז טכַאמ רעבָא רעדיײל .ענעדײ ַא יװ

 ןֿפוסױרַא טינ ןָאק יז לַײװ ,טינ יז טכַאמ קורדנַײא ןייק ןוא .קורד
 .טרעפרעקרַאֿפ עלָאר רעד ןיא ןענַײז עכלעוו ןליֿפעג יד

 .ענעטנַאילירב ןליּפש ריא ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז ןלעטש ערעדנוזַאב
 .וֿפ ,טײקכעלריטַאנ ןוֿפ ןדָאב םעד ףיוא טנעלַאט ןתמא ןַא טעז ריא
 רעד טעברַאעגסױא טינ טרעװ לּכה ךס ןיא רעבָא ,טייקכעלקריוו
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 ענעדײשרַאֿפ יד טעברַאעגסױא טינ ןרעו סע .דליב רעטקַארַאכ
 ןַא טַאהעג טלָאװ יקסנימַאק סַאדַאמ ןעוו זַא ,ןביילג רימ .ןטנעמָאמ
 יד ןרידוטש טוג ריא טימ לָאז רעכלעוו ,רעסישזער ןטנעגילעטניא
 יד ןליפש וצ ױזַא יוװ ןזייוו ריא ןוא ,ןטייהלצנייא עלַא ןיא עסעיּפ
 .עלערימ עכעלרעדנּוװ ַא טֿפַאשעג יז טלָאוװ ,סענעצס ענעדײשרַאֿפ
 .ןַאטיּפַאק ַא ןָא ףיש ַא יו םורַא טנעלַאט ריא טעשזדנָאלב רעבָא ױזַא

 ןעַײרשסױא טסָארפ ךיז טליו סע .תורצוי יװ יז טגָאז טֿפָא
 טיירש יז ...{ ןזַײװַאב } ןעייּפסַאּפ ךָאנ טעוו ריא ?ךיז ריא טלייא סָאװ
 םעד ןיא ץלַא רעבָא ,ןצנוק ןָא עקַאט ,ךַאֿפנײא עקַאט רעטרעוו יד
 טרעדָאֿפ סע יו ָאד .לימ ַא יװ טלָאמ ןוא ,טלָאמ ןוא ,ןָאט ןבלעז

  טײג'ס רעװ טסעז !ןומלש ,ןומלש :(ןיצּפיל .ק םַאדַאמ) תרֿפא עלערימ |

 ,ץַאלּפ ןַײמ ןעמענרַאֿפ

 ("סדנוק רעסיורג רעד, ןוֿפ רוטַאקירַאק)

 ןלַאֿפרַאֿפ טֿפָא טרעוו ,עזיופ ַא רָאג רעדָא דייר ערעמַאזגנַאל ךיז
 טייקכעלגעמ ןייק ךַײא יז טיג ,ןליֿפ וצ סעפע ןָא ריא טבייה רעמָאט
 .ןסינעג וצ ליֿפעג םענעגייא רעַײא טינ

 עטנכייצעגסיוא תמא ריא טָאה טֿפָא .ױזַא טינ סָאד זיא טֿפֶא
 ןלָאמ עכלעוו ,ןעגנוגעווַאב ןוא רענעט סױרַא ךיז ןסייר סע .ןענעצס
 עזיד ןיא .ךַײא ףיוא ןקורדנַײא עֿפיט ןכַאמ ןוא רעדליב עלַא ףיוא
 םַאדַאמ יװ רעסעב ןוא לַאער יקסנימַאק סַאדַאמ זיא ןטנעמָאמ
 -ַײז ,ןֿפערט טינ ךיז ןלָאז ןטנעמָאמ עכלעזַא טֿפֶא יו רעבָא ,ןיצּפיל
 ןעמַאװצ טינ ךיז ןדניב עכלעוו ,לעטש ערעדנוזַאב ץלַא ייז ןענ
 טינ רעבָא ,ףָאטש ערעייט זיא סע .טלַאטשעג עלוֿפסקורדנַײא ןייא ןיא
 סױרַא טינ טמוק סע עכלעוו ןוֿפ ךוט ךעלקיטש ערעדנוזַאב יו רעמ
 ןרעַײט ַאזַא טינ ןוֿפ טיינעג זיא עלערימ סניצּפיל סעסימ .דגב ןייק

 ."עלערימ ַא ןַארַאֿפ זיא סע .דגב ַא ןַארַאֿפ רעבָא זיא סע .לַאירעטַאמ !
 ןַאהַאק .א רעדיוװ טבַײרש רעטעּפש ןוא

 .:ןדנגלָאֿפ ןיא ןָאיצַאטיס עזיד טײטשַאב ,קידנדייר רוצקב;

 יקסנימַאק םַאדַאמ טָאה טרֿפב םיניבמ יד ןוא ללכב םוקילבופ םַײב

 רעֿפיט ץלַא טרעוװ ,רעדיוו ,ןרָאיטקַא יד ַײב .גלָאֿפרע רעמ ץלַא
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 ןופ ןָאסיססעל
 עני יראו יב וו

 רעליּפשיוש יד ...ריא ןגעוו גנוניימ עקיטסניגמוא ןַא טלצרָאוװעגנַײא
 סוש ןייק טינ טָאה יז זַא ,עקירעייז סָאד ַײב ןבילבעג רעבָא ןנַײז
 ןטכעלש ַא ךעלנייוועג ןֿפור ייז יו ,"עיצרופ ַא, זיא יז זַא ,טנעלַאט

 סָאװ ןוא טרידָאלּפַא ריא ןבָאה םיניבמ רעמ סָאװ ןוא ...רָאיטקַא
 ץלַא ,טריסערעטניא ריא טימ ךיז טָאה םלוע רעניײמעגלַא רעד רעמ
 |ר ןעכעלטנַײֿפ רעייז ןיא ןרָאיטקַא יד ןרָאװעג ןענַײז רענעסיברַאֿפ

 ןגיוא יד ןיא טעמּכ רעביא ריא ןעמורק ,ריא ןוֿפ ןכַאל ייז .קיטירק

 -טָאּפש ענעדײשרַאֿפ ריא ןגעוו יז ןכיורב ןגױא יד רעטניה ןוא
 זיא ..טֿפיג ןקידריװקרעמ ַא טימ ריא ןגעוו ןדייר ןוא רעטרעוו
 זיא סָאד ?ץנערוקנָאק ןוֿפ ליֿפעג ,האנק עלענָאיסעֿפָארּפ זיולב סָאד
 יד ןוֿפ ליֿפעג םעד ןעמ ןָאק ןילַא םעד טימ רעבָא ,ךעלריטַאנ ךיוא
 -ייז ,סנטששרע .ןרעלקרע טינ ןליּפש סיקסנימַאק סַאדַאמ וצ ןרָאיטקַא
 עריא ןֿפרַאד ,סנטייױוצ .רענעמ טינ ,ןעױרֿפ ןטנערוקנָאק עריא ןענ
 -ָאוו ,ןרָאיטקַא עניילק יד טינ ,"סרַאטס, יד זיולב ןַײז ןטנערוקנָאק
 ?עמַאנסיוא ןָא רעליּפשיוש עלַא ןסיברַאֿפ ריא ןגעק ןענַײז עשז םער

 םָאדַאמ סָאװ סעד ןיא עקַאט ָאד טקעטש ךַאזטּפױה יד זַא ,ןביילג רימ
 טינ ךיז טלדנַאה ָאד .עלוש ערעדנַא ןַא טריטנעזערּפער יקסנימַאק
 עלוֿפטנעלַאט ךיוא ָאד ןבָאה רימ .טנעלַאט ןוֿפ עגַארֿפ רעד ןגעװ
 יֵנֲא רָאג סױא ןליּפש סָאד טמוק ײז ַײב וליֿפַא רעבָא ,רעליפשיוש
 -ימ עכַאֿפניא עכעלריטַאנ טימ דייר עכַאפנייא עכעלריטַאנ .שרעד !

 .ןטלעז יז ַײב ןעמ טעז ןשטנעמ עכעלנייוועג עכעלריטַאנ ןוֿפ קימ
 ןענַײז וענעט יד .ןצלַאזעגצ ןוא טרעֿפעֿפעגוצ ייז ַײב זיא ץלַא
 -גָאּפ רעצנַאג ַא זיא ץֿפיז רעכעלריטַאנ רעד ,*עשיטַאמַארד-ךיוח.
 ןגעו טדער רעק רעדעי ,ןעמַאלֿפ ןגױא יד ,סומזיגַארט ןוֿפ סָאר
 ןוא .ןטַאטדלַאװג עדנעַײרש-למיה ןוא תונברוח ,ןרעמָאי ןוא ןקערש

 ,רעקיניו לסיב ַא רעדָא רעמ לסיבַא ,"טשטַײדרַאֿפ , זיא ךַאהּפש יד
 ,דלעה-עמַארד ַא רערעזדנוא ןעוו ןוא .ןעמַאנסיוא עקינייוו רעייז טימ
 רעטרעוו עכעלטע ָאי ןיוש טדער ,עטסלוֿפטנעלַאט יד ןוֿפ וליֿפַא
 ןפיל יד טימ ַײברעד שטָאכ רע טיירד ,שידִיי |טושפ} ןיילפ ףיוא
 ןדייר ."שטַײד, ףיוא ןגױא יד טימ וצ רע טלקייק ,"שטַײד , ףיוא

 וצ טניוװעגוצ ןעמ זיא סָאד -- דַיי ַא יװ ךעלריטַאנ טולָאסבַא |
 יו ןדייר סָאד .רעקימָאק יד ,"ןטסילָאר-רעטקַארַאכ, יד ןוֿפ ןעז

 ,ָאזלַא ;סומזימָאק ןימ ַא סעּפע זיא אֿפֹוג סָאד -- דיי רעכעלריטַאנ ַא
 ַא .רעקימָאק םעד ןוֿפ ןָאיסעֿפָארּפ רעד וצ סָאד ןױש טגנַאלַאב
 רַאֿפ טנכערַאֿפ זיא סָאד ,ןכַאז עכלעזַא ןָאט לָאז רעבָא טסיטַאמַארד
 .ךַאז עדנסַאּפ-טינ ,"ערַאגלּווװ וצ ַא

 ןעמונעג טָאה עלעטניוו ַײנ ַא ..ןיילפ ךיז טלַאה א שידִי ןיילּפ

 .-ַײז |ןרָאיטקַא יד ייז .ןעמוקעג זיא יקסנימַאק סַאדַאמ טניז ןזָאלב

 ןגעק טסעטָארּפ ַא םעד ןיא ןעניֿפעג ייז .טניווועגוצ טינ םעד וצ ןענ

 ."ןֿפירגעגנָא ךיז ןעניֿפעג ייז ןוא ןדָאטעמ ערעייז

 "רַאֿפ םוצ קירוצ ןַאהַאק .בַא ךיז טרעק ןרַאומעמ ענַײז ןיא ןוא

 :"עלערימ, סלַא ַאקסנימַאק ןוא ,ןיצּפיל ןוֿפ ךַײלג

 עכלעוו תולעמ עסיוועג רעבָא טָאה רעטַאעט רעגיה רעזדנוא,
 יד ןיא .טניױע סע יו ,טינ טָאה דנַאלסור ןיא רעטַאעט רעשידִיי רעד
 ןעקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןײטשטנַא סָאד טניז} רָאי 7
 -רעביא יז עכלעוו ,קינכעט ַא טעברַאעגסױא עניב רעזדנוא טָאה
 .ןעמוקסיוא טינ רעטַאעט ַא ןיא ןָאק ןעמ רעכלעוו ןָא רעבָא ,טבַײרט
 ןוא עניב רעד ףיוא ןייטש וצ ּוװ ןוא וו ןסייוו רעליּפשיוש ערעזדנוא
 יד .טייהנגעלעג עשירעלטסניק עתמא טימ ןצונַאב וצ ךיז יװ
 עזעידִיי עקיטרָאד יד .ךיוא סָאד ןסייוו דנַאלסור ןוֿפ ןרָאיטקַא עשיסור
 יד ןוא) סױא טעז סע יװ ,קיֿפױלרָאֿפ סָאד טלעֿפ רעבָא ןרָאיטקַא

 טדער עכלעוו ,עקטסיטַאמַארד ַא רעבָא זיא יקסנימַאק םַאדַאמ
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 רעטַאעט ןשיריי

 רייז הי רויז אסתר ריישא -ו =- ןססלאלטרע בליק ידרש ירארארייי רק ולא

 סלַא ייז ןביול ייז .ייז ןגעוו ךעלקריוו סָאד ןגָאז ןעגנוטַײצ עשיסור

 עכלעוו רעבָא ,לוש יד זיא ןילַא ןבעל סָאד עכלעוו ַײב רעלטסניק

 .לוש-רעטַאעט ַא טלעֿפ סע
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 -טנעלַאט רעייז ַא יו קורדנַײא םעד טֿפָא טכַאמ יקסנימַאק סַאדַאמ
 סוא גנורַאֿפרעד עשינכעט זיולב טלעֿפ סע ןעמעוו ,ןירָאטַאמַא עלוֿפ
 ריא :ךַאז ַא ךָאנ .טנעלַאט רעקידנעטשלוֿפ רעדנצנעלג ַא ןַײז וצ
 -ָאמ עקיטכיוו יד ןיא םגה ,ךַאוװע ןעגנולקעג בור סָאד טָאה עמיטש
 רעטַאעט רעשידִיי רעד .םענעגנָא זיא ןוא טכליהעג יז טָאה ןטנעמ

 רַאֿפ ןדייר וצ .לָאז רעגנע ,רעניילק ַא בור סָאד זיא דנַאלסור ןיא
 -נימַאק סָאדַאמ זיא עסַאמ-רעטַאעט אילַאט יד יו םלוע ןסיורג ַאיֵא
 | .טניווועג טינ אמּתסמ ַאקפ

 -רָאג ןיא ןעז וצ עסירעטקַא רעוועשרַאוו יד טרַאגעג טָאה ןעמ
 -עג טָאה ןעמ יוװ ,עלָאר עטסקיטכיוו ריא ,"תרֿפא עלערימ, סניד

 םוטנגייא סָאד ןעוועג זיא "תרֿפא עלערימ ,, עסעיפ יד רעבָא .טרעה
 -רַאװ יד טָאה טשרעוצ ןוא ,ןיצפיל ינעק ןירעליּפשיוע רעזדנוא ןוֿפ
 וצ שינעבילרע ןַא ןעמוקַאב טנָאקעג טינ עסירעטקַא רעוועש
 שינעביױלרע יד ריא ןיצפיל םַאדַאמ טָאה ךעלדנע .ריא ןיא ןליּפש

 .ןבעגעג

 .שירעלטסניק טריֿפעגכרוד עלָאר יד טָאה יקסנימַאק סָאדַאמ
 ריא וצ זיא ןיצפיל םַאדַאמ זַא ,טגײצעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע
 ןיק טינ רעבָא ,עלָאר ענעטנַאילירב ַא זיא סע .טסַאּפעגצ רעמ
 רענעט-סנבעל עכעלריטַאנ סיקסנימַאק סםַאדָאמ ןוא .עשיטסילַאער
 יֿפױא, סניצּפיל יוװ ךַײרגלָאֿפרע ױזַא ןעועג טינ ריא ןיא ןעניז

 ,ךַאֿפניײא ןדייר .עיצַאמַאלקעד עלוֿפסקורדנַײא רעבָא ,"ענעביוהעג
 טָאה ןשטנעמ עקידעבעל ןוֿפ ןגינ-ךערּפשעג ןכעלריטַאנ םעד טימ
 'ייטוע ןשיטסילַאער-טינ ַא ףיוא רעבָא ,טנָאקעג טינ ןיצּפיל סַאדַאמ
 "מעט ןדנעמַאלֿפ ַא טימ ;ןיטסיטרַא עדנצּנעלג ַא ןעוועג יז זיא רעג

 -קעֿפע ,רעדנגנילק ַא טימ ,טֿפַארק-סגנודליבנייא טימ ,טנעמַארעּפ
 -נגנירדכרוד ןוא רערָאלק קידריווקרעמ ַא טימ ןוא עמיטש רענעט
 יד ףױא ,עניב רעד ןוֿפ קינכעט רעד ףיוא ןוא .ךַארּפשסױא רעד
 ןליּפש ןשיטַאמַארדָאלעמ ַא ןיא ןֿפלעה עכלעוו ,ןעלטימ עשינַאכעמ

 עדנרילַארטסַאג יד יו הירב רעמ ןעוועג סיוועג יז זיא םעד ףיוא --

 ,"ןירעליּפשיוש

 -ַאטערּפרעטניא ס'.ק ןגעק סױרַא ףרַאש רָאג טערט יקסווָאנַאי .ש
 סניצּפיל ינעק ןוא ריא קידנכַײלגרַאֿפ ,"תרֿפא עלערימ, ןוֿפ עיצ

 :לָאר-לטיט יד ןליּפש

 עלערימ, ןיא יקסנימַאק סַאדַאמ תבש ןטצעל ןעזעג ןבָאה רימ;
 ,רַאֿפרעד זיא סָאד ןוא ,טשיוטנַא רעייז ןעוועג ןענַײז רימ ןוא "תרֿפא
 -קַארַאכ םעד טינ ןצנַאגניא רָאג טײטשרַאֿפ יקסנימַאק סָאדַאמ לַײװ
 עטבעוועגנעמַאזצ ןטלעז ַא זיא עכלעוו ,"תרֿפא עלערימ, ןוֿפ רעט
 -רעדנּוװ ַא טימ ןליֿפזעג} עכעלטרעצ ,עטסכעה ןוֿפ עיצַאניבמָאק
 יד טינ טושפ טָאה יקסנימַאק סַאדַאמ זַא ,ןליו ןקרַאטש ןרָאב
 יד ןעוועג טינ זיא סע .זיא סָאד יו רעטקַארַאכ ַאזַא ןלָאמ וצ תוחוּכ
 ןיצפיל סַאדַאמ יוװ ןוא ,ןֿפַאשעג יז טָאה ןידרָאג יו "תרֿפא עלערימ,
 עריא ןוֿפ ןָאט סעד ןיא טינ .טשטיײטרַאֿפ דצנעלג ױזַא ריא טָאה
 ןיא .קילב ןייא טימ טינ ,רעריא גנוגעווַאב ןייא ןיא טינ ,רעטרעוו
 שרעדנַא ןצימע ןעזעג טינ רימ ןבָאה ןליפש ןוֿפ טַײצ רעצנַאג רעד
 ,טדערעגסיױרַא טָאה יז סָאװ סעלַא .ןילַא יקסנימַאק סַאדַאמ זיולב יו
 רעווש טושּפ זיא סע זַא ,ןַאט ַא ןָא ױזַא ,זָאלברַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא
 טליּפעעג עלָאר עזיד ןעז וצ טניווועג זיא סָאװ ,זדנוא רַאֿפ ןעוועג
 רעד ןיא דנרעוו עסעיפ עצנַאג יד ןציװצסיױא ,ןיצּפיל סַאדַאמ ןוֿפ
 עכלעוו ןיא ןענעצס עצנַאג ףיוא ןזַײװנָא טנָאקעג ןעמ טָאה "הטיחזע
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 ןטוטאואוסאא טיסא עי עא עס רעייר

 ןגעוו ןגָאז טינ רעבָא סע ןעמ ןָאק ,טליפשעג טוג רעייז טָאה יז

 טָאה טנעמָאמ ןקיצנייא ןייק רַאֿפ ."תרֿפא עלערימ, ןוֿפ ןליּפש ריא

 סע ּוװ ערעֿפסָאמטַא רעד ןיא ןגָארטעגרעביא טינ זדנוא יז

 רימ .ריל ןיגינעק עשידִיי יד ,לײח תשא עשידִיי יד טשרעה

 -קָארַאכ םעד טינ טושפ טײטשרַאֿפ יקסנימַאק סָאדָאמ זַא ,ןביילג

 "ױזַא ךיז ןביולרע רימ ."תרֿפא עלערימ, ןוֿפ גנובעגמוא יד ןוא רעט

 ןוֿפ רעדיילק ןיא ךיז ןָאטנָא ריא ,ךיז ןרימירג ריא לַײװ ,ןקנעד וצ

 טינ ןעניז ןיא רָאג טַאהעג טָאה יז זַא ,טגייצ עדָאמ רעטצעל רעד

 ,ץלָאטש זיא עכלעוו ,ױרֿפ עקיטכיזצופ ַא רָאנ ,"תרֿפא עלערימ, ןייק

 ךַאֿפנַײא זיא יז לַײװ רָאנ ,טרעוו ןתמא ריא טליֿפ יז לַײװ טינ

 ןֿפַאטעג טינ יקסנימַאק סַאדַאמ זיא ,סױא טזיױו סע יו ,ןיינ .שירָאנ

 ,"עלָאר עזיד רַאֿפ

 :טבַיײרש ןירבָאק ןָאעל = |

 ַאילַאט ןוֿפ רָאטקעריד ןרַאוועג זיא {ץנימ} רע ןעוו רעטעּפש;

 -סור ןוֿפ יקסנימַאק סַאדַאמ טכַארבעגּפָארַא טָאה רע ןוא רעטַאעט

 טלֿפײװצרַאֿפ טֿפָא רע זיא ,עינַאּפמָאק ןַײז ןיא ןליּפש לָאז יז זַא ,דנַאל

 יז זיא ,טרעקרַאֿפ .עסעיּפ ַא ןיא ןעמונעגסיוא טָאה יז ןעוו ןעוועג

 רע טָאה םעדכרוד .רועיש ַא ןָא טײרֿפעג ךיז רע טָאה ,ןלַאֿפעגכרוד

 .ןעגנַאגעגרעטנוא ןצנַאגניא ריש זיא טֿפעשעג ןַײז ,טלעג ןרָאלרַאֿפ

 יד ןבַײלב לָאז ןיצפיל ינעק יבַא טרַאעג טינ רעבָא םיא טָאה סָאד

 ".יקסנימַאק לחר רּתסא טינ ןוא עסירעטקַא עטסערג

 :טבַײרש גנָאי זעוב

 טָאה רעטייווצ רעד ןוא זָאה ןייא טּפַאכעג רַאנ טָאה ץנימ רעבָא;

 םלוע ןטנעגילעטניא םעד ַײב .טנַאה רעד ןוֿפ םיא טשטילגעגסיוא ךיז |

 לָאר רעד ןיא קורדנייא ןרעיוהעגמוא ןָא טכַאמעג יקסנימַאק יד טָאה

 ןָא ,טײקכַאֿפניײא ,ןליפש ןכעלריטַאנ ריא טימ "תרֿפא עלערימ, ןוֿפ

 -פיל ןיא טליֿפעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ּפמָאּפ םעד ןָא ,עיצַאמַאלקעד

 *."תרֿפא עלערימ, סניצ !

 -ָאנק ןיא .ק טרילָארטסַאג ,רעטַאעט-"ןיצּפיל, ןיא ןליּפש ןכָאנ

 רעבמעצעד 17 םעד ףיוא טערט יז ּוװ ,ןילקורב ןיא *רעטַאעט יטלעוו

 ,"ַאעדעמ,, סנידרָאג-רעצרַאּפלירג ןוא "רעטומ יד; סיקסניּפ ןיא 1

 ןיא .ק ףיוא רעדיוו טרָאד טערט 1912 רַאונַאי 20 םעד טשרע ןוא

 ךָאנרעד ןוא "הטיחש יד; ןיא 1912 רַאונַאי 21 םעד ןוא "המותי יד;

 | ."עמַאד-ןעילעמַאקא ןיא
 , -דיײשּפָא 5 עטצעל עריא ןבעגעג .ק טָאה 1912 ץרעמ 3 ןזיב 1 ןוֿפ

 ,ןיביל .ז ןוֿפ *עדליוו יד, טימ רעטַאעט-"ןיצּפיל, ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ

 ."ַארָאנ; סנעסביא ןוא "הטיחש יד, סנידרָאג

 :ןליּפש ןֿפוא ס'.ק ױזַא טרימוס ןילדע םַאיליו

 טָאה יקסנימַאק סַאדַאמ זַא ,ןַײז טינ קֿפס ןייק רָאג ןָאק סע.

 ַא ןוֿפ טנעלַאט ַא טָאה יז ..טנעלַאט ןקידריווקרעמ ,טנעלַאט סיורג

 רעשידִיי רעד ףיוא טינרָאג ָאד ןבָאה רימ ןכלעוו דַארג ַא ןוא טרָאס

 ַא רַאֿפ קיטיינ ןענַײז עכלעוו ,תולעמ עסיוועג ריא ןלעֿפ סע. עניב

 רעקיטכיר רעדָא ,עמיטש ַא זיא עזיד ןוֿפ ענייא .עסירעטקַא רעסיורג

 ?עדָאֿפ יז טױל עמיטש יד ןרילָארטנָאק וצ טײקיעֿפ יד ,טגָאזעג

 ,שלַאֿפ דימּת טעמּכ זיא עיצַאנָאטניא ריא .טנעמָאמ םעד ןוֿפ ןעגנור

 ,ליֿפעג רעשיטעָאּפ ךױא ריא טלעֿפ'ס .קירדינ וצ רעדָא ךױה וצ

 "יילגַאב עקיבייא יד ןַײז ןחמ עכלעוו ,טײקטרַאצ ןוא טייקנייש ענעי

 רעשיטַאמַארד ןייק טינ ריא טלעֿפ סע רעבָא ,טסנוק ןוֿפ סנירעט

 ןוֿפ הלעמ-טּפױה יד . .סָאמ רעלוֿפ ןיא אקוד יז טָאה סָאד ליֿפעג

 יז סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ,גנוניימ ןַײמ ךָאנ ,יקסנימַאק סַאדַאמ

 טליפש םורַאד ןוא טליּפש יז עכלעוו ,עלָאר |רעד} יד ןיא טבעל

 ַײב טָאה ןעמ עכלעוו וצ ןטקעֿפע עלַארטַאעט קינירו ױזַא טימ יז
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 ,יז טקריו עירעטסיה טימ טינ  .טניװועגוצ םלוע םעד זדנוא
 -רעניא ריא טימ ,המשנ רעד ןוֿפ ןדייל ריא טימ {רָאנ| ןרעדנָאז
 | | ."שינעבעלרעביא רעכעל

 :טבַיײרש ןיטנע לאוי

 -יירק, ןיא טעטכַאבָאַאב טסנרע ץנַאג ןוא ןעזעג יז קידנבָאה, |

 ןעמוקעג ךיא ןיב ,"דימשש רעד לקנעי, ןוא *ָאֿפַאס, ,"ַאטַאנָאס רעצ

 עשידִיי, יד ןסייהעג דנַאלסור ןיא טָאה יז שטָאכ זַא ,םולש םוצ

 סָאד ּױװ ,דנַאלסור ןיא רָאנ עקַאט ןסייה טנָאקעג סע יז טָאה ,"עזוד
 עֿפוטש רעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא טינ ללכב היז טָאה רעטַאעט עשידִיי

 .טייקסיורג ענעירשרַאֿפ ַא יז זיא ןתמא ןיא רעבָא ;(2) ןַאגַאלַאב ַא ןוֿפ

 -רעביא טינ לי יז לַײװ טינ רעבָא ,ליטש רעייז טליּפש יז ,תמא

 -עגנַײא תמחמ טינ ,טינ טליפשרעד יז לַײװ ,טושפ רָאנ ,ןבַײרט

 רעייז רימ ַײב זיא סע .טײקכַאווש רַאֿפ טושּפ עקַאט רָאנ ,טײקנטלַאה

 טדנטייטַאב סעפע טימ עניב רעזדנוא טעוװ יז בוא עגַארֿפ עסיורג ַא

 ,"ןכַאמ רעכעה
 :טבַײרש ןָאזשיֿפ ַאשימ
 ַא טינ ןוא גלָאֿפרעד ַא ָאי ןעוועג זיא טירטֿפיױא סַאיַאקסנימַאק,

 ,ןרעגַאל ייווצ ןֿפַאשעג ךיז ןבָאה סע ?ןַײז סָאד ןָאק יו זיא .גלָאֿפרעד

 -קַא עריא ןענַײז ,שילַאק ַאטרעב טימ ןכַײלגרַאֿפ ןעמונעג יז טָאהי'מ

 ַא ןעוועג זיא... שילַאק ַאטרעב סָאװ ,םעד רעסיוא לַײװ ,ןלַאֿפעג סעיצ

 -עלע ןַא רעיײז ןעוועג ךיױא יז זיא ,טייקכעלנעזרעּפ עלוֿפטנעלַאט

 .וא ןייש טינ ןעוועג זיא ַאיַאקסנימַאק דנרעוו ,ױרֿפ ענייש ,עטנַאג

 -ערגַאב ַא רעבָא ,טנעלַאט ַא ןעוועג וויטיזָאּפ זיא יז .טנַאגעלע טינ
 ריא .שינעדנעטשרַאֿפ טימ ןלָאר עריא טליפשעג טָאה יז ,עטצענ

 סניצפיל .סָאַאכ ַא ןֿפַאשעג טָאה "*תרֿפא עלערימ, ןיא טירטֿפױא

 רעגנַאל ַא; :טעװעדלַאוגעג ןוא ןֿפָאלעגמורַא ןענַײז ןטָאירטַאּפ
 -עמַא ןייק ןעמוק עצינהפצוח ענירג ַא ןַײז ןעמ ףרַאד סָאְד , ."גנָארד
 יד ןליפוע ןייג ןוא לָאר רעד ןוֿפ ןיגינעק יד זיא ןיצּפיל ּוװ ,עקיד
 סָאװ ןעמ טעז טציא; :טגָאזעג ןבָאה טנעלַאט ףױא םיניבמ .ײלָאר
 ."'תרֿפא עלערימ' ןבירשעג טָאה רע ןעוו טניימעג טָאה ןידרָאג

 -עטקַא עשידִיי עטוג ַא ןעוועג זיא ַאיַאקסנימַאק זַא ,טלַאה ךיא

 ןוא ךעטַאעט ןוֿפ עטסָאבעלַאב ַא ןעוועג זיא ןיצפיל דנרעוו עסיר

 ַאיַאקסנימַאק .ןבירשעגנָא טָאה ןידרָאג סָאװ ,ןלָאר עטוג טליפשעג

 יז טָאה רעלסעק ּוװ ץניווָארּפ רעד ףױא טליּפשעג סנטסרעמ טָאה

  ןעמָאנ ריא טימ טלעג ןכַאמ וצ טקישעג

 -עמַא ןיא ןליּפש ריא ןגעוו טארביל .ל טבַײרש טיוט ריא ךָאנ

 | :עקיר

 טכוזַאב ןירעלטסניק יד טָאה קירוצ רָאי קיסַײרד םורַא טימ...,
 ָאד זיא סע .רעטַאעט ַאילַאט ןיא טליפשעג ָאד טָאה ןוא עקירעמַא
 עטמירַאב סנידרָאג :עגַאל ערַאברעדנָאז ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןַאד
 -ַאב ןבָאה "העובש יד, ,"הטיחש יד, ,"תרֿפא עלערימ, יװ ןסעיפ
 טַאדַאמ עסירטקַא רענעברָאטשרַאֿפ רעד וצ ךעלסילשסיוא טגנַאל

 ךיז יקסנימַאק לחר רּתסא טָאה ןסעיפ עזיד ןיא ,יצּפיל ינעק
 רעבָא ָאד .עטיל ןיא ןוא ןלױּפ ןיא ןעמָאנ ןסיורג םעד טכַאמעג
 טָאה ןיצפיל םַאדַאמ לַײװ ,ןליּפע טרָאטעג טינ ןסעיפ עזיד ןיא יז טָאה
 סנידרָאג טליּפשעג יז טָאה .שינבילרע יד ןבעג טלָאוװעג טינ ריא
 םַאדַאמ טנכייצעגסיוא קידנעטש ךיז טָאה עסעיפ רעד ןיא ."ָאֿפַאס,
 -גנע רעד ףיוא טליפשעג דָארג טַײצ רענעיוצ טָאה עכלעוו ,שילַאק
 :ךיא טליפשעג ךיױא ָאד טָאה יז ןסעיפ ערעדנַא ןוא ,עניב רעשיל
 ,"ַארָאנ, סנעס

 זַא ,םעד ןיא טגײלעגנַײרַא ָאד ךיז ןבָאה ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט..
 ."תרֿפא עלערימ, ןיא ןטערטֿפױא ןביולרע רי'א לָאז ןיצפיל םַאדַאמ
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 ןופ ןָאקיססעלל

 -עמ ןוא ןַאמ סניצּפיל ףיוא ןקריוו ןעמונעג ןבָאה ןשטנעמ עסיוועג

 ןטַײז עלַא ףיױא טעברָאעג ןבָאה הרֿבח ,ץנימ לקײימ ,רעשזדענ

 רתסא ןזיב "ןגױצעגנָאג ױזַא ןיצפיל םַאדַאמ ךעלדנע טָאה ןעמ וא

 ןיא ןטערטוצֿפױא :שינביױלרע יד ןעמוקַאב טָאה .יקסנימַאק לחר

 -עגסיוא קרַאטש רעייז טָאה יז ."המותי יד; ןוא *תרֿפא עלערימ;

 יד ןעוועג ןיא *תרֿפא עלערימ, טימ רעבָא ,"המותי יד, ןץא ןעמונ

 ןןרירוקנָאק} "ןטיב, ןיצפיל ןגעק טָאה יז זַא ,גנוניימ ענײמעגלַא

 ."טנָאקעג טינ

 :טבַײרש וָאקרוט טנומגיז

 ןבלעז םעד ןענוֿפעג טעינ עקירעמַא ןיא טָאה לחרד רּתסא;

 רעד טימ ןעשעג ,ֿבגַא ,זיא עבלעזסָאד .דנַאלסור ןיא סָאװ ,גנַאלקּפָא

 -עגנָא יד ןעועג דמערֿפ ןעדייב ייז זיא'ס .ַאיַאקסוועשזרַאסי 'מָאק

 ןעניישרעד סָאװ ,"םזירַאטס, םענוֿפ טייקשיטעטַאּפ ןוא| טייקנזָאלב

 רעד סױא גנעל ךיז טגעװַאב ןוא "טַאּפס, םענוֿפ טכיל םעניא

 -שפ ,טגָאזעג יו ,ןעוועג ןענייז ןטֿפַאשנגיײא טּפיוה ערעייז .עּפמַאר

 ."טיײקיטכירֿפיוא ןוא תוט .

 ;ינודקומ .רד טבַײרש עקירעמַא ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 יז זיא ?עפורט רעשירַארעטיל, רעד ןוֿפ ץלַאֿפעצ םעד ןיא
 -ײשַאב םצעב .ןוא .עגולק עקיזָאד יד .קידלוש ןטסקיניוו םוצ ןעוועג
 -עגּפָארַא זיא סָאװ ,קילג ןטימ טנגונַאב ןיילַא ךיז טלָאװ ױרֿפ ענעד
 רעבָא .טכוזעג טשינ ןקילג ערעסערג ןייק טלָאװ יז .למיה ןוֿפ לַאֿפ

 ןוא ןקילג ערעסערג טכוזעג ריא רַאֿפ טָאה ,יקסנימַאק ,ןַאמ ריא
 ריא ןזָאלרַאֿפ יז טָאה ,ןַאמ ַא זיא ןַאמ א .ןעוועג יז זיא ױרֿפ עשידִיי ַא

 -נייא ןרָאֿפעג ,(רעטרעוו עריא) "עּפורט ענעקַאבעגנייא ןצרַאה ריא,
 יז מימ טליפשעג רעטייו ןוא קירוצ ןעמוקעג ,עקירעמַא ןיא לָאמ
 .ייז טימ טליפשעג רעטַײװ ןוא ןרָאֿפעגקעװַא רעטַײװ ,טסַאג סלַא
 עקירעמַא ןיא טליּפשעג ןענָאזעס-רעטניוו *ױוצ :טלייטעג ךיז טָאה יז
 .עּפורט רעקילָאמַא ריא טימ עשרַאוװ ןיא ןרעמוז ייווצ ןוא

 -רעד ןשירעלטסניק םעד טָאהעג טשינ יז טָאה עקירעמַא ןיא
 -עטַאמ רעד זיא רַאֿפרעד .דנַאלסור ןיא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,גלָאֿפ
 דוק טגעלֿפ יז .תוגשה עריא רַאֿפ סיױרג ןעוועג גלָאֿפרעד רעלעיר
 -עטַאמ רַאֿפרעד רעבָא ,עטֿפױרשעצ ַא ,עדימ ַא עקירעמַא ןוֿפ ןעמ
 ַא ןרָאװעג רעטעּפש ןענַײז עריא תוגשה יד .רערעכיז סעּפע לעיר
 -ֿפױנצ ךיז רעדיוו טנָאקעג טינ ןיױש טָאה יז רעבָא ,רעסערג לסיב
 ריִא ."רַאטס, ַא ןרָאװעג זיא יז .םירֿבח עקילָאמַא עריא טימ ןעמוק
 טּפַאכעג טרָאד טָאה ,עקירעמַא ןיא ןעוועג ריא טימ זיא סָאװ ,ןַאמ
 -נימַאק, טסייה סָאװ ,רעטַאעט ַא טיובעגסיוא טָאה רע .טינש םעד
 -ַאטס, טֿפרַאדַאב לחר-רּתסא עטוג יד טָאה טרָאד ."רעטַאעט סיקס
 ענעי ןיא יקסוועשַאמָאט ַאלַא ןבעל טיירב ַא ןריֿפ ןוא "ןעווער
 | | ' "..ןרָאי

 :טבַײרש םִיובלעטייט םהרֿבַא

 -ָארטסַאג לחר רּתסא טָאה 11909-11} קירוצ רָאי ןצֿפוֿפ טימ;
 זיא יז זַא ,טשינ דוס ןייק םענייק רַאֿפ זיא'ס .עקירעמַא ןיא טריל
 ."ןלַאֿפעגכרוד, יװ טעמּכ ןשטנעמ-רעטַאעט עטסרעמ יד ַײב ָאד
 -המששנ ,רעכעלריטַאנ ריא .ןַײז טנַאקעג טשינ ךיוא סע טָאה שרעדנַא
 םעד ןוֿפ שרעדנַא ױזַא ,ַײנ ױזַא ןעוועג זיא ,ןליפש .טרַא רעקיד
 -עג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ןליּפש ןֿפוא ןשיטסַאבמָאב-שיטַאמַארדָאלעמ
 .עניב רעשידִיי רענַאקירעמַא רעד ףיוא טשרעה

 םוצ טשינ ריׂש ןוא ןלַאֿפעגכרוד סואימ טלָאמעד טשינ ןעד זיא
 רעשיסור רעד ןוֿפ םולב עטסטרַאצ יד ןרָאװעג ןרױרֿפרַאֿפ טוט
 עטשיוטנַא ןוא ענעכַארבעצ ַא ?ַאיַאקסוועשזרַאסימָאק ַארעיוו --- עניב
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 רעטַאעט ןשידיי

  סָאד רעכלעוו טימ טײקיטליגכַײלג רעשיניצ רעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא יז זיא

 טלָאמעד טשינ ןעד זיא ןוא .טנגעגַאב יז טָאה עקירעמַא עקיטלָאמעד
 רעד ןוֿפ טָאגּפָא רעד ןרָאוװעג טכַאלעגסיוא טושּפ ןוא ןלַאֿפעגכרוד
 -ָאיֿפ -- עקירעמַא רעשירעליּפשיוע ןוא רעשילַאקיװמ רעקיטציא
 ?ןיּפָאילַאש רָאד

 דיישרעטנוא רעכעלטנײֿפ טעמּכ ןוא טסַארטנָאק רעֿפרַאש רעד
 -עמָא טלײטעגּפָא ױזַא טלָאמעד טָאה סָאװו ,גנומענַאב-טסנוק רעד ןיא
 עטנָאמרעד יד ןיא ןעוועג קידלוש ןענַײז ייז ,עּפָאריײא ןוא עקיר
 .ןלַאֿפכרוד

 -עג} טציא רעהַא ןעמוקעג ַאיַאקסוועשזרַאסימָאק ַארעיװ טלָאװ
 ריא ןטיבעג לַאקידַאר ױזַא טָאה עקירעמַא יו םעדכָאנ |1926 ןבירש
 -קסָאמ, ןוֿפ ;ֿפמוירט יד ךָאנ ןעמוקעג יז טלָאוװו ,סרוָק ןןעירעלטסניק
 -רַאֿפ רעכיז ,ןיּפָאילַאש יו טקנוּפ ,יז טלָאװ ,"רעטַאעט-טסנוק רעוו
 .טרָא ןטנידרַאֿפ ךעלרע-וזַא ריא ןעמונ

 טַאהעג טָאה יז .ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ עקיבלעזסָאד ןוא
 ןצֿפוֿפ עצנַאג ףױא עניב עשידִיי רענַאקירעמַא יד טגַאיעגרעבירַא
 ,"רעטַאעט טסנוק שידִיי , רָאי ןביז ךָאנ רעהַא ןעמוקעג יז טלָאװ .רָאי

 ןעירעלטסניק ןוא ןרעכעלשטנעמ ַא ךָאנ ןכוזרַאֿפ עלַא יד ךָאנ ןוא
 -עג רעכיז יז טלָאװ ,ןרָאװעג טכַאמעג ָאד ןענַײז סָאװ ,ןליּפש טרַא

 ,עטסקיטכיוו רעזדנוא סלַא טרָא עטנידרַאֿפ תמאב סָאד ןעמונרַאֿפ ןעוו
 רוד רעזדנוא סָאװ ,ןירעליפשיווע עטסמענרַאֿפ ןוא עטסטריטנעלַאט
 | ."טַאהעג טָאה

 ןליּפש ריא טַײנַאב רעדיוו .ק טָאה עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקקירוצ ןכָאנ
 ,ןלױּפ ןיא

 "לארשיי

 רעד ,} "לארׂשי, עמַארד סנייטשנרעב ירנַא ןיא ןליּפש ריא ןגעוו
 | :יקצולירּפ חנ טבַײרש |*טימעסיטנַא

 ןסירעג זַײװנטנעמָאמ ךיז טָאה יקסנימַאק לחר רתסא ַײב ךיוא...,
 ,עכעלשטנעמ יד רעבָא ,פיט ןשיטַארקָאטסירַא םעד ןוֿפ טײקצנַאג יד
 ןוֿפ ןעגנובעלרעביא עשיגַארט יד ,עמַארד רעד ןוֿפ טַײז עכעלבַײװ יד

 ,ןטבילעג ןוא ןוז ןשיווצ ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא זיא סָאװ ,ױרֿפ ַא
 -עלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ ןוא עיגילער ,דנַאש ןוא גנוטכַא
 ןיטסיטרַא עלוֿפטנעלַאט רעזדנוא טָאה ,רקש ןוא תמא ,גנוניימ רעכ

 ריא ןוֿפ טֿפַארק רעצנַאג רעד טימ ,ןָאק יז יװ ױזַא ןבעגעגרעביא

 -ניא ריא ןוֿפ טײקֿפיט רעצנַאג רעד טימ ,רוטַאנ רעכעלטפַאשנדייל
 ,"עיצַיױט

 ;טבַײרש ינודקומ .ַא .רד
 עמַארד סנייטשנרעב ירנַא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ךיוא זיא סע,

 הנשמ עמַארד יד ןעמ טָאה רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא ."ליאַארזיא,
 רעד ןיא ."טימעסיטנַא רעד לארׂשי, ןסייהעג טָאה יז .ןעוועג םשה
 גלָאֿפרע ןייק .רעלדַא .י ןוא ַאקטנימַאק ןטָארטעגֿפױא ןענַײז עמַארד
 ןוֿפ טײקיעֿפמוא ןָאלַאס יד רעביא ,סנטשרע .טַאהעג טינ יז טָאה
 -רעביא רעטכעלש רעד תמחמ ,סנטייוצ ,ןוא ,ןטסיטרַא ערעזדנוא
 ,"גנוצעז

 "םירישה ריש;

 ;טלייצרעד רעלדַא .עילימע

 ןֿפָארטעג ךיא בָאה ,11912| שזדָאל ןיא ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו
 עיצַאסנעס יד ."םירישה ריש, עטערעּפָא יד ןליּפש ןינב-קריצ ןיא
 -ַאמַארד עקידנעטש יד ,יקסנימַאק ?חר רתסא זַא ,ןעוועג זיא ַײברעד
 -ענַאדַאמירּפ טּפױה יד טליפשעג לָאמ סָאד טָאה ,עסירטקַא עשיט
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 -יטַאמַארד רעקידנעטש רעד ,סוילוי ןוא ,לָאר-גנַאזעג עסיורג ַא ,לָאר

 םוקילבופ ןרַאֿפ .רעטסעקרַא םעד טרישזיריד טָאה ,רָאיטקַא רעש

 ךיז ןעמ טָאה ךַאז ַאְזַא ץא ןוא ,עיצקַארטַא ןַא ןשוועג סָאד זיא

 ףעד ןיא זיא *רעטַאעט ןסיורג, סגרעבדנַאז ןיא לַײװ ,טקיטיינעג

 טָאה ָאד .עטערעּפָא עבלעזיד ןרָאװעג טליּפעעג ךיוא טַײצ רעבלעז

 -ַאמירפ-ןירעגניז ַא עקַאט טליפשעג לָאר-ענַאדַאמירּפ גנַאזעג יד

 | .ןשטיווערוג םירמ | ענָאד

 -נָאק ַא סרעטַאעט עשידִיי עדייב ןועיווצ ןעוועג ,ָאזלַא ,זיא סע

 ןוא .,אֿפוג רַאוטרעּפער ןיא עקַאט ץנערוקנַאק עֿפרַאש ַא ,ץנערוק

 ןלעיצעפס ַא סעפע וצ ןעמוקנָא טחמעג ןַאמ ןַײמ טָאה רעבירעד

 .,"טקעֿפע

 ירעביור יד;
 .,רַאקסָא שוילוי רָאיטקַא ןטלַא ןגעוו קידנביײרש ווָאקרוט טנומגיז

 :טנכײצרַאֿפ

 ןוֿפ ענייא ןעוועג ךיא זיא עכלעוו ,יקסנימַאק לחר-רתסא,,

 ברקמ ,ערעדנַא וצ ךפיהל ,םיא טגעלֿפ ,סנירעליש עטשרע ענייז

 ךיא קנעדעג ."בַאעזד, א ןבעג םיא טייהנגעלעג רעדעי ַײב ןוא ןייז

 -עגסיוא זיא רימ עכלעוו ַײב ןטייהנגעלעג עכלעזַא ןוֿפ םענייא טקַאט

 זיא סָאד .עניב רעד ףױא לַאמ ןטזערע םוצ םיא טימ ןייטש וצ ןעמוק

 ידּכ.. רעטַאעט ןשידִיי ןלענַאיסעֿפָארּפ םניא טויבעד ןַײמ ןעוועג ֿבגַא

 ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ,סערעטניא ןסיורג ַא ןֿפורסױרַא לָאז טנווָא רעד

 זױלב טימ "רעביור יד; ןופ *גנולעטשרָאֿפ-עיצַאניבמַאק, ַא ןכַאמ וצ

 .רעגייטוע רענַאקירעמַא ןֿפױא *טרַאטס,

 לרָאק סלַא ."עילַאמַא; טליפשעג טָאה יקסנימַאק לחר-רתסא

 ןַא ,עעמרַא רעשטַײד רעד ןוֿפ ריציֿפָא ןַא ןטָארטעגֿפױא זיא רָאמ

 ןַײז טליּפשעג טָאה רַאקסַא ,רעטַאעט ןששידִיי ןיא רעײיגנייא רעטֿפָא

 בָאה ,רעגנַאֿפנָא ןַא םגה ,ךיא ןוא ,רָאמ ץנַארֿפ -- לָארךיורק

 -נעלַאט ,רעגנויג סלַא גנוריסערעטניארַאֿפ ןֿפורסױרַא טֿפרַאדַאב

 רעקירעינצנַײנ סלַא ."עניב רעשילױפ רעד ןוֿפ טסיטרַא רעטריט

 -קיצעביז רעד ,רַאקסָא ןוא רָאמ ןטלַא םעד טליּפשעג ךיא בָאה רוחב

 ."..ןוז ןַײמ --- ןַאמ רעקירעי

 ײמפַאמיײה יד :

 ;טבַײרש רעדנעלסיוא .נ

 -רעביא ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש יקסנימַאק .ר .א זיא 1913 רָאי ןיא
 רעד ןוֿפ ןטלַאטשעג יד ןשרעהַאב וצ ףױא טעברַא יד זַא ,טגייצ
 סָאו ,טעברַא עלעוטקַא עקיטיינ עמַאס יד זיא עיגרוטַאמַארד-ֿברעמ
 טָאה יז סָאװ ,ויוורעטניא ןָא ןיא .רעוט-עניב ןשידִיי םעד רַאֿפ טייטש

 טָאה ,גנוטַײצ רעסעדָא ןַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ םעד ןבעגעג 1913 רָאי ןיא
 רעד ןיא טעברַא עטסקיטכיוו ריא זַא ,ןדלָאמעג יקסנימַאק .ר .א
 סנַאמטּפיױה ןיא "רָאמ ַאנַא; ןוֿפ לָאר יד ןייז טעװ טַײצ רעטסטנָאנ
 ןזיוװַאב .ךעלקריוו לָאר רעקיזָאד רעד ןיא ךיז יז טָאה יצ ."עמַאזנייא,
 -ַאב טינ לַײװורעד זדנוא זיא ,דנַאלסור ןיא עניב רעשידִיי רעד ףיוא
 רעבָא זיא סע .{.ז .ז -- עסעיפ יד טליפשעג טָאה .ק .ר .א} .טסּוװ
 -עגרָאֿפ טָאה יקסנימַאק זַא ,טזיײװַאב סָאוװ ,טקַאֿפ רעדנַא ןַא טסּוװַאב
 .עיגרוטַאמַארד-ֿברעמ רעד ףיױא טעברַא ריא טצעז

 סנַאמרעדוז ןוֿפ טלַאטשעג םעד וצ יקסנימַאק .ר .א זיא ןעמוקעג
 ."ַארָאנ; סנעסביא וצ יו געוו ןבלעז םעד טימ רעֿפעגמוא "ַאדגַאמ,
 ןרעדליש וצ טייקכעלגעמ יד ןגיוצעגוצ ןיקסנימַאק ָאד טָאה רעדיװ
 עטרעווילגרַאֿפ-טלַא יד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא טמוק סָאװ ,ױרֿפ ַא
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 ױרֿפ רעד ַײב ןרעדָאֿפ סָאװ ,ןןטינעטלעהרַאֿפ-החּפשמ עכעלרעגריב

 םענעגייא ריא טימ ךיז קידנענעכער טינ ,ןטייווצ ַא ךָאנ ןברק ןייא

 עסעיפ סנַאמרעדוז ןיא .עדריו רעכעלשטנעמ רענעגייא ןוא ןליוו

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,רענייא ןוֿפ עטכישעג יד ןרָאוװעג טלייצרעד זיא
 -ירטסיליֿפ רעד טָא ןוֿפ ןלייז יד ןגעק ןטערטוצסױרַא קיטומ וװרּפ ַא
 סיקסנימַאק עסעיּפ רעד וצ ןגיוצעגוצ סע טָאה סָאד ןוא ,לַארָאמ רעש
 רעייז ןעמוקַאב רעדיוו ךיז טָאה לקַאטקעּפס רעד .טײקמַאזקרעמֿפױא

 ,ן"טַאלבנעכָאוװ רענליו,} רעקיטירק לייט ַא .רערַאבטײרטש ַא
 שידִיי לסיב ַא ַאדגַאמ ןבעגעג טָאה, יקסנימַאק .ר .א זַא ןטלַאה
 רעד ןיא געוו סיקסנימַאק זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסײלֿפעג ןוא ,"טולב
 ךיז ןבָאה סע .ןיטסיטרַא רעשידִיי ַא רַאֿפ געוו רעקיטכיר-קיצנייא
 סיקסנימַאק ןגעו טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק ןענוֿפעג רעבָא
 רימ ןענעייל --- ןגָאז טינ לעװ ךיא, .גנוניימ רעדנַא ןַא ראג *ַאדגַאמ,
 זַא -- לקַאטקעּפס ןקיזָאד םעד ןגעוו |"*דנַײרֿפ רעד,} עיזנעצער ַא
 ךיז טֿפור סע יו ,לָאר ריא טרעגלַאוועגכרוד טָאה יקסנימַאק ױרֿפ יד

 רעסױרג ַא טליֿפעג ךיז טָאה זַיוװרעטרע .ןטקנופ עלַא טױל ,ןָא
 ןעוו ,סענעצס יד ןיא .ןָאט רעקיטכירֿפױא ןַא ןוא טנעמַארעּפמעט

 עריא ןיא טקידיײלַאב זיא סָאװ ,ױרֿפ יד ףױא טכַאװ ַאדגַאמ ןיא
 רמ רעקידנקנעב ַא ןוֿפ ןרערט יד יז טקיטש סע ןוא ןליֿפעג עטסעב
 .קידנּפַאכרַאֿפ וליֿפַא וא טנַאסערעטניא ןעמוקַאב ךיז טָאה ,רעט
 ךָאד זיא יז .טימרעד זיולב טינ קידריווקרעמ ךָאד זיא ַאדגַאמ רעבָא
 -ַארּפשעגסױא ףרַאש ַא טימ רוטַאנ עשיטסיטרַא ןַא ,עטריניֿפַאד ַא
 -ווא רָאטװַא רעד יז טגניווצ "ךיא ,, ןקיזָאד םעד ןוא ,"ךיא , םענעכ
 ןעגנַאגעג ןרױלרַאֿפ זיא ץלַא סָאד .רעיױשוצ יד רַאֿפ ןכיירטשרעט

 ,םירג רעד טינ ,םויטסָאק רעד טינ סלַאֿפנלַא .ליפש סיקסנימַאק ןיא
 -טּפיוה יד טימ טרינָאמרַאה טינ ןבָאה םיטשש סניטסיטרַא רעד טינ

 ."סַאדגַאמ ןכירטש

 טיקסנימַאק .תמא קיניו טינ ןעוועג זיא תורוש עקיזַאד יד ןיא

 .טלַאטשעג טצנַאגרַאֿפ ןייק ןבעגעג טינ ךעלקריוו לָאמסָאד טָאה ליפש

 ךיז ןבױהעגנָא רעיוששוצ םעד רַאֿפ טָאה סענעצס ענלצנייא ןיא ביוא
 רעבָא סע זיא ,טלַאטשעגדַאדגַאמ םעד ןוֿפ ןרוטנָאק עסיוועג ןקרעמנַא
 טמַאטשעג ןבָאה ןענַאוו ןוֿפ .ןעגנַאגעג טינ זיקסע ןסַאלב ַא ןוֿפ רעטַײװ
 -ַאק .ר .א רַאֿפ טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייקירעווש עסיורג יד

 סנעסביא ןוא ןַאמרעדֹוז ףױא טעברַא רעד ןוֿפ גנַאג ןיא יקסנימ
 -ירק-רעטָאעט רעד ןיא ןעמ טָאה עגַארֿפ רעקיזָאד רעד ףיוא ?ןסעיּפ

 סרעדנַא ןשיווצ .סרעֿפטנע ענעדיײזערַאֿפ ץנַאג ןעניֿפעג טנָאקעג קיט
 ןבָאה תוביס ייױוצ ,, :("יטסָאװָאנ עיקסעדָא;) ןבירשעג ןעמ טָאה
 ןוא ,גלָאֿפרעד ןלוֿפ (סיקסנימַאק .ר .א) ריא טרעטשעג ךעלכַאזטּפיוה
 .ןיטסיטרַא עטבילַאב רעזדנא טינ ללכ זיא םעד ןיא קידלוש
 טרעוו ןתמא םעד טצַאשרעביא םוקילבוּפ עשידִיי סָאד טָאה ,סנטשרע
 ךעלכַאזטּפױה יקסנימַאק לחר זיא וצרעד.. *ַארָאנ; סנעסביא ןֿפ
 לָאמַא רעדָא ןריֿפָאזָאליֿפ ןיא טינ ,עיצַאמַאלקעד רעד ןיא טינ סורג
 טיוכרוד רָאנ ,ןעסביא ןוֿפ עסעיּפ רעטנָאמרעד רעד ןיא יו ,ןרינָאזער
 ."ןעגנולדנַאה ןיא

 טײטשרַאֿפ ,רעֿפטנע ַאזַא טָאה גנורעלקרעד עקידנעטשלוֿפ ןייק
 רעקיזָאד רעד ןיא זיא תמא רעסיוועג ַא רעבָא .ןבעג טנָאקעג טינ ,ךיז
 .ר .א :טקַאֿפ ַא ךָאד זיא סע םערָאװ ,ןעוועג ךָאד גנולעטשטסעֿפ
 ַא ןיא ןטערטוצֿפױא ןעמוקעגסיוא לָאמ ןייא זילב זיא יקסנימַאק
 ַײברעד טָאה יז .("עיצענעוו ןוֿפ רחוס רעד,) עסעיפ-ריפסקעש
 טסַאּפעגוצ סָאוו-קינייו ריא רַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ ,לָאר ַא טליפשעג
 ענעי טליֿפעג טינ לקַאטקעּפס םעד ןיא ךיז ןבָאה ךָאד ןוא ,("עיצרָאּפ;)
 ןיא ריא רַאֿפ טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייקירעווש עשיֿפיצעּפס
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 טעברַא סיקסנימַאק זַא ,ךעלגעמ .סעסעיפ סנַאמרעדוז ןוא סנעסביא
 טלָאװ יקסנימַאק ןעוו ,ןטַאטלוזער ערעדנַא רָאג ןבעגעג ןעוועג טלָאװ
 עיגרוטַאמַארד-ריּפסקעש רעד ןוֿפ ןלַאווק יד וצ ןדנעוו ךיז ןעוועג

 ,עיגרוטַאמַארד רעשיטסינרעדָאמ רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד וצ טינ ןוא
 ."ןַאמרעדוז ןוא ןעסביא יו

 ;טבַײרש םיובלעטייט םהרֿבַא

 טכַארבעגנַײרַא יז טָאה עקימורַא יד וצ ליֿפעג-תונמחר סָאד;

 -קילגמוא ןוא עקידנדייל ַא טליּפשעג טָאה יז ּווװ ןסעיפ עלַא טעמּכ ןיא
 ַײס ןוא "הטיחוע, סנידרָאג ןיא ,"עדמערֿפ יד, סניביל ןיא ַײס .עכעל
 רעקרַאטש ךיז טָאה ןליּפש ריא ןיא ּוװ ,"ַאדגַאמ, סנַאמרעדוז ןיא
 ףיוא קילגמוא טכַארבעג טָאה יז סָאװ ,םעד ףיוא תונמחר סָאד טרעהעג
 יו ,רעטָאֿפ ןטלַא ריא ןוֿפ םייה רעטעוועדנוֿפעגניײא ,רעליטש רעד

 לחרירתסא

 ריא ןוא

 רעטכָאט

 ַאדיא

 ןוֿפ ןֿפא רעשיטסַאקרַאס ריא.. .עמַארד רעכעלנעזרעּפ ריא ףױוא

 ,ןעועג סע זיא *טַאמייה , סנַאמרעדוז ןיא ןלעטש עסיוועג ןענעייל

 יז רעקיטירק-רעטַאעט ערעזדנוא ןוֿפ עטסעב יד טריֿפעג טָאה סָאװ

 ."ַאדגַאמ רעשידִיי-טכע רעזדנוא סלַא ןרימַאלקָארּפ וצ

 ןיא *ַאדגַאמ, ןליּפש ס'.ק טימ תוכיש ןיא דָאזיּפע ןוװַאקישט ַא

 ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאד .וַאקרוט טנומגיז טלייצרעד ,?טַאמייה יד;

 ןגעוו ,ןרָאװעג ןריובעג זיא ,תור ,רעטכָאט ןַײז ןעוו טנװָא ןיא דָארג

 | /  .טרימרַאֿפניא ןעוועג טינ זיא רע סָאװ

 רעד ףױא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טזייװַאב |.ק .ר .א| ַאדגַאמ,

 סעד ץזָאלרַאֿפ טָאה יז יװ סעדכָאנ .טקַא ןטיױוצ ןיא טשרע עניב

 סלֵא םוא טציא ךיז יז טרעק ,קירוצ רָאי עקינייא טימ זיוה סרעטַאֿפ

 יז קיטומטיורג טקיליוװַאב רעטָאֿפ רעד ןוא עסירטקָא עטמירַאב

 .ןרעטָאֿפ רעד סלַא} עניב רעד ףיוא ךיא ייטש טַא ןוא .ןעמענוצֿפױא

 -ַאב יד ןַײז טעו'ס ױזַא יוװ גנונַאּפזע ןיא ןענַײז עקידנזעוונַא עלַא
 ,ךיז טנֿפע ריט יד .רעטכָאט רעקינעּפשרעדיװ רעד טימ שינעגעג

 ,לעוושע ןֿפױא ךיז טזַײװַאב ,עטצופעגסיוא ןַא ,לחר-רתסא ןוא
 .ַא טימ םיא וצ וצ טלַאֿפ וא ןעטַאט ןטלַא םעד עגר ַא טכַארטַאב
 טליפשעג שינעגעגַאב עקיזָאד יד ,ךעלניױועג ,טגעלֿפ ױזַא .ץיוועג
 -נָא ןוא ךיז וצ ןעמוק ַאדגַאמ טגעלֿפ עזיוּפ עצרוק ַא ךָאנ א ,ןרעוו
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 ליֿפרעד רעבָא לָאמסָאד .רעטָאֿפ ןוא ריא ןשיווצ גָאלַאיד םעד ןבייה
 סלחר-רתסא ןוא זדלָאה ןַײמ רעביא ןעלקייק ךיז ןרערט עתמא ךיא
 רעהרעד'כ ןוא ,לַאֿפוצמוא טשינ ידּכ רימ ןָא ךיז ןרעמַאלק טנעה
 | ."לדיימ ַא ,ֿבוט-לזמ, :לוק קידרעטיצ ריא

 ןעמענֿפױא ךעלניױועג ןגעלֿפ ןטנעמסידָאלּפַא עקידנרעױדגנַאל
 וצ טַײצ טַאהעג ,ָאזלַא ,יז טָאה .ןעלחר-רתסא ןוֿפ ןעניישרעד סָאד
 -עגפָא גנומיטשש עקידרעביֿפ ַא ןיא ןבָאה רימ ןוא ךיז וצ ןעמוק
 ײזרַאֿפ ןבָאה ןשטנעמ-רעטַאעט יד יװ .גנולעטשרָאֿפ יד טליפש
 יד טליפשעג טשינ טוג ױזַא לחר-רּתסא לָאמנייק ךָאנ טָאה ,טרעכ
 ."לָאמסָאד יו רעטָאֿפ ןטימ שינעגעגַאב

 .ײױעסַאר ַאזערעט;

 :טבילרש ווָאקרוט טנומגיז

 ריא טימ ןסירעגרעביא טָאה ַאקסנימַאק לחר-רּתסא וליֿפַא.
 ןוא ןָאמרעדוז ,ןעסביא רַאֿפ ןעמונעג ךיז ןוא ןידרָאג ןלענָאיצידַארט
 ריאמ, סַאקשעזָא ַאזילע ןריזיטַאמַארד ןעמונעג בָאה ךיא .ַאמויד
 -ַיװ .טקַא ןצנַאג .ַא טכַאמעג קיטרַאֿפ ןיוש וליֿפַא ןוא *שטיווָאֿפָאזע
 ןטימ ןבעג וצ הצע ןַא ךיז ןעגנולעג טשינ רעבָא רימ זיא רעט
 ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ץרַאה רעווש ַא טימ בָאה ךיא ןוא לַאירעטַאמ
 ןעמוקעגנָא רימ זיא ןגעקַאד .קרעוו עשיטסירטעלעב ןריזיטַאמַארד
 רימ זיא'ס .שיליופ ןוא שיסור ןוֿפ ןסעיפ ןצעזרעביא סָאד רעגנירג
 ןוֿפ גנוצעזרעביא עשיליוּפ ַא טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג דָארג
 ןעוועג ,גנוניימ ןַײמ טױל ,זיא עסעיּפ יד ."ןעקַאר ַאזערעט, סַאלָאז
 -רעביא יז ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןעלחר-רתסא רַאֿפ רצוא ןָא
 ןוא טרעסעבעגסיוא גנוצעזרעביא יד טָאה ןָאסלעדנעמ המלש .ןצעז
 ןעגנערבוצסיורַא יז טייהנגעלעג רעקיסַאּפ ַא ףיוא טרַאוועג בָאה ךיא
 ,ןעמוקעג טינ לָאמנייק רעבָא זיא טייהנגעלעג יד .עפמַאר רעד רַאֿפ
 עסעיפ יד טריֿפעגֿפױא םורַא רָאי עקינייא ןיא טָאה לחר-רתסא לַײװ
 ."...גננצעזרעביא ערעדנַא ןַא ןוֿפ

 "םוטכייר ןוא עביל;

 "וינ ןיא טרילָארטסַאג טָאה .ק .ר .א ןעוו ,1912 רַאורבעֿפ ןיא

 ןוא עבילפ עמַארדָאלעמ יד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא טרָאד זיא ,קרָאי

 םַײב טֿפױקעג טָאה .ק זַא ,סיוא טזַײװ .ןיקייז ןושרג ןוֿפ *םוטכַײײר

 ןיא ןעמוקקירוצ ריא ךָאנ ,עסעיּפ ןַײז ןריֿפוצֿפױא טכער יד רבחמ

 .ייװצ טקורדעגּפָא *וויכרַא, ןיא טָאה יקצַאש ֿבקעי .רד .עשרַאװ

 ןינע םעד ןגעוו רבחמ םוצ .ק .ר .א ןוֿפ ווירב

 ןיא טרעוו סע ןוא ,1912 יַאמ 19 ןוֿפ זיא ווירב רעטשרע רעד
 :|עיֿפַארגָאטרָא רעזדנוא ןיא} :טגָאזעג םיא

 ביא .טנַײרֿפ ןַײמ ,ָאזלַא ןטלַאהרעד ווירב רעַײא בָאה ךיא.
 ןעוו ןוא ,יז ריא טנָאק ,ןקישנַײרַא עסעיפ רעַײא טליוו ריא ןביואָו
 טימ ךַײא ךיא לעוו ,ןריֿפֿפיױא יז לעװ ךיא ןוא ןרירוזנעצ יז לעװ ךיא
 ?בור 10 ןייק טינ .ןקישנַײרַא (עטלעיָאר} עקסרָאטוװַא רעַײא ןגינגרַאֿפ
 טימ לבוד ַא :זנַאלסור ןיא ךיז טלָאצ סע יו ױזַא ,לבור 6 רָאנ ,טכַאנ ַא
 6 -- ןטקַא 4 זיא ,טקַא ןַא טכַאנ ַא ּפָאק 150 ,ןקיצֿפניֿפ} קיציֿפ
 ךַײא ךיא לעװ ,גלָאֿפרע ןבָאה טעװ יז בױא ,ןעלריטַאנ .לבור
 .טנעזערפ םענייש ַא ןקיש סעפע ךיוא עקסרָאטװַא יד רעסיוא

 רעטוג רעד ןוֿפ ?ךַײא ַײב ךיז טרעה סָאװ ,ןטעדרעסיוא} טסנָאז
 ךיא .ט'ועטישרע רעייז ןימ טָאה טע .טױעהעג ןיוש ןיא בָאה הרושב
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 ;ןֿפלעה ךיז ןעמ ןָאק סָאוו .טלעטשעגרָאֿפ טינ ףוס ַאזַא ףיוא ךימ בָאוו
 -רעטַאעט ןגעוו ךיז טלדנַאה סע} .דלוש ענעגייא ןַײז רעמ זיא סע
 ."ןדרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא רעכלעוו ,ץנימ לקיימ רָאטקעריד

 :ןיקייז וצ .ק .ר .א טבַײרש 1912 ינוי 25 ןוֿפ ווירב ןטייווצ ַא ןיא
 ?יוו ןוא ןטלַאהרעד ווירב רעַײא ךיוא יו עסעיפ רעַײא בָאה ךיא;

 ןענָאיצידנָאק יד טגנַאלעבנָא סָאװ .ןבַײרש טרָאװטנַא דלַאב ךַײא
 ןַאד רָאנ רעבָא ,ןטלַאה טרָאװ ןַײמ סיוועג ךיא לעװ |ןעגנוגנידַאבֹו
 ,זיא סע ,טנַײרֿפ רעביל ןַײמ ,רעבָא ןריֿפֿפױא יז לעװ ךיא ןעוו
 ףיוא עימעדיפע ןַא ,טסייה'ס... קנערק עכעלקערש ַא טצעי ,ךעלמענ
 ןריֿפוצֿפױא טינ טולָאסבַא ךיז טניױל סע ןוא רעטַאעט ןשידִיי םעד
 -ןייא ןייא זיא עשרַאוו ןיא טפיוהרעביא טצעי .עמַארד ןייא ןייק טצעי
 סָאװ .עלַא ךָאנ ןצנַאטכָאנ חמ ךיא ןוא ,ןטערעּפָא ףיוא שינעסייר
 ?ןבָאגסױא ךס ַא טימ רעטַאעט ןסיורג ַא בָאה ךיא זַא ,ָאט ךיא לָאז
 בָאה ךיא סָאװ ,ןעמַארד עַײנ עלַא יד ןוֿפ ,רעמ ריא טֿפרַאד סָאװ
 סטָאג, טריֿפעגֿפױא רָאנ ךיא בָאה ,קרָאירינ ןוֿפ ןעמונעגטימ
 .גלָאֿפרעד םעניילק ַא רעייז ַא טימ ךיוא ,|ןיביל .ז ןוֿפ} *ףָארטש
 יו ןעמַארד ענַײמ עלַא ךיא בָאה ,ָאזלַא .שילעירעטַאמ ,טסייה'ס
 ןדנעמוק םעד ףױא טקַאּפעגנַײא ןייש ץנַאג ,עמַארד רעַײא ךיוא
 -עג בָאה ךיא סָאװ ,עטערעּפָא רעד וצ ןעמונעג ךימ בָאה ןוא ןָאזעס
 ליּפש ךיא זַא ,ןגָאז ךַײא ןָאק ךיא .יקסוועשַאמָאט רעה ַײב טֿפױק
 טינ ךיא ליפש עטערעּפָא רעד ןיא :ןכָאװ רָאּפ ענייש ַא טינ ןוש
 -רעטניוו רעד זַא ,ףָאה ךיא רעבָא ...טינ ןעמ ליוו ןעמַארד ןייק ןוא
 -עג עמַארד רעַײא ךיא בָאה לַײװרעד ,רערעסעב ַא ןַײז טעוו ןָאזעס
 ,טרירוזנעצ ןרעוו טעװ יז זַא ןוא ,רוזנעצ םוצ ןבַײרשרעביא טזָאל
 לעוו ,טריֿפעגֿפױא ןרעוו רָאנ טעוו יז ןעוו ןוא ןבַײרש ךַײא ךיא לעוװ
 רעה .קישנַײא ךעלטקניּפ ךַײא עקסרָאטװַא רעַײא סיועג ךיא
 -ַארד יד ,"עביל עַײרט, ןַײז טקישעגנַײא רימ טָאה טרעֿפײז ןהשמ}
 ..טַײצ רערעסעב רעד וצ טגײלעגקעװַא ךיוא סע בָאה ךיא ןוא ,עמ
 ."רימ טבַײרש ?ןטערעּפָא עטוג סעפע ריא טָאה טכַײליֿפ ,ןיקייז רעה

 ןָאדנָאל ןיא ןליפשטסַאג
 רעיימ סירָאמ .ןָאדנָאל ןיא טרילָארטסַאג .ק טָאה 1913 ףוס

 ;טבַײרש

 ןוֿפ טֿפַאשנגײא עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד -- טײקכַאֿפנייא;
 ריא טימ טָאה ַאקסנימַאק לחר רֹּתסא.. .ַאקסנימַאק לחר רֹּתסא
 עתמא ןדלעה ענעזָאלבעגֿפױא סנידרָאג וצ ןבעגעג טנעלַאט ןסױרג
 ,טײקכַאֿפניײא רעשירעלטסניק רעד טימ טכױהַאב ייז טָאה יז .תומשנ
 טכַאמעג ייז טָאה ןוא ,סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא ןסעזַאב טָאה יז סָאװ
 ןוֿפ ןעוועג עקַאט ןטלָאװ ייז יו קידעבעל ױזַא ,תמא ױזַא ןעזסיוא
 ,"ןבעל ןתמא

 ןָאדנָאל ןיא ןליּפשטסַאג עריא ױזַא טרימוס רעיימ סירָאמ ןוא
 ןירעלטסניק-ןיורק עשידִיי יד ןעוועג זיא ַאקסנימַאק לחר רּתסאֹי

 זוחכ-עניב עשידִיי יד ןוֿפ עטסטמירַאב יד ןעוועג זיא יז ,ןליופ ןיא
 .ןירעליפשיוש עטריטנעלַאט טסכעה ַא עקַאט ןוא ,דנַאל םענעי ןיא
 עקיגייא ןבעגעג טָאה ןוא ,1913 ןוֿפ ףוס ןיא ןָאדנָאל טכוזַאב טָאה יז
 -עג יז יא ןרעױדַאב םוצ .רעטַאעט ןָאיליװַאּפ ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ
 -עגנָא זיא'ס ןעוו ,טנעמָאמ ןקיטסניג טשינ רעיײז ַא ןיא ןעמוק
 ןוא רעלסעק ףעזָאי ןשיווצ רעטַאעט ןיא ךוסכס רעֿפרַאש ַא ןעגנַאג
 ַא טניוועג ,ךיז ןגירק ייווצ ןעוו, לטרעוו ַא ָאד זיא סע .ןַאמניײֿפ ענייד
 -רַאֿפ טָאה עטירד יד ;שרעדנַא ןעוועג סע זיא לָאמסָאד ."רעטירד
 -רעכעלדיײמרַאֿפמוא ןעמ טָאה ,ךוסכס ןוֿפ למוט םעד בילוצ ...ןרָאל
 ..ןָאזנַאל ןיא זיא'ס טסַאג רעסיורג ַא רַאֿפ סָאװ ןעעזרַאֿפ עזייוו

 "אי
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 סלַא ןסעיפ ייוצ ןיא טליּפשעג ָאד טָאה ַאקסנימַאק לחר רתסא

 ,"תרֿפא עלערימ, ןיא "עלערימ, סלַא ןוא "המותי יד, ןיא *עיסַאכ,
 טנכייצעגסיוא קרַאטש רעייז ךיז טָאה יז .ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ עדייב

 ןוא ,יורֿפ עגנוי ןייק ןעווטג טינ ןיוש זיא יז רעבָא ,ןלָאר עדייב ןיא
 טָאה יז .גננרעטש ַא ןעוועג סָאד זיא ןעיסַאכ ןוֿפ עלָאר רעד רַאֿפ
 עלערימ סלַא .ץייר ןכעלטנגוי סעד ןָא רעבָא ,ןייש רעייז טליּפשעג

 רעייז ַא טַאהעג טָאה יז ,ןֿפָארטרעביאמוא ןעוועג רעבָא יז זיא תרֿפא

 ןוא ,םינּפ רעכעלגעווַאב רעלוֿפטכַארּפ ַא .ןעזסיוא ןטנעגילעטניא
 רעקידלטעטש ןיילק ןזָאלבעגנָא ןַא ןוֿפ ןעװעג טינ זיא ליפש ריא
 -םיוא טָאה עכלעוו ,עמַאמ רעטצעלרַאֿפ ַא ןוֿפ יוו עקַאט רָאנ ,עטריבג
 ַא וֿפ ץלָאטש םענעכָארבעג ןוא ץרעמש ןוא סודדרַאֿפ טקירדעג
 ."עדריוו ריא ןטלַאהוצֿפױא טכוז סָאװ ,ןיגינעק רעטהלועב

 ' ;טבַײרש גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 -סיוא םוצ זיב עיצולָאװער רעטשרע רעד ןוֿפ דָאירעּפ רעד,

 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ ךָארב

 :רעדניק עריא ןוא ַאקסנימַאק לחרירּתסא
 .אניגער ןוא ףסוי ,ַאדיא

 ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג דנַאלסור וא קיוּפ ןיא רעטַאעט ןשידִיײי

 זיא טַײז רעטייוצ רעד ןוֿפ ןרעטש סַאקסנימַאק לחר-רתסא ןֿפ

 ןיא ןוא ןבעל ןיא דָאירעּפ רעטסרַאבטכורֿפ רעד ןעוועג ךיױא סע

 -סיוא יז טָאה ןרָאי יד ןיא .ןץירעלטסניק רעסיױרג רעד ןוֿפ ןפַאש

 ןטלַאטשעג עטסנעש עריא טיױבעגסיױא ,לבמַאסנַא ריא טרימרָאֿפ

 -עג יז טָאה ןרָאי יד ןיא .םור ריא ןסקַאוװעגסױא זיא ןרָאי יד ןיא

 -עמַא ןוֿפצ ןוא עּפָארײא ברעמ ןייק ןעענרוט עסיורג עריא טכַאמ

 -רעלוּפָאּפ סָאד רעטלעג עטנידרַאֿפ יד ןוֿפ קידנעױבֿפױא ,עקיר
 יי :
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 ןופ ןַאקיסלעל

 ענשזָאבָא רעד ףױא ,עשרַאו ןיא רעטַאעט-יקסנימַאק ענערָאװעג
 | .סַאג

 טבעל המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ ךָארבסױא ןרַאֿפ ץרוק
 עגנַאל ַא ףיוא יז טכערבעצ סָאװ ,עידעגַארט ַא רעביא לחר-רּתסא
 -ךיוה ַא -- עניגער רעטכָאט עקירָאי-ןצניינ ריא טברַאטש סע ;טַײצ
 ךייר ןייק ןַײז טשינ ןָאק טַײצ רעד ןיא .ןירעלטסניק עטריטנעלַאט
 רעטרעטישרעד רעד דצמ ןוװרּפ עשירעֿפעש זיא סע עכלעוו ןגעוו
 --- ןרָאֿפמורַא טימ ,טעברא טימ עקַאט ךיז טבױטרַאֿפ עכלוו ,עמַאמ
 .ןטסעמרַאֿפ עַײנ ןָא רעבָא ,דנַאלסיױא ןיא ןוא דנַאל ןיא

 ;טבַײרש רעדנעלסיוא .נ

 דנַאלסור ןיא עניב רעשידִיי רעד ףיוא טייקיטעט סיקסנימַאק,
 -טיס ןייק ןרָאי-המחלמ- |טלעוו עטשרע} ֿברע יד ןוֿפ גנַאג ןיא טָאה
 -עד טגעלֿפ יקסנימַאק .ר .א .ןגָארטעג טינ רעטקַארַאכ ןשיטַאמעט
 טגעלֿפ יז .דנַאלסױא ןייק ןלָארטסַאג ףיוא ןרַאֿפּפָא לָאמטֿפָא טלָאמ
 עניב רעשידִיי רעד ףױא ןוא ,םישדח עגנַאל ןעמַאזרַאֿפ ךיז ןטרָאד
 ןשיווצ ןלַאוװרעטניא יד ןיא זיולב ןעז יז ןעמ טגעלֿפ דנַאלסור ןיא
 רעד ןוֿפ ןעמוקעג םיוק רעבָא .רעטייווצ ַא ןוא עזייר-דנַאלסױא ןייא
 ןיא ןסילשנייא ךיז ךַײלג יקסנימַאק .ר .א טגעלֿפ ,עזיײר-דנַאלסיוא
 ,טרעביל ,ןַאמסיױו רעליּפשטימ עריא ןוֿפ זירק ןקידנעטש סעד
 -קֶא ןַא ןריֿפ ןבייהנָא יז טגעלֿפ םענייאניא ייז טימ .(איא ,ןַאמלעדע
 ,ןליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ןוא ,טעברַא עוויט
 רעד ןוֿפ טקריװַאב רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו יקסנימַאק .ר .א זַא
 ךיז ןָא טלָאמעד טביה עכלעוו ,גנובעלֿפױא רעכעלטֿפַאשלעזעג
 קורדסיוא ןקיטנָאק רעדנוזַאב ַא .דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןטײרּפשרַאֿפ
 עג טָאה יקסנימַאק .ר .א תעב 1913 רָאי ןיא ןענוֿפעג סע טָאה
 .ייליבוי ןקירָאי-קיצנַאװצ ריא טרעַיֿפ

 "וי רעד זיא 1909 ןוֿפ ײליֿבוי-יקסנימַאק םעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא
 זיא'ס לֿפיװ דַארַאּפ ליֿפױזַא .ןדײשַאב רעמ ןעוועג 1913 ןוֿפ ייליב
 ןיא ייליבוי ןקירָאינצֿפוֿפ סיקסנימַאק ןוֿפ גנורעַײֿפ רעד ןיא ןעוועג
 "טעג טינ 1913 ןוֿפ ייליביי םעד ןיא זיא ,1909 רַאי ןיא גרוברעטעּפ
 טציא ןעמ טָאה טייקיטעט סיקסנימַאק ןריזירעטקַארַאכ םַײב.. .ןעוו
 ןענַײז עכלעוו ,ןעגנוניישרעד עכלעזַא ףױא טכַא טייל ןבױהעגנָא
 ,סערדַא םעד ןיא.. ןטָאש ןיא ןרָאװעג טקוררַאֿפ ןצנַאגניא רעִירֿפ
 רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןיקסנימַאק .ר .א ןרָאװעג ןגָארטעגוצ זיא סָאװ
 יו ,טמירעג טינ ןױש טציא ןעמ טָאה ,גנורעקלעֿפַאב רעסעדָא
 ןומ .ליפש ריא ןוֿפ "ןח ןעידִיי, םעד ,1909 רָאי ןיא ןַײז טגעלֿפ סָאד
 יקסנימַאק .ר .א זַא ,םעד ןגעוו |"ןעבעל רעזנוא,} ןבירשעג ָאד טָאה
 'מוא יד ןא עביל רעשידלעה ןוֿפ טֿפַארק עצנָאג יד, ןזיווַאב טָאה
 ןוֿפ רענייא ןיא .*ױרֿפ רעשידִיי רעד ןוֿפ טײקנדירֿפוצמוא עקיור
 ,טייקיטעט סיקסנימַאק ןוֿפ ןעגנוצַאשּפָא עטרעניײמעגלַארַאֿפ רעמ יד
 ;ןיטסָאװָאנ עיקסעדָא,| ןענעייל טנָאקעג 1913 רָאי ןיא ןעמ טָאה
 -ןטייטַאב זיא עניב רעשידִיי רעד ףיוא עלָאר סיקסנימַאק ױרֿפ רעד,
 -סקלָאֿפ עטיירב יד ןיא ךרוד טריֿפ יז סָאװ ,טימרעד זיולב טינ קיד
 קידנרעדליש ...ןבעל ןעײרֿפ ַא וצ ןעגנובערטש עקידעבעל יד ןסַאמ
 טמוק ,המשנ-ןעורֿפ עטקידײלַאב יד טייקטלוב ןוא טֿפַארק ַאזַא טימ
 ךיז לָאז ענעי זַא ,קלָאֿפ ןוֿפ ױרֿפ יד ןֿפור וצ יװ ךַײלג יקסנימַאק
 םעלק רעד ןוֿפ ןסײרסױרַא ךיז לָאז יז ,ףָאלש ןטיוט םענוֿפ ןּפַאכֿפױא
 ַא וֿפ טיירב רעד ףױא לָארָאמ רעשיטכענק רעטלַא -תורוד ןוֿפ
 ןטֿפערק עקידעבעל יד ןעילבֿפױא ַײרֿפ ןענָאק סע ּוװ ,בעל ןעַײרֿפ
 ."המשנ-ןעױרֿפ רעד ןוֿפ

 ןֿפַאש ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רעֿפסָאמטַא עַײנ עקיזָאד יד.
 ַא ןבָאה טחמעג ,ךיז טײטשרַאֿפי טָאה ,יקסנימַאק .ר .א םורַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 .טַײצ רעד ןוֿפ טייקיטעט סיקסנימַאק ףיױא גווקריו עוויטיזָאּפ
 טָאה יז .ךיז ןיא טייקרעכיז רעמ ןגירק ןבױהעגנָא טָאה יקסנימַאק
 -רעטַאעט עשידִיי יד ףױא ןקוק ןבױהעגנָא םזימיטּפָא רעמ טימ
 |"יטסָאוװָאנ עיקסעדָא,} ןויוורעטניא-גנוטייצ ַא ןיא .ןטייהנגעלעגנָא
 .יא'ס; :טגָאזעג טייקרעכיז ַאזַא טימ יקסנימַאק .ר .א טָאה ,1913 ןוֿפ

 ןיא רעק ַא ךרוד טכַאמ עמַארד עשידִיי יד זַא ,טינ קֿפס םוש ןייק
 -רעירֿפ יד ּפָא טייג זַײוװוכעלסיב .םזילַאער ןשירעלטסניק ןוֿפ טַײז רעד
 ןוֿפ ןרָאיטקַא יד ּפָא ךיז ןעניווועג זַײװכעלסיב ,עמַארדָאלעמ עקיד
 -נַא ןוא סעיצַאנָאטניא עכעלריטַאנמוא ןוֿפ ,ןטסעזשז עכעלריטַאנמוא
 יו טֿפָא ױזַא טינ טציא ןיוש טעוװ ריא .עלטימ עטלצניקעג ערעד
 ,ןייועג ןכעלריטַאנמוא םעד עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןרעה רעירֿפ
 וצ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .ו"אא ,יירעיווועג יד ,יירעשטיווק יד
 רעבָא ,טַײװ רעייז ךָאנ זדנוא זיא עמַארד רעשירעלטסניק רעתמא
 ןוא ,עיצולָאװע עקידנטיײטַאב ַא טכיזניה רעד ןיא ךיז טליֿפ סע
 ןשידִיי םענֿפ טֿפנוקוצ רעד רַאט ןגָאװצ עטוג ךס ַא זדנוא טיג סָאד
 רעד ןֿפלעהוצטימ וויטקַא קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה יז... ."רעטַאעט
 סָאד ןוא ,רעטַאעט רעשידִיי רעד ךרוד טכַאמ סע סָאװ ,עיצולָאווע
 זיא ,ןָאט וצ קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג טציא טָאה יז סָאװ ,עטסקיטכיוו
 -ברעמ רעד ןוֿפ ןלַאטשעג יד עניב רעשיד:י רעד ףיוא ןריֿפֿפױרַא
 יד ןעוועג זיא טיבעג םעד ןיא טירש רעטשרע ריא .עיגרוטַאמַארד
 *."ַארָאנ; סנעסביא ןוֿפ גנוריֿפֿפױא

 :טבַײרש גרעבדורג -ווָאקרוט קחצי

 רעַײנ ַא טמוק ,המחלמ רעד ןוֿפ ךָארבסױא ןכָאנ ךַײלג רעדױוװ
 ןָאק רעטַאעט -"שטַײד-שידִיי, טימ .רעטַאעט שידִיי ףיוא טָאברַאֿפ
 טימ ןעוועג ךָאד זיא המחלמ יד לַײוװ ,ןעוועטַאר טשינ ןיוש ךיז ןעמ
 ןיא עענרוט ַא ףױא ןַאד ךיז טניֿפעג סָאװ ,?חר-רּתסא .דנַאלשטַײד
 ןליפש ךרוד טַײצ עסיוועג ַא סױרַא ךיז טֿפלעה ,דנַאלסור-םורד
 ירֿפַאב טשינ |יא| יז ןָאק סָאד רעבָא .שיסור ףיוא ןסעיּפ עשידִיי
 .םייה רעד ץעוו ורמוא ריא ןליטש טשינ רעכיז ןָאק ןוא קיד

 ףױא קיטעט ןַײז טַײצ עצרוק ַא רָאנ יז ןָאק ,קידנעמוקמייהַא
 דלַאב טרעוו רעטַאעט סַאד לַײװ ,רעטַאעט ריא ןוֿפ רעטערב-עניב יד
 חמ .ךיורבעג ריא רַאֿפ טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד ךרוד ןעמונעגוצ
 טלעטש יז .טנַאה ןיא ןקעטש-רעדנַאוו םעד ןעמענ רעדיוו לחר-רּתסא
 -עטניא רעד ןוֿפ רעליפוטיווע עטבַאגַאב עגנוי ןוֿפ עפורט ַא ףױנוצ
 ןשידִיי ןיא ןָאטעג םָארטש ַא רעטיירב ןיוש טָאה סָאװ ,ץנעגיל
 עשיטַאמַארד יד ןוֿפ רעדילגטימ ערעסעב יד ןוֿפ ,ןַײרַא רעטַאעט
 -ייז סָאװ ןטיבעג יד רעביא עפורט רעד טימ ךייז זזָאל ןוא ,ץזַײרק
 טרָאד .רעטילימ ןשיכַײרטסע ןוא ןשישטַײד ןכרוד טריפוקָא ןענ
 ץוח ַא ךעלטעטש ןוא טעטש ערענעלק יד ןיא ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה
 ןוֿפ ןשטנעמ-סקלָאֿפ עשידִיי ,גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעקיטרָא רעד
 -נוה ןוא טײקיזָאלסטעברַא בילוצ ןענַײז סָאװ ,שזדָאל א עשרַאװ
 -טריוודנַאל יד ןיא ךיז טצעזַאב ןוא ןעמייה ערעייז ןוֿפ ןֿפָאלטנַא רעג
 עשימ וטש עריא רעביא ךיז ןרזח רעדיוו ןוא .ןטיבעג עכעלטֿפַאש
 ןוא ןטַאזלָאס עשידִיי יד רַאֿפ .המחלמ רעד רַאֿפ יװ ץגלָאֿפרעד
 ןַא יז זיא ,ײמרַא רעשיכַײרטסע ןוא רעשישטַײד רעד ןוֿפ ןריציֿפָא
 -עלטסניק שיד :י ַא טקעדטנַא ייז רַאֿפ טרעוו ריא טימ .גנוקעלּפטנַא
 דוב ןוא עיצילַאג ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,יד וליֿפַא .רעטַאעט שיר
 ,רעטַאעט שידִיי טַאהעג ָאי טעטשמייה ערעײז ןיא ןבָאה ןוא עניווָאק
 ץנעטסיזקע יד ;ירפרויס רעקידנשַארעביא ןַא ןעוועג ךיוא סע זיא
 ַאזַא וא טלעטשעגרָאֿפ טשינ ךיז ייז ןבָאה רעטַאעט שידִיי ַאזַא ןוֿפ
 לובג ןרעסיוא ןעוועג זיא לחרירּתסא יו גױניײערעד עשיטסיטרַא
 .רעטַאעט שידִיי ךיז ןלעטשרָאֿפ רעייז ןוֿפ
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 ַײב -- לבמַאסנַא ןגנוי םעַײנ ַא טימ ןוא ןע;נרעדנַאוי יד ןיא
 -רַא רעווש קידנֿפרַאד -- ץנעגילעטניא ןוא גױבַאגַאב רעצנַאג ןַיז
 ןגעוו ןטכַארט וצ ןעוועג רעווש זיא ,ןסעיּפ עטלַא ןעיינַאב םַײב ןטעב
 ענייא -- עַײנ ןַאד ךיױא טֿפַאש יז שטָאכ .ןעגנוריֿפּפיױא עַײנ ךס ַא
 לַארַאפ יד יװ ,ןעגתטסייל-ץנַאלג עטסטנַאסערעטניא עריא וןֿפ

 עריא ןוֿפ ענייא -- "ןשקַאר ַאוערעט; סַאלָאז לימע ןיא עטריז
 -ָאכיסּפ ןגעוו ךיז טלדנַאה םע בא ,סעיצַאערק עטסטנַאסערעטניא
 -סיוא ןשיגַארט ןוֿפ חוּכ ןוא טלַאטשעג רעד ןוֿפ םוידוטש ןשיגָאל
 -רעטַאעט ןוֿפ שי ןייק טשינ רעבָא טֿפַאש ןעמַאװצ ץלַא סָאד .קורד
 -ײֿפרַאֿפ ַא יא העשי-ייח זיולב ,יעדייל ,זיא סע .טרעוו ןשירָאטסיה

 .םערָאֿפ רעט-ענ

 ריא טימ קעװַא יז טרעדנַאו ןעענרוט עקידרדסּכ יד זעב
 טבעל ;ענִיַארקוא ןטריּפוקַא רעטילימ ןשטַײד ןכרוז םעד ןיא עפורט

 רעטנוא ןליּפש ,ןעמָארגָאּפ ,גירק-רעגריב ןוֿפ ןלױרג עלַא רעביא
 םַײב יז טמוק ,טעוומוא ענעדײשרַאֿפ ךרוד ןוא ,ןליוק ןוֿפ לגָאה ַא
 רעטצעל רעד ןָא ךיז טבייה סע ּוװ ,עשרַאוו ןייק רָאי 1920 ןוֿפ ףוס
 ריא ןוֿפ ּפַאטע רעטצעל רעד ןוא געוו ןשירעֿפעש ריא ןוֿפ ּפַאטע

 ."ןבעל

 טימ עּפווט עצנַאג יד טָאה ,רעביא טיג ווָאקרוט טנומגיז יו

 "ורב ס'.ק .ר .א ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא ױרֿפ ןַײז טימ רע ןוא .ק .ר .א
 -עגסיוא ןַא טימ רעריֿפ-טֿפעשעג סלַא ןרעּפלַאה םהרֿבַא ןוז-ןרעד
 -עיצַאקינומָאק עכעלגנעגוצ ןוא שדוח ַא רַאֿפ ןַאלּפ-ליּפש ןטעברַא
 "נָא ,ןלוּפ רעביא עענרוט ַא וצ 1916 רעטניוו טיירגעג ךיז ןעלטימ

 טָאה .ק .ר .א ןוֿפ ןעמָאנ רעקידנעיצוצ רעד .שילַאק ןוֿפ קידנבייה
 עלַא ןענַײז ךָאװ רעטשרע רעד רַאֿפ דלַאב זַא ,וצרעד טריֿפרעד
 ןענַײז רעטַאעט ןיא ןעגנוגנידַאב יד .ןרָאװעג טֿפױקרַאֿפסױא ןטעליב
 ןוא ןָאטרעביא טֿפרַאדעג ךיז טָאה'מ .ןגָארטוצרעבירַא טינ ןעוועג
 טֿפרַאדעג ןעמ טָאה עניב רעד וצ ןוא ,*לעטָאה, םעד ןיא ןרימירג

 דלַאב רעבירעד ךיז ןבָאה סניטסיטרַא יד .ףיוה ןקישטילג ַא ןייגכרוד
 ןעוו ןליֿפַא קידרעטניוו ןָאטעגנָא ןַײז טזומעג ןבָאה ןוא טליקרַאֿפ
 שילַאק ךָאנ .טַײצ-רעמוז ןעמוקעגרָאֿפ זיא עניב רעד ףיוא עיצקַא יד
 -ַאלצָאלװ ,קצָאלּפ ,ענטוק ,שטיװָאל ןיא טליּפשעג עּפורט יד טָאה

 .עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןוא עיבמעלגַאז ,ווָאכָאטסנעשט ,קעוו

 עענרוט ַא רַאֿפ ןרָאװעג טריזינַאגרָאער רעדיוו עּפורט יד זיא ָאד

 "עג טַײצ ערעגנעל ַא ןוא ,טיבעג ןטריּפוקָא-שיכײרטסע ןרעביא
 עצווָארטסָא ,שטשָאמַאז ,םלעכ ,ץלעק ,םָאדַאר ,ןילבול ןיא טליּפש

 ןטריּפ קָא-שטַײד ןרעביא טזָאלעג ךיז טרָאד ןוֿפ ןוא ,ענלָאק ןוא
 ,ןילבול קירוצ רעדיוװ ,(קָאטסילָאיב) *טסָא רעבָא; ןֿפורעג ,טיבעג

 "יו ךיז ןוא ץעלדעש ,ענלָאק ,עצווָארטסָא ,אקנעלָארטסָא ,עשזמָאל

 | .עשרַאװ ןייק טרעקעגמוא רעד

 .עענרוט םעַײנ ַא רַאֿפ ןַאלּפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגֿפױנוצ זיא ָאד

 רעבָא ,סעדָא ןוֿפ ןביײהנָא טֿפרַאדעג ךיז עענרוט רעד טָאה לעיציֿפָא
 ןוֿפ טעטש עקיגיײא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןעמ טָאה געװ ןֿפױא

 רימידַאלװ יװ ,ךַײרטסע ןוֿפ טריּפוקֶא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןילָאװ
 -רַאֿפסױא ןרעוו ןגעלֿפ ןטעליב יד ,(רימדול ןיא שדוח ַא) ,קסנילָאװ

 וצ ידּכ ןזיירּפ עטלּפָאט ןלַאצ טגעלֿפ'מ ןוא רעירֿפ ןכָאװ טימ טֿפױק
 םַײב טנידרַאֿפ טָאה בורק ַא ס'ק .ר .א זַא ױזַא ,ץַאלּפ ַא ןעמוקַאב

 -קַא עלַא ןוֿפ רעמ *קרַאמ ןצרַאװש. ןֿפױא ןטעליב יד ןוֿפ ףױקרַאֿפ
 יד טָאה ךָאנרעד .לעװָאק ןוא קצול ,ווָאשיבורה ,(ןעמַאזוצ ןרָאיט

 סרעטַאעט יד ןענַײז רעדיוו .ענַיַארקוא ןייק טזָאלעג ךיז עּפורט
 -טכַאנ יד ןיא ןכיזַאב יד ךָאנרעד ,ןטעקנַאב ,טקַאּפעגרעביא ןעו!עג
 ,ןגעלֿפ רענעמ .גָאט ןעיורג ןזיב ןעיצרַאֿפ ךיז טגעלֿפ סָאװ ,ןלַאקָאל
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 ןֿפרַאװֿפױרַא גנוױעטסַײגַאב רַאֿפ ,ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןוֿפ ףוס םַײב
 סָאװ ,גנונעקרענָא ןוֿפ ןֿפוא רעַײנ ַא :עניב רע ףיוא טיה ערעייז

 -סור ןוא ענַיַארקוא ןוֿפ טעטש ךס ַא ןיא ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה
 זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג ןענַײז ןרָאיטקַא יד ןוֿפ ןטסנידרַאֿפ יד .דנַאל
 לַײװרעד .טלעג ןטימ ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ שממ ןבָאה ייז
 -יד-רעטַאעט רעד ןוא ןסַאג יד ןיא ןעיירעסיש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה
 טסיוטש ָאד .סעדָא ןייק עּפורט יד ןטעברַאֿפ טָאה רעֿפנעג רָאטקער
 "רעד עלַא ץָארט ;גנושיוטנַא רעקידלַאװג ַא ףיוא עּפורט יד ןָא ךיז

 יד זַא ,רָאלק טרעוו'ס זַא ,עכלעזַא ןטֿפעשעג יד ןענַײז ,ןעגנוטרַאװ
 טליּפשעג טָאה עּפורט יד .זָאלסטעברַא ןרעוו דלַאב ןלעװ ןרָאיטקַא

 רעטַאעט ַא ,טנגעג רענעֿפרָאװרַאֿפ ַא ןיא ,רעטַאעט סווָארַאגלוב ןיא
 -עג םלוע ןשיוװצ ןעמ טָאה לָאמלייט .םוקילכוּפ יו זיימ רעמ טימ

 עּפורט יד טָאה וצרעד .זיימ יד ןוֿפ ענעסיבעג ןוֿפ ןעיירשעג טרעה
 -טערעּפָא סנָאזשיֿפ עשימ ןיא ץנערוקנָאק עקרַאטש ַא טַאהעג
 י"יטסניג ַא ןעוועג זיא טַײצ עטגנערטשעגנָא יד ןכלעוו רַאֿפ רעטַאעט
 ֿפָא טערט ווָאנרעשט ליאַאכימ רעמענרעטנוא יועשיסור רעד .ערעק
 ךיוא רעבָא ,ןעגנולעטשרַאֿפ עכעלטע רַאֿפ רעטַאעט ןַײז עּפ רט רעד

 | ,םלוע רעד טינ טמוק טרָאד

 ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טרישזַאגנַא ךיוא .ק .ר .א טרעוו סעדָא ןיא
 ,עקטַארקָאטסירַא עשיסור ַא ןליּפש ףרַאד יז .שיסור ןיא םליֿפ א
 .עכריק רענוװַאלסָאװַארּפ ַא ןיא הּפוח רעד וצ ןוז ריא טריֿפ עכלעוֶו

 עלערימ, ןוֿפ םויטסָאק ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג לָאר רעד ןיא זיא יִז !
 ןבָאה סע לַײװ ,טקידנערַאֿפ טינ םליֿפ םעד טָאה יז רעבָא ,*תרֿפאי

 רַאֿפ סרעדנוזַאב ,ענַיַארקוא ןיא ןשינעעשעג עקיטולב ןבױהעגנָא ךיז
 יד ךרוד ןרָאװעג טצעזַאב סעדָא זיא 1918 רעבמעוװָאנ ןיא ,ןדִיי
 רעשירַאצ רעד ןוֿפ ךעלטשער ךרוד ךָאנרעד ,ןעײמרַא עטקינײרַאֿפ

 ףיוא טעוװעשובעג ַײרֿפ ןוא ןֿפָא טָאה טלעוורעטנוא יד ןוא יימרא
 טייקכעלגעמ עדעי טרעהעגֿפױא טָאה סָאַאכ ןקיזָאד ןיא .ןסָאג יד

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,עיצַאוטיס ַאזַא ַײב יװ ןוא ,ןליּפש וצ רעטַײװ
 -עגּפָא טַאהעג טָאה .ק .ר .א ןמז לּכ .עּפורט רעד ןיא טנעמרעֿפ ַא
 ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןגרָאבסױא יז טגעלֿפ ,טלעג טרָאּפש

 ךיז ןבָאה ןעגנורָאּפשּפָא עריא ןעוו רעבָא .טקיטיינעג םעד ןיא ךיז

 יד זַא ,ןעגנַאלק טײרּפשרַאֿפ ןרָאיטקַא יד ןבָאה ,טזָאלעגסױא
 יז ןזָאל ןוא ןטסנידרַאֿפ יד טלײטרַאֿפ ךיז ןשיווצ טָאה *?החּפשמ,

 ןשיוצ טײקנדירֿפוצמוא יד טָאה ךעלטנגייא .רעגנוה ןוֿפ ןייגסיוא

 יד סָאװ ,סורדרַאֿפ סיוא ןביוהעגנָא רעִירֿפ ךַאנ ךיז ןרָאיטקַא יד

 עריא ןיא *החּפשמ, רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד רעסיוא ,טָאה עסערּפ
 -עגּפָא ךיז ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,טנכייצעגסיוא טינ םענייק סעיזנעצער
 ,עּפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ ערעדנַא עלַא טעמּכ ןגעוו וויטַאגענ ןֿפור

 רעכיז ןיוש ייז ןטלָאװ ,הרירב ַא טַאהעג ןטלָאװ ןרָאיטקַא יד ןעוו
 ןבָאה ,עיצַאוטיס רענעבעגעג רעד ַײב רעבָא .ןזָאלרַאֿפ ןעוועג זדנוא
 -- ."זדנוא ןגעק טריגירטניא שירַאדילָאס ןוא ןטלַאהעג ךיז ייז

 | .ווָאקרוט סיוא ךיז טקירד

 םעדכָאנ ןעמוקעגרָאֿפ זיא עגַאל רעד ןיא גנורעדנע לקיטש ַא

 רעד ןבעגעג טָאה ןייטשנרעב-ןהכ ןירעליּפשױש עשיערבעה יד יוװ
 -עטשרָאֿפ-גָאטימכָאנ עקידרעטַײװ רַאֿפ *רימזה, לַאז םעד עּפורט
 רעבָא ,ךעלסיב וצ ןעמוק ןבױהעגנָא טרָאד טָאה םלוע רעד .ןעגנול

 -עגסיוא זיא'ס .ןרָאװעג רעקַיור טינ ץלַא זיא טָאטש ןיא עגַאל יד
 עּפורט יד זיא ,םידדצ עשירעטילימ יד ןשיווצ המחלמ עַײנ ַא ןכָארב
 ,םישזער ןשיטעיװָאס רעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,עציניוו ןייק רעבירַא
 ,יסַאקרעשט ןייק ןליּפש קעװַא ןעגנולעטשרָאֿפ עכעלטע ךָאנ ןוא
 .ק .ר .א ןָא ,ווָאקרַאכ ןייק טרָאד ןוֿפ ןוא ,ינבול ןוא ווַָאקרעצ אלעיב
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 רעלקרעד טרעוו'ס ןוא רָארעט ,ןטקַא-שזַאטָאבַאס|

 ןופ ןָאטיסטסעל

 -רַאֿפ ךָאנרעד .ַאװַאטלָאּפ ןיא טרילָארטסַאג לַײװרעד טָאה עכלעוו

 ןשידיי רעװעיק ןיא ןליּפש ןָא ןבייה ןוא רעדיוו ךיז ייז ןקיניי

 ,"תרֿפא עלערימ, ןיא ףיוא טערט .ק .ר .א ּוװ ,רעטַאעט-הכולמ

 ;קוורמוא רעדיוו טרעוו עגַאל יד ."טאמייה יד; ןוא ?ןעקַאר ַאזערעט;

 (1923 ענליוװ) עּפורט רעד טימ ַאקסנימַאק לחרירּתסא

 -וצ-םַאנסיוא

 ןוֿפ ןרָאֿפוצקעװַא שינעבױלרעד ַא טמוקַאב עּפורט יד .דנַאטש

 "ומָאק-ןַאב וצ ןייגרעביא רעבָא זומ ,לעמָאה ןייק ףיש ַא טימ וועִיק

 ,געט 2 טָאטשנָא ,עװקסָאמ ןייק ייז ןרָאֿפ טרָאד ןוֿפ ןוא ,עיצַאקינ

 עּפורט יד סָאװ ,רַאֿפרעד רָאנ ךיוא ןוא ,ןכָאװ 2 געוו רעד טמענ

 ,(גוצ-טכַארֿפ ַא) *ַאקשולּפעט, עלעיצעּפס ַא ןעמוקַאב טָאה

 -נוא-רעטַאעט ןשידִיי ןטלַא ןטימ ךיז ייז ןענגעגַאב עװקסָאמ ןיא
 ַא ןטרַאװוצרעביא ייז טהצע רעכלעוו ,יקסרימָאטישז רעמענדעט
 וצ רעטכייל ןַײז טעוו'ס ןעוו ,םיארונ םימי יד רעביא ,טַײצ שדוח
 טרעבָאר רעליּפשיױש רעשיסור רעד רעבָא ,לָאז-רעטַאעט ַא ןגירק
 "סרעטַאעט ַײרד ןוֿפ ןטרָאג; ןיא ייז רַאֿפ סיוא טניֿפעג םיײהלעדַא
 .ק .ר .א טערט ָאד ןוא ײרֿפ דָארג זיא סָאװ ,*רעטַאעט-לגיּפש; םעד

 ווָאקרוט טנומגיז יו ןוא ,*תרֿפא עלערימ, ןיא ,שיסור ןיא ,ףיוא
 סיורג יא טגייצרעביא לָאמַא ךָאנ ָאד ךיז רע טָאה ,טנכײצרַאֿפ
 רעד ןיא ביוא .לָאר רעקיזָאד רעד ןיא זיא יקסנימַאק לחר רֹּתְסֹא
 ריא וצ ןבייהרעד טשינ רענייק ךיז ןָאק גנולעטשרָאֿפ רעשידִיי
 "עלערימ; רעשיסור רעד ןוֿפ רעליּפשטימ יד רעבָא ןבָאה ,הגרדמ
 טכַאמעג ןליּפש ריא טָאה ךָאד ןוא ,רוגיֿפ עלַארטנעצ יד טלקנוטרַאֿפ

 רָאג ַא ןעמוקעג זיא רעטַאעט ןיא יוו תויה רָאנ ."םשור ןקרַאטש א
 ןיא ןגָארטעגרעביא ךיז ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןבָאה ,םלוע רעניילק

 רעד .טָאטש ןוֿפ רעטנעצ ןיא *רַאזַאב רעשיװַאלס; לָאז םעניילק ַא

 .ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןסיירעביא זומ'מ ןוא טינ ץלַא רעבָא טמוק םלוע

 ןײטשּפע ַאשירג רָאיטקַא םעד ןוא .ק.ר .א ןוֿפ ןעגנוימַאב יד ךרוד
 יד עּפורט יד טמוקַאב ,יקסרַאשטַאנול רעטסינימ-סגנודליג םַײב
 -רעסיוא ַײרד ךָאנ ןוא קסבעטיוו ןייק ןרָאֿפוצסױרַא טייקכעלגעמ
 ַײרֿפ עּפורט יד טמוקַאב ,ןעגנולעטשרָאֿפ עכַײרגלָאֿפרעד ךעלנייוועג

 ,קסבעטיוו ןיא ןָאזעס ַא ןליּפש טבַײלב ןוא רעטַאעט-ָאניק ַא

 טרָאֿפ ,ןלױּפ וצ ןרעטנענרעד רעמ ץלַא ךיז קידנלעוו ,1920 ןיא
 רעבָא ,טקַאּפעג זיא רעטַאעט סָאד .קצָאלָאּפ ןיא ןליּפש עּפורט יד
 יד רעביא טסײר'מ ,ןליוק ןעִילֿפ רעַאטעט ןוֿפ ךַאד ןרעביא
 -עג עפורט יד זיא ָאד ןוֿפ .קסנימ ןייק טרָאֿפ'מ ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 .ק .ר .א ןוא גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טימ טליּפש יז ּוװ ,ענליוו ןייק ןרָאֿפ

 .ענווָאק ןייק ןליּפש טרָאֿפ

 :טבַײרש ווָאקרוט טנומגיז

 ןַא טַאהעג ןיוש ענווַאק ןוֿפ קידנעמוקקירוצ טָאה לחר-רתסא.

 ןבָאה סָאוװ ,ןסעיפ עלענָאיצידַארט עריא טליפזעעג ןוא עּפורט ענעגייא

 .ןגיוצעג טשינ רעמ ןַאדיא ױרֿפ ןַײז ןוא םיא} זדנוא

 -יינעג ,דנַאלסור ןוֿפ ןרעקמוא ןכָאנ ,ךיז טָאה עפורט רעזדנוא
 ןַאד טָאה סָאװ ,ץניווָארּפ יד *ןקעווֿפיױא, לָאז סָאוו ,עסעיּפ ַא ןיא טקיט
 יו ןעמָאנ ַאזַא וליֿפַא .סיזירק ןשימָאנָאקע ןקרַאטש ַא טבעלעגרעביא

 ןוא טֿפַארק עשיטענגַאמ ןַײז ןרָאלרַאֿפ טָאה ַאקסנימַאק לחר-רתסא
 עסעיּפ ַאזַא .עסעיּפ "עקרַאטש, ַא ןוֿפ ףליה רעד ןיא טקיטיינעג ךיז
 ."קוביד רעד , ןעוועג טַײצ רענעי ןיא זיא

 .עסעיּפ עטקורדעג ןייק ןגירק טינ ץעגרע ןיא רעבָא ןָאק ןעמ }

 וצ ייז ּפָא ךיז טגָאז ,"עּפורט רענליוו, רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד ,ָאזַאמ
 טזָאל ןייטש .לֵא רעבָא ,םיצוריּת ענעדײשרַאֿפ טימ עסעיּפ יד ןבעג
 .ןעסעיּפ יד ןבַײרשרעביא ןווָאקרוט

 םעַײנ םתוֿפ גלָאֿפרעד ןלעירעטַאמ םעד ןריטנַארַאג וצ ידּכ.
 ַא זיא סָאװ ,"קוביד , םעד טריֿפעגֿפױא ךיג ףיוא רימ ןבָאװ ,עענרוט
 רעזדנוא... .דנַאל ןיא רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאוװעג "רענליוו, יד קנַאד
 עקינייא ,רעדילגטימ-החּפשמ סלחר-רתסא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא עּפורט
 ןוֿפ םענעמוקעגקירוצ ןטימ ןוא ?ןרָאיטקַא-המזלמ* יד ןוֿפ עדמערֿפ
 | ."קידָאג קעדַאלוו דנַאלסור

 לָאֿפכרוד ןכָאנ ןוא *לַארטנעצ; ןיא ןַײרַא קירוצ טערט ווָאקרוט .ז
 יד וצ ןַאדיא טימ רעביא רע טייג ,רערעדנַא רעד ךָאנ עסעיּפ ןייא ןוֿפ
 .ץניוָארּפ רעד ןיא ןלָארטסַאג ףיוא טרָאֿפ לחר-רתסא ןוא ?רענליוו;

 ײףםביױא תבש;

 :טביײרש ווָאקרוט טנומגיז

 .מ .י רעבַײרש רעד זדנוא ַײב טניווועג טָאה טַײצ רענעי ןיא
 -רעמַאק ַא ןוֿפ קנַאדעג ןטימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז טָאה רע .ןַאמיינ
 זיא ןגרָאמירֿפ ַא ןיא .לַאֿפוצ ַא םיא זיא ףליה וצ ןעמוקעג .עסעיּפ
 לחר-רּתסא ,ןעױרֿפ עדייב .הריד רעזדנוא ןיא זיומ-רעדעלֿפ ַא ןַײרַא
 -רעדעלֿפ יד ,רעכיט טימ ּפעק יד טלקיװעגמורַא ךיז ןבָאה ,ַאדיא ןוא
  ךיז ןבָאה יײז .רָאה ערעייז ןיא ןרעטנַאלּפרַאֿפ טשינ ךיז לָאז זױמ
 -יזָאד רעד .טנעה יד ןיא ןטשרעב עגנַאל טימ ריא ךָאנ ןגָאי טזָאלעג
 ַא יװ ןענַאמײנ טנידעג טָאה דָאזיּפע רעשיטסירעטקַארַאכ רעק
 ַײרד טגָאמרַאֿפ טָאה סָאו ,"סביוא -תבש, עסעיפ ןַײז רַאֿפ וויטָאמ
 םוצ .רימ רַאֿפ ןוא ןַאדיא ,ןעלחר-רּתסא רַאֿפ ,ןלָאר ןערעסערג}
 רַאֿפ ןזיװעגסױרַא עסעיּפ עשיטעָאּפ עקיזָאד יד ךיז טָאה ןרעױדַאב
 ."ריא טימ ןצונַאב טנַאקעג טשינ ךיז ןבָאה רימ ןוא שינעצס קינייװ

 וו י ך
 וו

 רעד ןיא ,שזדָאל ןיא ןטַארטעגֿפױא .ק זיא 1921 רַאונַאי 15 םעד

 ןגעוו טיג רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ טעברַאַאב ,?יז; עסעיּפ

 :רעביא םעד

 .רד ןוֿפ *ערעדנַא רעד, זיא עסעיּפ רעד ןוֿפ לַאניגירָא רעד,

 רעד טימ ,שידִיי ףיוא טצעזרעביא עסעיּפ יד בָאה ךיא ,יודניל לואּפ

 .ד .מ ךרוד ןרָאוװעג טריֿפעגֿפױא זיא יז ןוא ,רבחמ ןוֿפ שינביולרעד

 ,."רעטַאעט סעסיורג, רעשזזדָאל ןיא 1916 רַאורבעֿפ 15 םעד ןַאמסקַאװ

 :טייקכעלנעזרעפ עטלּפָאד ַא ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד טרירַאב עסעיפ יז

 םיבנג ןגעק טֿפמעק ןוא רַארוקָארּפ ַא גָאטַײב זיא רעכלעוו ,ַאמ ַא
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 -ערברַאֿפ ַא ןוא בנג ַא ןיילַא רע זיא טכַאנַײב רעבָא ,רעכערברַאֿפ ןוא
 יד ייז ןעלדנַאהַאב עיצקַא ךרוד סָאװ ןסעיּפ ענעי ןוֿפ זיא סָאד .רעכ
 -עג ןדייל'ס רעכלעוו ףיוא ,טייקנַארק ַא ,טייקכעלנעזרעּפ עטלּפַאד
 יד טָאה לָאר-טּפיוה רעטריצילּפמָאק רעד בילוצ .ןשטנעמ עסיוו
 .ןָאזרעּפ-טפיוה רעד ןיא לָאר עקיטכיוו ,עקרַאטש ַא עסעיפ

 טלָאמעד ןענַײז שזדָאל ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןטֿפעשעג יד
 ןלַאֿפעג ךיא ןיב ,טכַארטַאב ןיא סָאד קידנעמענ ןוא ,עכַאווש ןעוועג
 ױרֿפ ַא ףיוא ןַאמ ַא ןוֿפ לָאר-טּפיוה יד ןרעדנעוצרעביא ןַאלּפ ןֿפױא
 טָאה יז .ןליּפש וצ ןעלחר רּתסֹא גנוטעברַאַאב יד ןטָאבעגנָא ןוא
 רעדָא ,"יז; ניא עסעיפ יד זיא ױזַא ןוא ןעמונעגנָא גַאלשרָאֿפ םעד
 רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא .לָאמ עכעלטע ןרָאװעג טליּפשעג .1
 ץלַא זיא סע .טסַאּפעגנַײרַא טינ ןֿפוא סושב .ק .ר .א ךיז טָאה לָאר
 טָאה יז סָאװ ןוא טדערעג טָאה יז סָאװ ךעלבױלג טינ יװזַא ןעוועג
 סָאװ טליֿפעג טכעלש ךיז בָאה ךיא ךיוא רָאנ ,יז רָאנ טינ זַא ןָאטעג
 עסעיפ יד זיא קילג םוצ .עיצַאוטיס ַאזַא וצ טריֿפעגוצ יז בָאה ךיא
 ."ןרָאװעג טליּפשעג טינ ריא ךרוד ץעגרע ןיא רעמ

 ייליבוי-עניב רעקירַאי-30 רעד

 ;טבַײרש גרעבדורג"ווָאקרוט קחצי

 ןעניַארקוא ןוֿפ ןעמוקקירוצ ריא ךָאנ| טַײצ רעצרוק ַא ףיוא,
 ןשיווצ ,עילימַאֿפ ריא ןשיווצ ,םייה ריא ןיא ףיוא רעדיוו יז טבעל
 רענַאקירעמַא רעד ךרוד ןעמונרַאֿפ ךָאנ זיא רעטַאעט ריא .םלוע ריא
 יד ןיא יז טליפש ,"אקמיא, עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ-בלַאה
 ןַײז טימ רעטַאעט-ילַארטנעצ, רעוועשרַאו ןיא 1921-1922 ןרָאי
 ןעמענרַאֿפ וצ רעטלוב ץלַא ןָא טבייה סָאװ ,לבמַאסנַא ןקיסַאלקטשרע

 .רעטַאעט שידִיי שירעלטסניק טנַאסערעטניא ןַא ןוֿפ טרָא ןַא

 קיסַײרד ןוֿפ ייליבוי רעד טרעײֿפעג טרעוו רעבָא קידֿבוט םוי
 -טסניק רעד רַאֿפ ֿבוט-םוי ַא ,ןעלחר-רתסא ןוֿפ טייקיטעט-עניב רָאי
 ןיוש טרעוו ייליבוי רעד .ֿבוט-םוי-סקלָאֿפ רעסיורג ַא ןוא ןירעל
 רעדיוו טָאה סָאװ ,רעטַאעט-יקסנימַאק ריא ןוֿפ ןינב ןיא טרעַײֿפעג
 ."טרָאװ ןשידִיי םעד ןעניד ןבױהעגנָא

 וצ ןסָאלשַאב טָאה ןלױוּפ ןיא ןיירַאֿפטסיטרַא רעשידַיי רעד

 .ק .ר .א ןוֿפ ייליבוי-עניב ןקירָאי-20 םעד ןֿפוא ןסיורג ַא ףיוא ןרעַײֿפ
 ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא'ס .1922 רעבמעווָאנ 14 םעד קיטסניד

 קיזייא ,ןיקלע לדנעמ ןוֿפ דנעײטשַאב עיסימָאק-גנורעַײֿפ עלעיצעּפס |

 ןוא רעשיֿפ ןַאמרעה ,דלעֿפנעזָאר .ש ,רעּפיש קחצי .רד ,גרעבמַאס

 -רָאֿפ ןוֿפ גנוטַארַאב ַא ןֿפורעגֿפױנוצ טָאה עיסימָאק יד .ןירב סקַאמ

 ןוא סעיצוטיטסניא עכעלטֿפַאשלעזעג ,עלערוטלוק יד ןוֿפ רעייטש

 "עגסיוא ןוא עשרַאװ ןיא ןזַײרק עשירעלטסניק-שירַארעטיל יד ןוֿפ

 ,ייליבוי ןגעוו ףורֿפױא ןַא (1 :ןַײרַא טמענ סָאװ ,םַארגָארּפ ַא טעברַא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא סעּפורט עשידִיי עלַא וצ ןעגנוטעברַאֿפ (2

 רעד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןציטָאנ ןכעלטנֿפערַאֿפ סָאד ןריזינַאגרָא (ג

 ייליבוי ןוֿפ גָאט ןיא (4 ,עשרַאליבוי רעד ןגעוו עסערּפ רעשידִיי

 רעדָא עקיליב עשרַאװ ןיא סרעטַאעט עשידַיי עדייב ןיא ןענדרָאניײא

 -רעטַאעט ,ןרָאיטקַא ןוֿפ לײטנָא ןטימ ןעגניטימ-רעטַאעט עטסיזמוא

 גנולעטשרָאֿפ-טנװָא רעד ףיוא (5 ,רעלעטשטֿפירש ןוא םינקסע

 ןַא ןיא ןטערטֿפױא ַאקפנימַאק לחר-רּתסא עשרַאליבוי יד לָאז

 עבָאב סנדַאֿפדלָאג ןיא ("עלערימ;) לָאר רעטשרע ריא ןוֿפ טקַא

 ןוֿפ *תרֿפא עלערימ; לָאר-ןיורק ריא ןוֿפ טקַא ןַא ןיא ןוא *ענכַאי

 ןוא תונורכז טימ ךוב לעיצעּפס ַא ןבעגסױרַא (6 ,ןידרַאג ֿבקעי

 ןֿפױא קעטָאילביב ַא ןדנירג . (7 ןוא עשרַאליבוי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא

 | .עשרַאליבוי דעד ןוֿפ ןעמָאנ
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 .| ןרָאװעג טריֿפעגכרוד טינ ןענַײז ןטקנוּפ ייווצ עטצעל יד }

 אנשעל ףיוא לושסקלָאֿפ רעד ןיא זיא 1922 רעבמעווָאנ 17 םעד
 -עלרָאֿפ-עיסוקסיד ַא *עגיל-רוטלוק; רעד ןוֿפ ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא

 עשידִיי סָאד ןוא ַאקסנימַאק לחרירתסא; עמעט רעד ףיוא גנוז

 ןיא ןוא קַאװטיל .א ןטָארטעגסױרַא זיא טנערעֿפער סלַא .*רעטַאעט
 ןיקלע לדנעמ ,יקצולירּפ חנ טקילײטַאב ךיז ןבָאה עיסוקסיד רעד

 .איא טרעכַײװ .מ .רד ,גרעברעבליז ףלָאװ

 ןיא זיא 1922 רעבמעווָאנ 17 םעד גנולעטשרָאֿפ"ייליבוי יד
 "רעד ןקיזיר ַא טימ ּפָאּרַא רעטַאעט-ייקסנימַאקק ןטקַאּפעגרעביא
 ןוֿפ ןעמוקֿפױרַא םַײב טרענודעג שממ טָאה רעטַאעט סָאד .גלָאֿפ
 רעד ףיוא לָאר עטשרע ריא ןליּפשּפָא ריא ךָאנ .עשרַאליבוי רעד

 רעד ףיוא ןענַײז ,*ענכַאי עבָאב יד; ןיא "עלערימ; עניב רעשידיי
 רעכלעוו ףיוא ןוא ןעמולֿב ןיא ןקנוטעגנַייא ןעוועג זיא סָאװ ,עניב
 עשידִיי עלַא טימ טעגנירעגמורַא ,עשרַאליבוי יד ןסעועג זיא סע
 -גוסירגַאב יד ןעמוקעגרַָאֿפ ,ץניװָארּפ ןוֿפ ןוא עשרַאװ ןיא ןרָאיטקַא
 ןרָאװעג ןבעגעג זיא ךָאנרעד ןוא עכעלטֿפירש ןוא עכעלדנימ ,ןעג
 סלַא עשרַאליבוי רעד טימ *תרֿפא עלערימ, ןוֿפ טקַא רעטייווצ רעד

 ."עלערימ;

 ןוֿפ רעמונ רעלעיצעּפס רעד טכַאמעג טָאה םשור ןקרַאטש ַא

 -רעבליז ןמלז ןוֿפ טריטקַאדער) ?טסנוק ןוא רעטַאעט; טַאלבנכָאװ

 עקירעהעג טימ עשרַאליבוי רעד טעמדיוועג ןעוועג זיא סָאװ ,(גייווצ
 ,ווָאקרוט קיַאמ ,ןָאזרעדָארב השמ ןוֿפ ןעלקיטרַא ןוא סעיצַארטסוליא

 ַאניװלַאמ ,גייווצרעבליז ןמלז ,ןַאמרעמיצ ךירנייה ,ןַאמסקַאװ ֿבקעי

 .ץַאק .ז ןוא ןרעּפלַא .א ,סאלשנעזייא רעטלַא ,(רעגוא) ַאקצָארעיס

 רָאטקַאדער ןכרוד ןרָאװעג ןגָארטעגוצ זיא ,טרעבלױַאב ,רעמ נג רעד

 .עשרַאליבװי רעד וצ

 ;טבַײרש ווָאקרוט טנומגיז

 ןקירָאי-30 םעד טנױװועגַײב ךיא בָאה עשרַאוו ןבלעז םעד ןיא;
 -ימָאק; ,"עהד רעשידִיג רעד ,ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןוֿפ לבוי

 ךָאנ יװ ןא "רעטַאעט ןשיד:י ןוֿפ ןעמַאמ, רעד ,יַאקסוועשז-ַאס
 טָאה יז סָאװ ,רעטַאעט יקסנימַאק סָאד ןעלטיטַאב יז טגעלֿפ ןעמ
 ןיעידִיי ןרַאֿפ טיובעגסיוא רעטלעג עטעווערָאהרַאפ רעווש עדויא רַאפ
 .טיציפעד טכַארבעג טָאה טנווַָא רעד... קידייל בלַאה ןעוועג זיא ,םלוע

 זיא ןברָאטשעג .טבעלרעד טינ ןיוש יז טָאה לבֹוי ןקירָאייכֿפ ר

 ,"רָאי 56 ַײב יז

 ןעמוקעגרָאֿפ *לַארטנעצ; רעטַאעט ןיא זיא רעבמעווָאנ 22 םעד

 ןשידִיי ןכרוד טנדרָאעגנַײא ,עשרַאליבוי רעד דוֿבּכל ןגרָאמירֿפ ַא
 -רוק ַא טימ ןרָאװעג טנֿפעעג זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןיײרַאֿפ-ןטסיטרַא
 ןשידִיי ןרַאֿפ ןטסנידרַאֿפ ס'.ק ןגעוו טרעכַײװ .מ .רד ןוֿפ עדער רעצ
 -ןטסיטרַא ןוֿפ רעציזרַאֿפ ןכרוד ןרָאװעג ןסָאלשעג ןוא רעטאעט
 יד ןעמונעגלײטנָא ןבָאה לייט טרעצנָאק ןיא .ןיקלע לדנעמ ןיײרַאֿפ

 ןיקלע רּתסא ןיטסינַאיּפ יד ,ווָאנידור השמ ןוא שאיוועל תור רעגניז

 ,סעיצַאמַאלקעד עקינייא טימ ַאקסנימַאק ַאדיא ןוא

 -וקעגרָאֿפ לָאז-טָאטש רענליוו ןיא זיא 1922 רעבמעווָאנ 25 םעד

 ס'.ק .ר .א ןוֿפ גנורעַײֿפ יד םלוע ןסיורג ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ילב ןעמ
 ןוא *תרֿפא עלערימ; ןוֿפ טקַא ןטייווצ ןיא ליײטנָא ריא טימ ייליבוי

 זיא ןסעיּפ עדייב ןשיווצ הקסֿפה רעד ןיא ."רעטומ יד; סיקסניּפ דוד
 רעד ן.ֿפ ןעמָאנ ןיא יקסווָאזריב 'ה ןוֿפ ןרָאװעג טסירגַאב .ק .ר .א
 ןשילוּפ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא עיֿפָאז ױרֿפ ,טֿפַאשלעזעג-טסנוק רעשידִיי

 -ַאגעלעד עלעיצעּפס ַא טקישעגוצ טָאה רעכלעוו ,ןיײרַאֿפ-ןטסיטרַא
 רעשיטַאמָארד רעשיסור רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא גרעבנעטכַארט 'ה ,עיצ
 ןײרַאֿפ ןטסיטרַא ןשידַיי ןוֿפ ןעמָאנ ןיא שטיוװָאניּפרַאק 'ה ,עּפורט
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 ןופ ןָאסיססעל

 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל ןשידִיי ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןיוועל םייח ןוא
 ןוא ןעגנוסירגַאב ערעדנַא ךָאנ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענַײז סע .ןײרַאֿפ
 ןעגנוסירגַאב טימ טעקנַאב ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ
 .ערעירַאק ריא ןוֿפ ןדָאזיּפע טלייצרעד טָאה עשרַאליבוי יד ןוא

 ַאזַא |אשיירַאב םחנמ| םירג .מ טיג 1922 ןיא ייליבוי ריא וצ
 :גנוצַאשּפָא

 לחר רּתסא ןוֿפ םוייליבוי םעד טשרע ןעמ טרעַײֿפ עשרַאװ ןיא,
 רָאי ַא טימ ןעוועג ָאד זיא יז .יאדוא יז טקנעדעג ריא .ַאקסנימַאק
 ןסױטשעגנָא ךיז ךיא בָאה ױזַא .ןַאֿפעגכרוד -- ןוא קירוצ ןעצ
 -נייא רימ יז טָאה ,קרָאי-דינ ןוֿפ קידנעמוקקירוצ ןעוו טלָאמעד ךָאנ
 סענזיב עסירג יד ןגעוו טליײצרעד ,תולעפתה סױרג טימ ,לָאמ
 -נַײא עשינכעט ערעייז טימ סרעטַאעט עשידִיי רענַאקירעמַא יד ןוֿפ
 רעד רימ זיא רערָאלק ךָאנ .סעיֿפַארגָאטַאֿפ ןזיוועג ןוא ןעגנוטכיר
 ןעזעג ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק קידנעמוק ןעװ ןָאװעג לַאֿפכרוד

 טינ ריש ןוא םילודג ערעזדנוא ןגעוו ןעלכיימש ןלַארטַאעט עגיה

 !יקסנימַאק רעייא :רעגניֿפ ןטימ ןעלטייט

 רעזדנוא סע ךיז טָאה סָאװ טימ ןעוועג רָאלק טינ רימ זיא סע

 זיִב ,עקירעמַא רַאֿפ טקידניזרַאֿפ ױזַא לחר-רּתסא עמַאמ עביל

 ינעק ןעזעג בָאה ךיא ןענַאװ

 עלערימ, עלעניגירָא יד ,ןיצּפיל

 -ָאר רעד ןיא ןטערטֿפױא *תרֿפא

 זדנוא טָאה ענעי עלעוו ןיא על

 ןעזעג יז בָאה ךיא .טרירעג ייווא

 -וצ ַא ןעגנַאגעג .לָאמניײא זיולב

 רַאֿפ זַא ,ןסיוו ןטימ רעטיירגעג

 עלָאר יד ןידרָאג סע טָאה ריא

 'ןטוש ריא טימ ןיילַא ;ןבירשעג

 עלערימ, יד סע זיא יז זַא ,טריד
 קעווַא ןיב ךיא ןעוו ןוא ,*תרֿפא

 -עטשרָאֿפ רעד ךָאנ רעטַאעט ןוֿפ

 ןעועג טלָאװ סע ,ןיינ. גנול

 ןגעוו ןדייר וצ רימ ןוֿפ הלוע ןָא

 ךיא עכלעוו ןירעליפשישע ַא

 רעבָא ,ןעזעג לָאמנייא רָאנ בָאה

 טָאה רעטַאעט ןיא ךוזָאב רענעי

 יקסנימַאק זַא ,טנַאמרעד רימ

 ,עקירעמַא ןיא זױלב טינ רענַאקירעמַא ןוֿפ ןרָאװעג ץָאלשעג זיא

 -עג ןגָאלשעג ןוא ,ןדָאב םענעגייא ריא ףיוא ,עשרַאוו ןיא ךיוא רָאנ

 טגנַאלַאב זיולב אמתסמ טָאה עכלעוו ,עסירעטקַא ןַא ןוֿפ וליֿפַא ןרָאװ

 ,ןיצפיל ינעק ןופ עלוש רעד וצ

 ןעמוקעג זיא ןלױּפ ןייק ןוא ,ןרָאי עבלעז יד ןיא ןעוועג זיא סע

 -עג טָאה סָאװ ,|ןלעבָאל ַאניױװלַאמ| עסירעטקַא רענַאקירעמַא ןַא

 ַא טכַאמעג ןוא "סקיא םַאדַאמ, ןיא טירטֿפױא ןטשרע ריא טכַאמ

 -עג טרעטסַײגַאב ריא רַאֿפ ןענַײז זדנוא ןשיווצ עטסעב יד .רָארוֿפ

 ,ןעלקיטרַא ןוֿפ תורוש יד ןשיווצ ַײס זיא גנורעטסַײגַאב יד ןוא ןרָאװ

 -ייה ,רענעגייא רעד ןוֿפ גנונעקיײלרַאֿפ ַא שוועג דייר ענעֿפָא ןיא ַײס

 רענעי וצ ןכַײלגרַאֿפ ךיז יז ןָאק יוװ .יקסנימַאק לחר-רתסא רעשימ

 ,קינכעט ריא ,עניב רעד ףױא ךיז ןטלַאה ריא ,טיצקיד ריא טימ

 (1922) אקסנימַאק לחרירּתסא

 זַא ,טינ טרילודָאמ עמיטש ריא זַא ,רעטרעוו יד רָאג טגנילש יז זַאי

 !קידלטעטשניילק ױזַא ,קיגיוב-טינ ױזַא זיא ,רוגיֿפ ןייק טינ טָאה יז
 סָאװ ,זדנוא ןשיװצ עטסעב יד ןעוועג טכערעג אמתסמ ןענַײז יי
 ןוֿפ ןעמוקעג ךיוא ןענַײז ייז .תמאה םלוע ןֿפױא טציא ןיוש ןענַײז
 ןבָאה ייז רעבָא ,טמַאטשעג טָאה לחר-רתסא עכלעוו ןוֿפ תומוקמ ענעי
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 רע טַאע ט ןשידיי
1 

 רעד ךָאנ ,טײקשיעּפָארײא ךָאנ טקנעבעג ןוא עּפָאריײא טנרעלעג ןענעק
 רעבָא... .גנוטלַאה ,קינכעט ,ןרינַאמ ;טסנוק רעד ןיא טייקכעלטסניק

 ,ןקידתמא ןוֿפ סָאמ רעד ןיא.. ןבילבעג טכערעגמוא ןענַײז יז
 םעניא ,טייקטריטילָאּפ-טינ רעד ןיא ךיוא טנייש סָאװ ,ןכעלשטנעמ

 ..גנובעגמוא רעקידלטעטשנייללק ןוא בױטש ןשימייה

 -נייא ,עטנכערַאב עריא טימ "סקיא סַאדַאמ, ןטעגרַאֿפ בָאה ךיא..

 ךיא . עמיטש רעד ןוֿפ סעיצַאלודָאמ ןוא ןעגנוגעווַאב עטרידוטש

 ןרָאיטקַא םענייא ןוא טרעדנוה ןעעז ןוא יױודָארב ףױא ןייג לעװ

 ןטלַאהעגסיױא ןוא טקערָאק סיוכרוד ןלעוװ עכלעוו ,סעסירעטקַא ןוא

 ןַײז םיכסמ ייז טימ לעװ ךיא ןוא .עלָאר ענעי רעדָא יד ןריֿפכרוד

 לע םעדכָאנ ןוא ..טקערָאק רעיײז ךרוד סע יז ןריֿפ יאדווא

 .עבלעזסָאד ןעז לָאמַאכָאנ... ןקנעב טינ סלַאֿפנלַא .ןסעגרַאֿפ סע ךיא

 טימ לחור-רּתסא עמַאמ רעקידלטעטשניילק ,רעשימייה רעד ךָאנ ןוא

 םענעכָארבעגנייא םעד טימ ,רוגיֿפ רענעגיובעג סָאװטע רעכיוה רעד

 ןיא ןציז לָאמַא ךָאנ ךיז טלױו סע ןוא ךיא קנעב ריא ךָאנ ,לוק

 יַאנ ,עטושּפ ַא עניב רעד ףױא םורַא טייג יז יו ןעז ןוא רעטַאעט

 ,רעביא טבעל יז סָאװ ,םעד ןיא טקנוטעגנייא ןצנַאגניא ,עכעלריט

 ךיז ןעמעש טינ ןוא ןגיוא יד וצ וצ ןעמוק ןרערט יװ ןליֿפ ןוא ןציז

 ..,רַאֿפרעד
 טינ ןבָאה ייז סָאװרַאֿפ רענַאקירעמַא יד וצ טינרָאג בָאה ךיא.

 טלָאװ סע.. עניב רעזדנוא ןוֿפ עמַאמ עקיצרַאה יד ןענַאטשרַאֿפ
 "ַאק עקידהמשנ ,עטלטסניקעג-טינ יד ןעוו ךעלריטַאנמוא ןעוועג
 ןטימ ןטסיירט ךיז ךיא ליוו.. ןרעוו ןענַאטשרַאֿפ אי ָאד לָאז ַאקסנימ

 -ַאק יד ,עטלייױורעסיוא יד ,עקיצנייא יד רַאֿפ טַײצ יד זַא ,קנַאדעג
 ערעזדנוא .םָאלּפיד ןייק טינ טָאה יז .. ןעמוק ךָאנ טעוװ ,סַאקסנימ
 עשירטקעלע ןָא ערעירַאק ריא ןבױהעגנָא טָאה לחר-רּתסא עמַאמ

 ךיז וא לטעטש ןשיליופ ןוֿפ ןרעינַאמ יד טימ ןעמוקעג זיא ,ןפמָאל
 ןיורק ענעריּפַאּפ יז טָאה יז ןעוו טלָאמעד רָאנ ןיגינעק סלַא טליֿפרעד
 יּפַאּפ -- ןעוועג ןענַײז ןרעינַאמ עכעלגינעק עריא ןוא ,ןָאטעגנָא

 -זיא , סנייטשנרעב ירנַא ןיא ןעוועג טינ *"ןיֿפערג, ןייק זיא יז .ענער
 -ַאמירּפ רעסיורג רעד ןוֿפ טכַארּפ םעד טַאהעג טינ טָאה ,"לעַאר
 רוגיֿפ רענעגיובעג ריא טימ טַאה ,"טַאמייה , סנַאמרעדוז ןיא ענָאד
 יד רעבָא ,ןענעסביא ַײב "ַארָאנ; עכעלרעסיוא ןייק ןבעגעג טינ
 קידלטעטשנייללק ַא .המשנ ַא םוטעמוא ןעוועג זיא המשנ עדנדייל
 -רעביא ערשּכ עריא ןיא רעבָא ;לַאנַאב ,לַאטנעמיטנעס ױזַא טרָאװ
 .ןיז ןכעלשטנעמ ןכעלרע ןַא ןעמוקַאבקירוצ טרָאװ סָאד טָאה ןעגנובעל

 טייקכעלרעסיוא רעד ןיא ןעגניווצנַײרַא טֿפרַאדעג טינ ךיז טָאה יז ןעוו

 ,עמַאמ ןוא רעטכָאט עשידִיי עטושּפ ַא יו ..טלעוו רעדמערֿפַאוֿפ
 -עגמורַא.. ױרֿפ רעשידִיי רעדנדייל-ליטש רעד ןוֿפ המשנ יד זיא
 -סיױא רָאנ עכלעוו ,תמא ןליטש סעד טימ עניב רעד ףױא ןעגנַאג
 טַאהעג ביל יז טָאה'מ... ןעגנערבוצסיורַא טרעשַאב זיא עטלייוורעד
 וצ דיר עטושּפ טימ טדער ןוא טמוק סָאװ ,םעד ביל טָאה'מ וו יזזַא

 .ןןשטנעמ ןיא עכעלשטנעמ סָאד

 -סיוא ךיז טָאה יז שטָאכ ,עסירעטקַא ןייק טינרָאג יז זיא רשֿפא
 "ןליפזע, טינרָאג סע טסייה רשֿפא ,רעטַאעט ןוֿפ ןצנוק עלַא טנרעלעג

 ןבעגעג ריא זיא סע רעבַא ,עניב רעד ףױא טגנערב יז סָאװ סָאד
 -טנַא וצ עכעלשטנעמ סָאד חוּכ רעקיניזטסּווװַאבמוא רעד ןרָאװעג

 ."ןקעלּפ

 ;טבַיײרש גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 ןוֿפ ןערב ןיא ,עשרַאוו ןייק ןעמוקעגקירוצ... ךיא ןיב 1923 ףוס,
 ןעלחר רּתסא טימ רעטַאעט-ילַארטנעצ, םענֿפ ןגלָאֿפרעד יד
 ןוֿפ רָאטקַאדעד ַא ,"רעבַײרש, רעצנַאג א ךיא ןיב ןעמוקעגקירוצ
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 וצ ןטעבעג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ לחר-רּתסא ךימ טָאה ,לַאנרושז-טנגוי ַא

 -ער ןוא ןבַײרזערעביא ,(רערערַאֿפ עריא ןוֿפ) וײירב ףיוא ןרעֿפטנע

 דוד ןגעוו תונורכז עריא ןלַאנרושז ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ןריגַאד

 -רעטנוא ךיז טָאה לָאמַא טימ ,ןָאזעניד ֿבקעי ןגעוװו ,ןענַאמשירֿפ

 ןַא ףיױא ןיוו ןייק ןָאֿפעגקעװַא זיא יז .טיקנַארק ריא טקורעג

 טֿפלעה רעטיױוצ רעד ןיא טשרע ןעמוקעגקירוצ ןוא עיצַארעּפָא

 ןרעוו לָאז ךיא ןָאלשעגרַאֿפ ,ץיוו ַא ןיא ,רימ יז טָאה ןַאד 24

 טנעה עדייב טימ ךיז בָאה ךיא ןוא ,"רַאטערקעס-טַאווירּפ, ריא

 ןריטקיד וצ ןביהעגנָא רימ יז טָאה .גַאלשרָאֿפ םעד ןָא טּפַאכעגנָא

 ןילַא ןסָאלשַאב יז טָאה רעטעּפש .תונורכז ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ ,ווירב

 ןילַא ןיא ןעמ ןעוו רעטכַײל ךיז טכַארטיס,) תונורכז יד ןבַײרש וצ

 ןַא ןיוש ךיז טסעוװ וד ןוא -- טגָאזעג רימ יז טָאה -- ךיז טימ

 יז ךָאה ךיא ;("סעטעּפָאל ןוא סערעשטָאק ענַײמ טימ ןבעג הצע

 זיולב ,תמא ןַא סָאוו ,בָאה ךיא .טעברַאַאב ןוא ןבירשעגרעביא ךָאנרעד

 בָאה ךיא .ריא ַײב ןעמענוצֿפױא ךעלטיּפַאק ייווצ עטשרע יד ןזיווַאב

 תונורכז יד .עגנורעדנַאוו רעטַאעט ענַײמ ןביוהעגנָא 1925 ַײמ ןיא

 -ַאדער ייז טָאה רעכלעוו ,סַאנָאי רעדורב ןַײמ ןעמונעגרעביא טָאה

 ""טנעמָאמ, רעוועשרַאו ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ןַאד ןוא טריג

 רעד ,ןעמולב ןוא רענרעדא נ'א ןענישרעד ןענַײז תונורכז יד

 11 ןוֿפ *טנעמָאמ,, ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה ןוא "ןעבעל ןַײמ ןוֿפ געוו

 .1926 רעבמעצעד 31 ןזיב 1926 ינוי
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 "עלעסרעס,
 ר"א רעטַאעט-ײלַארטנעצ, ןיא זיא 1923 רעבמעטּפעס 25 םעד

 "רעס, סרעגניטע .רד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ווָאקרוט טנומגיז ןוֿפ
 .לָאר -לטיט רעד ןיא ַאקסנימַאק לחרירּתסא טימ "עלעק

 רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ױזַא יו טלייצרעד ווָאקרוט טנומגיז

 טָאה .ק .ר .א ּוװ ,"עלעקרעס, סרעגניטע המלש .רד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא

 ;לָאר-טּפױה ַא ןעמוקַאב רעדיוו

 טָא ןוא עמַארד עקידנרימירּפעד ,ערעווש ןייא רימ ןליּפש טָא..,
 ןוֿפ עבַאגפױא יד ןעד זיא .עכעלנע ןַא ,עטיױוצ ַא רימ ןריטרעּפער

 -עג סָאד ןרעוושַאב וצ רעמ ךָאנ ,ןשידִיי םנוֿפ טרֿפב ןוא רעטַאעט
 -גָאט ןַײז ןיא עיסערּפעד גונעג טָאה סָאװ ,םלוע רעזדנוא ןוֿפ טימ

 ןייק ןעגנערב טשינ רעטַאעט סָאד ןעד םיא ףרַאד ?ןבעל ןכעלגעט
 ןרעוװע ןַײז ןיא עזױּפ-םעטָא ןַא ,גתקיטומרעד ,גנורעטכַײלרַאֿפ
 -ָאקע ןַײז ןיא עיצַאנימירקסיד ןגעק ,ץנעטסיזקע ןַײז רַאֿפ ףמַאק
 -עג רעד ךיוא ךימ טָאה טקַױרמואַאב !?ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןעימָאנ
 רעזדנוא ןוֿפ דילגטימ רעלוֿפטסנידרַאֿפ רעד ,לחר-רּתסא סָאװ ,קנַאד
 דָאזיפע ןַא יז טליּפש טָא .ןלָאר ןיא טקיסעלכַאנרַאֿפ טרעוו ,רעטַאעט

 ןוא -- טֿפַאהרעטסַײמ םיא טליפש יז ,תמא ."ענעגנָאהעג, יד ןיא
 קידרשוי סע זיא ,"יבצ יתבש, ןיא לָאר ןייק טשינ ללכב יז טָאה טָא

 ,ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ךיז טניֿפעגיס ןכלעוו ןיא רעטַאעט ַא ןֿפ
 ?טנעלַאט ןסיורג ריא רַאֿפ לָאר רעקידריוו ַא ץעוו ןגרָאז וצ טשינ

 ,טריטסעטָארּפ טשינ ,טנָאמעג טשינ לָאמנייק טָאה לחר-רּתסא ,תמא
 יז וא טײקנדײשַאב ןוא טייקלדיא ריא ןצונסיוא רימ ןֿפרַאד
 זיא רימ רַאֿפ.. ?ךיז רַאֿפ ןלָאר לֹּכ םדוק קידנכוז ,ןקיסעלכַאנרַאֿפ
 ףרַאד "יבצ יתבשש, ןוא *ענעגנָאהעג 7 יד , ןשיווצ זַא ,ןרָאוװעג רָאלק
 ןיײק טשינ אקוד ןוא עסעיּפ עשידִיי ַא ןרעו טלעטשעג זומ ןוא
 -ֿפױא ןַײז טיצ ןָאסלעדנעמ המלש)} .עמַארד ןייק טשינ ,ערעווש
 יקצולירפ חנ ךרוד ןוא *עלעקרעס, עידעמָאק סרעגניטע ףיוא קרעמ
 יד ןענעיילרעביא ןכָאנ.. .ןעסעיּפ רעד טימ ווָאקרוט ךיז טנעקַאב
 ןבָאה רימ זַא ,ןעוועג טשינ לֿפיױוצ ןייק רעמ רימ ַײב זיא ,עידעמָאק
 ןרַאֿפ ןוא ַאקסנימַאק לחר-רתסא רַאֿפ ,ךיז רַאֿפ רצוא ןַא ןענוֿפעג
 ,ללכב רעטַאעט ןשידִיי

 -ּפעקס רעייז טָאה עיצקעריד-רעטַאעט יד עכלעוו ,עידעמָאק ידו
 -סיוא רעייז טָאה ,לָאר-לטיט רעד ןיא .ק .ר .א טימ ,ןעמונעגֿפױא שיט
 ךָאנ ןוא ,קיטירק רעד ַײב ַײס ,םלוע-רעטַאעט םַײב ַײס ןעמונעג
 טרָאד ןוא ,שזדָאל ןיא ןליּפש ןרָאֿפעגסױרַא עּפורט יד זיא ,עשרַאו
 : .ןעידעמָאק יד טלעטשעג

 -עגֿפױא :שיטסַאיוטנע זיא *עלעקרעס, ןוֿפ ערעימערּפ יד.
 ןבילבעג זיא ךמע רעבָא ,םלוע ןלעוטקעלעטניא ןכרוד ןרָאוװעג ןעמונ
 ןֿפא ןבלעז ןֿפױא גנולעטשרָאֿפ יד טריטנעמָאק ןוא ריא וצ טלַאק
 ןטשרע ןכָאנ םיטַאבעלַאב "לַארטנעצ, יד ןָאטעג סע ןבָאה'ס יװ
 לחר-רּתסא סָאװ ןֿפרָאװעגרָאֿפ זדנוא טָאהי'מ .עסעיּפ רעד ןוֿפ ןענעייל
 עירָאנ, ךיז רָאנ ,לָאר-"רעקרַאטשג ַא ןיא ןזיווַאב טשינ ךיז טָאה
 ."עקיירעכַאמ ַא ןיא טכַאמעג

 רךיא רַאֿפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןֿפַאשעג טָאה לחר-רתסא סָאוװ סָאד

 -עפס ןוֿפ ןעועג טשינ ,"עלעקרעס, סרעגניטע ץוח ַא ,זיא טױט
 עַײנ ןייק ךיז טימ טלעטשעגרָאֿפ טשינ ןוא טייקיטכיוו רעלעיצ
 ,"ןעגנוכיירגרעד

 :טבַײרש דלעֿפנעזָאר .ש

 (אקסנימַאק לחר רּתסא -- עלעקרעס) רעטסעווש יד ,ןלזג רעד,
 וצ רדסּכ ךיז טימַאב יז .טשינ ךיוא ןלזג רעשידִיי ןייק וליֿפַא זיא
 -- ןיימיכ ,ןרָאי ערעזדנוא ןיא ױרֿפ עמורֿפ "עקידנעטשנָא, יד ןליפש

 עד

545 

 ןופ ןַאקיסלעל

 "ןרֿפ ַא ףיוא קוק רעקיטנַײה ,רעזדנוא ןוא ןֿפירגַאב ערעזדנוא טיול
 יד ךַײא יז טנָאמרעד זַײוטטונימ .ענעדִיי רעקיטַײצרַאֿפ ,רעמ

 וצ טָאטשנָא שיטַאּפמיס ךיא יז זיא ."תרֿפא עלערימ, עצלָאטש

 יז טלָאװ ןוא .רָאטױא ןוֿפ עעדיא רעד טל -- דנסױטשּפָא ןַײז

 -סיוא -- רעטרעוו סרָאטױא ןטימ -- רעטרעוו עשוריֿפב טימ טשינ

 ןוֿפ .טסּוװעג טשינ סָאד ריא טלָאװ ,טײקנברָאדרַאֿפ ריא טקירדעג

 ןעוועג טינ ןיטולחל סָאד זיא ,גנובעלרעביא ןוא גנולדנַאה ןוֿפ ,ןליּפש

 ."ןעז וצ

 :טבַײרש לַארטַאעט ַא

 רעד ךרוד טליּפשעג ,"עלעקרעס, לָאר-לטיט יד זיא רעדייל...,

 ?סיב ַא סױרַא ,ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ןיטסיטרַא רעטבַאגַאב רעד

 ןיטסיטרַא יד ךיז טָאה ערעימערּפ רעד ןיא זַא ,ךעלגעמ .סַאלב וצ

 -עג רעמ טָאה ןוא לָאר רעַײנ ריא ןיא גונעג טבעלעגנַײא טינ ךָאנ

 ריא טימ יװ רוגיֿפ רעכעלרעסיא ריא טימ ןעלעקרעס טלפש

 ךיז טָאה *טעבקַאמ ױרֿפ} עשידִיי עקיזָאד יד .ןזעוו רעכעלרעניא

 סױרַא זיא יז יו רעקיטנַאק ןוא רעטלוב רעמ ןעמוקַאב טֿפרַאדַאב

 ליֿפ זיא'ס ןעמעוו .ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ַײב ערעימערפ רעד ןיא
 רעסיורג ַאזַא ןוֿפ .ליֿפ ךיז טרעדָאֿפ םעד ןוֿפ ,ןרָאװעג ןבעגעג
 ליֿפ ןעגנַאלרַאֿפ רימ ןענָאק ,זיא ַאקסנימַאק .ד .א יו ןיטסיטרַא
 ".ןבעגעג קיטסניד ןקירָאֿפ םעד זדנוא טָאה יז יו רעמ

 -ער יד ןעניֿפעג וצ ןבעגעגנַײא טינ ךיז טָאה רעױדַאב םוצ}

 ,ןײטנעמָאמ/,, ןוא *טנַײה, ןיא סעיזנעצ

 דָאירעּפ רעטצעל רעד

 ךוב ןַײז ןיא ווָאקרוט טנומגיז טבַײרש דָאירעּפ ןטצעל ריא ןגעוו |

 :"הֿפוקּת ענעסירעגרעביא יד;

 -רַאֿפ רימ ןבָאה ,רַאוטרעּפער םענעֿפַאשעג םעד קידנציזַאב,

 ששיגרענע ךיז ןוא ץניווַארּפ רעד רעביא עענרוט ןסיורג ַא טכַארט

 ,ַײרד רימ ןבָאה טַײצ רענעי ןיא ךרעב .געוו ןיא ןטיײירג ןעמונעג

 .עניטנעגרַא ןייק גנודַאלנַײא ןַא ןעמוקַאב ,ךיא ןוא ַאדיא ,לחר-רתסא

 סלַא גנודַאלנַײא ןַא רימ רַאֿפ ןעמוקעגנָא זיא קיטַײצכַײלג טעמּכ

 ןיא רעטַאעט ןשהכולמ |ןשידַי| םנוֿפ רָאיטקַא ןוא רעסישזער

 ענייא ןייק רעבָא רימ ןבַאה עענרוט ןקידנעײטשרַאֿפ ןבילוצ .וועִיק

 .ןעמונעגנָא טשינ ןעגנודַאלנַײא עדייב ןוֿפ

 -עג טינ לחר-רּתסא טָאה "רעקיכלימ רעד היֿבוט, ןליּפשּפָא ןכָאנ..

 .ןוא ,רַאוטרעּפער ןקידרעטַײװ םניא ןלָאר עקיסַאּפ ןייק רעמ טַאה

 זיא יז .טנוזעג ןֿפױא ןגָאלקַאב וצ ןבױהעגנָא ,םעד ץוח ַא ,ךיז טָאה

 זיא טַײצ רעד רַאֿפ.. .עשרָאוװ ןבענ טרָא-ורּפָא ןַא ןיא ןרָאֿפעגּפָא

 ןיק ןעמוקעגרָאֿפ טשינ לחר-רתסא ןוֿפ דנַאטשוצ טנוזעג םניא

 ןוז ריא וצ ןרָאֿפּפָא לָאז יז זַא ,טמיטשַאב ןבָאה רימ .גנורעסעב

 טייהנגעלעג רעד ַײב ןוא ,ןיוו ןיא קיזמ טרידוטש טָאה סָאװ ,ףסוי

 רימ ןעוו זַא ,סע טָאה ןסייהעג .ןעדַאב ןיא עיצַארוק ַא ןכַאמכרוד

 ,רַאוטרעּפער-"טקיווע םעד עיצילַאג ןיא טליּפשעגּפָא ןבָאה ןלעװ

 ַאקסנימַאק לחר-רּתסא טימ עענרוט סםעד טרָאד ןעַײנַאב רימ ןקעװ

 -נוא ןוֿפ געט יד טלײצעג ןױש בָאה ךיא.. .רַאוטרעּפער ריא ןיא

 טשינ זדנוא זיא טרָאד ךיוא רעבָא .עשרַאוו ןייק ךיז ןרעקמוא רעזד

 ןוֿפ דילגטימ ַא ,יקנעלעיב ריד .ור ןייק ןעניֿפעג וצ ןעוועג טרעשַאב

 ַא לחר-רּתסא ַײב טלעטשעגטסעֿפ טָאה ,החּפשמ-יקסנימַאק רעד

 ןסָאלשַאב זיא'ס .ןרירעּפָא וצ קידנעגנירד יז טנדרָארַאֿפ ןוא רעסנַאק

 העידי יד... .ןיוו ןייק עיצַארעּפָא ןַא ףיוא ןקיש וצ יז ףכית ןרָאװעג

 ַא טא זדנוא טָאה ,ןבעגעגנַײא ךיז טָאה עיצַארעּפָא יד זַא יו ןוֿפ

 .טקַורַאב סָאמ רעסיוועג
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 ןײרַאֿפןטַארעטיל ןוא ןטסיטרַא ןוֿפ וויטַאיציניא רעד טייל.
 -עט-יקסנימַאק ןיא {1924 רעבמעווָאנ 23 םעד| ןעמוקעגרָאֿפ זיא

 םוצ .ַאקסנימַאק לחר-רתסא רעקנַארק רעד תבוטל טנווָא ןַא רעטַא
  קנעדנָא רעקיטכיל רעֶד לָאמַא ךָאנ ןרעװ טנָאמרעד לָאז חבש
 -רַאֿפ ןוֿפ עיצַארטסנַאמעד ןסַאמ ַא ןעוועג זיא'ס .עשרַָאוװ ןשידִיי ןוֿפ
 רעקידנריר ַא ,ןירעלטסניק-סקלָאֿפ רעטסרעלוּפָאּפ רעד וצ גנורע
 עריא רַאֿפ טײקרַאבקנַאד ןוא ןָאזרעּפ ריא וצ עביל ןוֿפ קורדסיוא
 עשידִיי ןעמוקעג ןענַײז סע .רעטַאעט ןשידִי ןרַאֿפ ןטסנידרַאֿפ
 -לעזעג ןוא עשיטילַאּפ עטסקיטכיוו יד ,ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד

 ,עיגָאלָאעדיא ןוא גנוטכיר ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא רעוט עכעלטֿפַאש
 עלַא .שארב ןגרעבמָאנ ןוא ןשַא םולש טימ רעבַײרש עשידִיי עלַא
 עזעידִיי עלַא .טלעג ןָא ןסנָאנַא ערעייז ןבעגעג ןבָאה ןעגנוטַײצ עשידִיי

 ןרָאיטקַא עטסעב ערעיז טקישעג ןבָאה עשרַאװ ןיא סרעטַאעט

 טריֿפַארגעלעט טָאהימ .םַארגָארּפ ןשירעלטסניק םניא ןעמענוצלייטנָא
 עשיליוּפ עלַא ןוֿפ ןוא עטלמַאזרַאֿפ עלַא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןוא ןיוו ןייק
 רימ .המלש האוֿפר ַא ןץירעלטסניק רעטבילַאב רעד ןשטנּוװעג ןדִיי
 יד סָאװ גנַאלקּפָא םניא טגייצעגרעביא לָאמ קירעביא ןַא ךיז ןכָאה
 | .קלָאֿפ ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןיא טניֿפעג רעלטסניק ןשידִיי ַא ןוֿפ טעברַא

 ןוֿפ ןלַאֿפ ןטימ טקידנערַאֿפ טשינ טרעוו סָאװ ,גנודניברַאֿפ ַא זיא'ס
 -חסָאק עליֿפ יד ןוֿפ ןןטנעמסידָאלּפַא יד ןוֿפ גנַאלק ןטימ ,גנַאהרָאֿפ
 ןבָאה ,גנוניווו סלחר-רּתסא ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תונתמ ערַאב

 יז רימ ןבָאה טציא .גנודניברַאֿפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ טסּוװעג רימ
 רימ .גרָאז ןוא טײקמערַאוװ ריא טליֿפרעד ,רָאװ רעד ףיוא ןעזרעד
 ערעזדנוא רַאֿפ ןגרָאז לָאז סָאװ ,גנוריגער ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה

 ,ןסַאמ-סקלָאֿפ ערעזדנוא טַאהעג רַאֿפרעד רימ ןבָאה ,רעלטסניק
 ."ןטָארטרַאֿפ יז ןבָאה סָאװ

 -ַאגרָא ךיז טָאה טייקנַארק ס'.ק תעב זַא ,רעביא טיג ליזיימ ןמחנ
 טָאה סָאװ ,רעציזרָאֿפ סלַא גרעבמָאנ .ד .ה טימ טעטימָאק ַא טריזינ

 תבוטל גנומענרעטנוא ןַא 1924 רעבמעווָאנ 22 םעד טנדרָאעגנַײא
 ןוא ןדליג 6083 ןעמונעגנַײרַא טָאה גנומענרעטנוא יד .רעקנַארק רעד
 ןבילברַאֿפ זיא'ס זַא ,ױזַא ,ןדליג 1214 ןעוװעג ןענַײז תואצוה יד
 ןבעג וצ ידּכ ,ןטעליב יד ןוֿפ זַײרּפ רעד זיא יײברעד ןוא ,ןדליג 9
 -ימ ַא ןעוועג ,ןקילײטַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ יד ןסַאמ-סקלָאֿפ יד
 .ןדליג 6 זיב 1 ןוֿפ ,רעלַאמינ

 :שיקרַאמ ץרּפ טבַײרש גנומענרעטנוא רעד ךָאנ לקיטרַא ןַא ןיא

 ןוֿפ טנעו יד ןיא םלוע רעקיפעק טנזױט ייוצ רעגרַאק ַא;
 .טנעוו עלַארטַאעט יד רעסױא ליֿפױזַא רעֿפעגמוא ןוא ,רעטַאעט
 ןוא טסתק רעשידִיי וצ גנרעטסַײגַאב ןייא טימ ענעדנוצעגנָא עלַא
 ןוֿפ רעגערט יד טימ ןעמַאזצ ,קלָאֿפ ןוֿפ ךַארּפש רעקידעבעל רעד
 טרענודעגסיוא ןליוו ןטדימשעגֿפױנוצ ןייא טימ ןבָאה ,טסנוק רעד
 ןיא ןביױלג רעייז ןוא גנונעֿפָאה רעייז ,עביל רעייז ,זַאטסקע רעייז
 רעשידִיי רעד ןוֿפ טֿפנוקוצ רעד ןיא ןוא ץנעטסיזקע רעקיטסַײג רעד
 -ןעצרַאֿפ ,טלּפָאטרַאֿפ בוט-םוי רעד טרעוו גנילצולּפ ןוא ...רוטלוק
 -טסניק-לערוטלוק ןייר ןַײז רעסיוא זַא ,ןַײזטסּוװַאב סעד ןוֿפ טכַאֿפ
 -רעדירב ןוֿפ עיצַאטסעֿפינַאמ ַא ךָאנ רע זיא ,ועטקַארַאכ ןשירעל
 -עלרעדורב ַא ,רעלטסניק וצ רעלטסניק ןוֿפ טעטירַאדילָאס רעכעל
 רעד וצ טקערטשעגסױא טנַאה עשירֿבח עמערַאוו ַא ,ףורּפֶא רעכ
 ,יקסנימַאק לחר-רתסא וצ ,רֿבח םענערָאוװעג-קנַארק ַא ןוֿפ טנַאה
 טסייר קימיטשנייא ןוא ,טעב-ןקנַארק ןֿפױא טציא ךיז טניֿפעג עכלעוו
 שעּפעד ַא רעמענלייטנָא יד ןוֿפ ןוא עטלמַאזרַאֿפ יד ןוֿפ סױרַא ךיז
 רעמענליײטנָא יד ןוא םֹוקילבוּפ סָאד , :ןיטסיטרַא רעקנַארק רעד וצ
 ןשטנּוו עקיצרַאה ךַײא ןקיש {גנורעַײֿפְי טוָאד ןֿפױא טלמַאזרַאֿפ
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 ךַײא ןעז וצ גנונעֿפָאה רעייז סיוא ןקירד ןוא ןעגנוזענעג עכיג ןֿפ

 | ."עניב רעשידִיי רעד ףיוא זדנוא ןשיווצ ןכיגניא

 :רעטַײװ טלייצרעד ווָאקרוט טנומגיז

 לָאװק ַא יװ טנידעג טָאה טנווָא ןקיזָאד םענוֿפ גנַאלקּפָא רעד;
 ןעזרעד יז בָאה ךיא ןעוו .ןעלחר-רּתסא רַאֿפ עיגרענע רעשירֿפ ןוֿפ

 ןעזעגסיוא יז טָאה ,עירָאטַאנַאס רעניו רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 יו ,"ענעריובעג-ַײנ'ס ףױא, ןַא ,טשירֿפעגֿפױא ,טרעגנוירַאֿפ יװ
 רימ יז טָאה ןגױא יד ןיא ןרערט טימ .טקירדעגסױא ךיז טָאה יז

 טָאה טנווַא סענעי ןוֿפ עמַארגעלעט-סגנוסירגַאב יד יװ טלייצרעד

 עריא ,זדנוא ץוח ַא זַא ,םע טסייה .טקרַאטשעג ןוא טרירעג יז

 ..עטנוזעג ַא ןעז יז ןליוװ סָאװ ,טנַײרֿפ ליֿפױזַא יז טָאה ,עטסטנָאנ
 ןוא ןעמעוו רַאֿפ ןַארַאֿפ ךָאד זיא'ס .רעוו טנוזעג יז טעװ סױועג
 ןעַײרֿפרעד ױזַא ריא טימ ךָאנ ךיז טעוו רעװ !רעטַאעט סָאד עקַאט
 ןיוע -- "עקרתסא. ,"המותי יד עשַאכ, ,תמא ?העטַאעט סָאד יװ

 -רַאֿפ עקידריוו ַא טיירגעגוצ ייז רַאֿפ ךָאד יז טָאה ,ריא רַאֿפ טשינ

 ןוא "רעטומ יד, ,"עלערימ, רעבָא !ַאדיא רעטכַאט ריא ,ןירעטערש
 ףיוא ןַארַאֿפ סעמַאמ עקידנדייל גרַאק ..עמַאמ עַײנ ַא סעפע עקַאט

 :י ...טלעוו רעד

 לָאה ןיא ןעמַאװצ ןציזּפָא ןהעש עַײרֿפ עריא עלַא ןגעלֿפ רימ

 ,טעטש ענעדײשרַאֿפ יד ןענַאמרעד ןוא וועל עירָאטַאנַאס רעד ןֿפ

 ךיז טָאה יז סָאװ ,טנַײרֿפ ענעדײשרַאֿפ יד ,עשיליופ ,עשיסור יד

 ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב יד ,ןֿפַאשרַאֿפ טַײצ רעד רַאֿפ

 ,גורֿפ ,קילַאיב ,םכילע-סולש ,עלעדנעמ :רערערַאֿפ עריא וצ טרעהעג

 "טסנוק רעווקסָאמ רעד ;סעדעמ ,יקסניטָאבַאשז ,גרעבמָאנ ,שַא ,ץרפ

 עניב רעשיליוּפ ןוא רעשיסור רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא עסיורג יד ,רעטַאעט

 ,גנורענירעד ַא ץנבעג טָאה ןדעי טימ ןוא ..ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 טרעהעג טשינ טָאה עקירעמַא ,תמא ..טנעמיטנעט ַא ,קנעדנָא ןַא
 -ֿפױא יז טָאה ןַאהַאק בייא םגה ,ןעגנורענירעד ערעסעב עריא וצ
 טגעלֿפ יז ןוא ...ןסילוקרעטניה יד -- רעבָא ,גנורערַאֿפ טימ ןעמונעג
 ןרָאװעג טריֿפעג זיא סָאװ ,"קיטילָאּפ, רעד ןגעוו ןדייר וצ ןדיימסיוא
 -עג טָאה יז ..עיצילַאג ריא ףיוא טרַאוװ רעבָא רַאֿפרעד .ריא ןגעק
 יו ַא ןַײז ריא רַאֿפ טעווס ,טרָאד גלָאֿפרעד רעזדנוא ןגעוו טרעה
 סָאװ ,רענַאיצילַאג יד ,ןזַײװַאב ייז ןלעוו רימ ...טעברַא רַאֿפ דלעֿפ
 ?דניק ןַײמ ,תמא .ןענעק רימ

 יד ךָאנ ךימ טָאה לחרירּתסא עטנעגילעטניא ןוא עלעטבוס יד
 ;ךיז ןוֿפ ןביירט ןביױהעגנָא געט עטשרע

 ךָאד טסעז .געט עצנַאג ןייק ןציז טשינ רעמ ָאד טסֿפרַאד וד --
 טכַארטַאב ןוא ײג .."שטנעמ רעמ, גָאט וצ גָאט ןוֿפ רע ךיא יו
 טָאטש-טלעוו ַאזַא ןיא לָאמ עטשרע סָאד ךָאד טזיב .ןיוו ענייש סָאד
 ןעוועג ָאד זיא טָא ..."ןכַאז ענשטיטנַא, ןעז וצ ביל ךָאד טסָאה וד ןוא
 טשינ ץלַא שד ײז ןענַײז ּוװ ..עפורט רעד טימ ץרַאװש סירָאמ
 ןבָאה טסעוו וד זַא ,ןעײרֿפ ךימ טעוויס ,דניק ןַײמ ,ייג ...ןעוועגסיוא
 ...האנה

 ןעוועג טַײצ ַא יז זיא ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא .ק ןעוו}
 זיא קיווייל .ה ןעוו ,1925 ןיא ןוא ,קצָאװטָא ןיא גנולָאהרעד ףיוא
 ריא טימ ןעמַאזוצ ,.ק טָאה ,ןליוּפ ןיא ךוזַאב .ַא ףיוא ןעמוקעג
 ךיז ,גרעבמַאס .א ןוא ווָאקרוט טנומגיז ןַאמ ריא ,ַאדיא רעטכָאט
 | ."םלוג; סקיווייל ןוֿפ ענעצס ַא ןיא טקילײטַאב

 ,עערַאֹוו ןייק ןיוו ןוֿפ טרעקעגמוא ךיז טָאה לחר-רתסא ןעו-
 .ענליוו ןייק ןעגנערבּפָארַא וא ןענעגעגַאב יז ןרָאֿפעגּפָא ַאדיא זיא
 -עג ךיז טָאה ,רעטַאעט רעזדנוא טימ ךַײלגוצ ,סלוע רענליוו רעד
 ךָאנ טירטֿפױא ןטשרע ריא ַײב םינפ-תלבק ןכעלרעייֿפ ַא וצ טיירג
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 טײטערַאֿפ ,זיא טייקכעלרעַיײֿפ רעקיזָאד רעד וצ .עיצַארעּפָא רעד

 ןיא ."תרֿפא עלערימ , ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד ןרָאװעג טיירגעגוצ ,ךיז

 -עג רעד וצ תוכיש ןיא ןעגנוטַארַאב ןעמוקרַאֿפ ןַאד ןגעלֿפ ענליוו

 סָאװ ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידִיי ןוֿפ גנודנירג רעטנַאלּפ

 רעד יװ טלעוו רעשידִיי רעד ןיא ןרָאועג טמירַאב ךָאנרעד זיא

 יָאד יד ןוֿפ רענייא ַײב ."ָאוויי

 רעכלעוו ןיא ,ןעגנוטַארַאב עקיז

 ןמלז טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס

 ,ןעזײר ןמלז ,שטיווָאנַאמלָאק

 ןוא קירע סקַאמ ,קַאבלוק השמ

 וא טַײל-טֿפַאטנסי ערעדנַא

 -מורַא ךיוא זיא ,רעוט-רוטלוק

 -תלבק רעד ןרָאװעג טדערעג

 רעד .ןעלחר-רתסא דוֿבכל םיּפ

 -רַאֿפ טֿפרַאדַאב טָאה רעקיזָאד

 -סקלָאֿפ ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװ

 ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןיא ,בוט-םוי

 ןשידִיי ןוֿפ עמַאמ, רעד וצ עביל

 ךיא בילוצ ךדיײרֿפ ןוֿפ ,*רעטַאעט

 -נומרעד ַא ןיא ןוא ןרעוו טנוזעג

 רעקידרעטַײוװ ריא רַאֿפ גנורעט

 יױזֲא .טיקיטעט רעשירעֿפעש

 ןעוועג עקַאט סע זיא

 ןרעקמוא ריא ךָאנ ןעלחר-רתסא ןוֿפ טירטֿפױא רעטשרע רעד

 טרעיינ ,ֿבוט-םוי-החּפשמ רעזדנוא רָאנ טשינ ןעוועג זיא ,ןיוו ןוֿפ ךיז

 טועינ טָאה לַאז טָאטש רעקיזיר רעד .ענליוו ןשידִיי ןצנַאג םענֿפ

 רעייז ןסירגַאב ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,עלַא ןעמעננַײרַא טנָאקעג

 ןענַײז לוביטסעו םוצ ןריט יד .ןירעלטסניק-סקלָאֿפ עטבילַאב

 ןבילבעג זיא סָאוו ,םלוע רעד ידּכ ,ןֿפָא ןעוועג גנולעטשרָאֿפ רעד תעב |

 ןעוו .החמׂש רעד ןיא ןקילײטַאב ןענָאק ךיױא ךיז לָאז ,ןסיורד ןיא

 סלוע רעצנַאג רעד זיא ,עניב רעד ףיוא ןזיווַאב ךיז טָאה לחר-רּתסא

 עיצַארעּפָא רעד ךָאנ .ק .ר .א

 . -נרעױדגנַאל טימ טסירגַאב יז וא רעטרע יד ןופ ןעגנורּפשעגֿפױא

 -רּתסא .טרָאו םוצ ןעמוק וצ ועוועג רעווש זיא'ס .סעיצַאוװָא עקיד

 -עג טָאה סָאװ ,בילטָאג רעד ןָא טרַאּפשעגנָא ,טניױועג טָאה לחר

 ריא טימ טניױועגטימ ןבָאה עניב רעד ףױא רימ .עלכַאמ טליּפש

 ןבעל לָאז, ןֿפורסױא ןוא ןצכַאלש טרעהעג ךיז ןבָאה לָאז ןוֿפ ןא

 -רתסא ,ךַײא ףיוא טנוזעג ַאג ,"!לחר-רּתסא רעזדנוא ,, ,"לחר-רתסא

 סָאװ ,טנווַא ןקיזָאד סעד טנָאמרעד גנַאלנרָאי טָאה ענליוו .."!לחר

 ענעבילבעגנבעל יד ַײב ןצרַאה ןיא טצירקעגנַײא ףיט ךיז טָאה

 ןוֿפ ןבילברַאֿפ לָאצ עניילק ַא רָאנ זיולב זיא רעדייל .רעמענליײטנָא

 וצ טַײצ ןוֿפ יז ףערט ךיא .טנַײרֿפ רענליוו עקיצרַאה ערעזדנוא

 דוֿפ ךעלרעטילּפש ענעֿפרָאװעצ יוו ,טלעוו רערָאג רעד רעביא טַײצ

 עסיוועג ןיא ייז ףערט ךיא .םוטנדִיי רענליוו ןלוֿפמור ןקילַאמַא םענ

 עקילָאמַא ןענָאמרעד ןָא ךיז טבייה ןעמ ןעוו .לארׂשי ןיא ָאד םסיצוביק

 םענעי טקנעדעג ריא; :עזַארֿפ יד טשינ ךיוא טלעֿפ ןטַײצ רענליוו

 *..לחר-רּתסא ןעוו ,טנווָא

 -עגסיוא ךָאנ זדנוא זיא ןָאגוה רָאטקיװ ןוֿפ} "רעיצנקָאלג, םעד

 -רתסא טימ עקַאט ןוא דעטַאעט סיקסנימַאק ןיא ןליפשע וצ ןעמוק

 עטצעל ריא ןעוועג זיא סָאד .ןעיורעשז ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןעלחר

 -רתסא ןוא עמַאלקער רעקרַאטש רעד ףױא טקוקעג טיִנ.. .לָאר
 -ּפָארַא ,ןכָאוװ ייווצ ךָאנ ,ןעגנּוװצעג ןעוועג רימ ןענַײז לײטנָא סלחר
 זיא םלוע םעד ,סױא טזייו .רָאוטרעּפער ןוֿפ עסעיפ יד ןעמענוצ
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 ןופ ןָאסיססעל

 -"רעדמערֿפ, ַא ןיא ןעלחר-רּתסא ןעז וצ ןעוועג טנַאסערעטניא טשינ
 רעצרוק ַא טימ זיא סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ ַא ןיא ןעמעלַא זדנוא ןוא ,לָאר
 .סליֿפ ןיא גלָאֿפרעד ַא ןעוועג קירוצ טַײצ

 העיסנ ַא ןגעוו ןטכַארט וצ טסנרע ןבױהעגנָא רעדיוו ןבָאה רימ..
 עענרוט ַא טיירגעגוצ רימ ןבָאה ,ןעוו-סָאװ רעדייא... .דנַאלסיוא ןייק
 -ער ןטצעזעגרעביא ןוא ןשידִיי םענעריוװועעג סלחר-רּתסא טימ
 דָאװ ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עענרוט רעקיזָאד רעד .רָאוטרעּפ
 .םלוע םַײב ןֿפורעגסױרַא טשינ סערעטניא ןרעדנוזַאב ןייק טָאה ,ןיל
 רעטיינַאב רעד בילוצ ןסַײררעביא ןכיגניא טזחמעג םיא ןבָאה רימ
 לחר-רתסא ךיז טָאה קסיווָאקלָאװ ןוֿפ .לחר-רתסא ןוֿפ טײקנַארק
 ןיזע סע טָאה יז .עוָאזָארָאּפ טָאטש-ןריובעג ריא ןכוזַאב ןבילקעג
 .טעב ןיא ןבילברַאֿפ יז זיא שטיווָאנַארַאב ןיא .ןזיווַאב טשינ רעבָא
 ןוֿפ סָאבעלַאב רעד טרעכיזרַאֿפ זדנוא טָאה -- טעב ןבלעז ןיא
 רעד ַײב .םכילע-םולש רעקנַארק רעד ץעלעג ךיוא זיא -- לעטָאה

 ןוא לעטָאה ןוֿפ ןעמונעגסױרַא יז רימ ןבָאה טייקכעלגעמ רעטשרע
 -ער ַא ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ זיאיס .עשרַאוו ןייק טריֿפעגרעבירַא
 וצ ןעוועג ךעלגעמוא ןיושע זיא לָאמסָאד .טייקנַארק ריא ןוֿפ ווידיצ
 טָאה'מ .ןעגנול יד ןיא טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה רעסנַאק רעד .ןרירעּפָא
 לָאז עמ ,עשרַאװ וצ טנָאנ ,טרָא-עשטַאד ַא ףיוא טריֿפעגסױרַא יז
 | .ןכוזַאב רדסּכ ןענָאק יז

 ריא טימ טנגעזעג לחר-רּתסא ,ָאזלַא ,ךיז טָאה שטיווָאנַארַאב ןיא
 -עג לָאמ ןייא ךָאנ םורַא טַײצ ַא ןיא טָאה יז .ןבעל-רעטַאעט ןטנוזעג

 סָאד .רָאיטקַא ןַא רַאֿפ סיֿפענעב ַא ףױא "תרֿפא עלערימ, טליּפש
 -ןענַאווש סָאד ןעוועג זיא *תרֿפא עלערימ, .שטירזעמ ןיא ןעוועג זיא
 ןטימ ,רעטַאעט ןטימ גנונעגעזעג ריא ,ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ דיל
 קידנרעױד-גנַאל ןוא ערעווש ַא ריא ףיוא טרַאוועג טָאה טציא ;םלוע
 .ןבעל ןטימ -- גנונעגעזעג

 רעד רעביא טיג עניב רעד ףיוא טירטֿפױא ןטצעל ס'.ק ןגעוו
 ןַארעטעװ-רָאיטקַא ןוֿפ ויטַאיציניא רעד טול זַא ,ץַאק .ז רָאיטקַא
 ,ק .ר .א טימ עּפורט ַא ןרָאװעג טלעטשעגֿפױנוצ זיא ,דרַאבצרַאװש
 רעטשרע רעד וצ .שטירזעמ ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ ייווצ ןבעג וצ
 -ליש רע ןוא ,*תרֿפא עלערימ; ןרָאװעג ןבעגעג זיא גנולעטשרָאֿפ

 :גנולעטשרָאֿפ יד ױזַא טרעד

 .קידעבעל ןוא ךעלײרֿפ זיא'ס .טקַאפעג לוֿפ זיא רעטַאעט סָאד;
 .טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא ןעוועמַארַארַאט רעדניק ,רעבַײװ ,ןדִיי
 ןַײז טימ טגינעק עניב |רעד}| יד ןעקטנַא טקנופ לַאז קע ןיא
 -- "ןגינעק עלַא רעביא גינעק, רעד ץנַאלג ןוא טכַארפ רעצנַאג
 ןוא ּפמָאֹל ַא טגנעה ,טעֿפוב ןרעביא ,ךייה רעד ןיא ..טעפוב רעד

 .עניב רעד ףױא ןייש עבירט ַא לַאז ןרעטצניֿפ ןכרוד טֿפרַאוװ

 -רַאֿפ ךיז טָאה ןעמ .קידלגױֿפ וצ טשינ ךיוא זיא עניב רעד ףיוא
 ,רעבָא יז ןענַײז .ןטיַײרגוצ ץלַא ןלָאז ייז רעשעלרעַײֿפ יד ףיוא טזָאל

 ןיא .טינעג קירעביא טשינ טסנוק-רעטַאעט רעד ןיא ,סיא טזיױו |

 -רּתסא .ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יװ טלעטשעגסיוא טשינ עניב יד עקַאט
 ןוא טנוזעג שממ ריא טסָאק'ס ,טעז ןעמ .קרַאטש סָאד טרַא ןעלחר
 ,ןעוועג טשינ זיא יז טרעטיברַאֿפ יו... .ךיוא רעטצניֿפ זיא ךָאנ וצרעד
 יד ןיא יו ,שירעלטסניק ,קיטרַאסיױרג ןעוועג ןליפש ריא זיא
 ןטסיטרַא עלַא.. סרעטַאעט עטסעב עטשרע יד ןיא יו ,ןטַײצ עטסעב
 ."רעליימ ענעֿפָא טימ ענעצס רעדעי ַײב ןבילבעג ןענַײז

 עיסַאכ, גנולעטשרָאֿפ עטייווצ יד ןייג טֿפרַאדעג טָאה סנגרָאמוצ
 ןענַײז ךָאנרעד .עבָארּפ ןכַאמ רעדיוו ןסייהעג טָאה .ק ."המותי יד
 רָאיטקַא רעד ןוא יז .רעמיצ ןיא ריא ַײב ןבילברַאֿפ ןרָאיטקַא יד
 ןוא רַאוטרעּפער-ןדַאֿפדלָאג ןקילָאמַא ןוֿפ ןעגנוזעג ןבָאה ױדנַאל
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 רע ט ַאע סט ןשידיי
 ןטואואפייי

 -עגנַײרַא ,עיצַאגעלעד ַא יו ,ןענַײז ָאד .לָאמַא ןוֿפ ןדָאזיּפע טלייצרעד

 "המותי יד עיסַאכ; טָאטשנָא זַא ,השקב ַא טימ טַײלעגנוי ייווצ ןעמוק

 ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,"הנותח עשינעמור יד,... ןליּפש .ק לָאז
 -רַאס ייז טָאה .ק .ןליוּפ ןיא עניב רעשידִיי רעד ףיוא רעגָאלש רעד
 . *קַא יד ןעוו ,"...טשינ ךָאנ ,ךעלרעדניק ,ןיינ; :טרעֿפטנעעג שיטסַאק
 ןֿפָארטעג םיא ייז ןבָאה ,לַאז-רעטַאעט םוצ ןעמוקעגוצ ןענַײז ןרָאיט
 טכַאמעג טָאה לַאז-רעשעלרעיײֿפ ןוֿפ רעעזֿפױא רעד לַײװ ,טכַאמרַאֿפ

 -עטשרָאֿפ יד .קעװַא ּוװ ץעגרע ןוא ןעלסילש יד ןעמונעגטימ ,הסוכ ַא

 טקידנערַאֿפ .ק טָאה ױזַא ןוא ,ןעמוקעגרָאֿפ טינ רעבירעד זיא גנול

 ןעועג זיא סָאד ."תרֿפא עלערימ, טימ ןליּפש לָאמ טצעל ריא

 .שטירזעמ ןיא 1925 ינוי 30 םעד

 :געט עטצעל עריא ױזַא טרעדליש ווָאקרוט טנומגיז

 טימ ץניווָארּפ רעד ףױא טזָאלעגסױרַא רעדיוו ךיז ןבָאה רימ,
 ןעוועג טרעשַאב טשינ רעבָא זדנוא זיא סע.. .ןסעיּפ עלַארעמַאק 3 |

 -ַאב יד .ןגלָאֿפרעד עקיזָאד יד ןוֿפ סָאמ רעלוֿפ רעד ןיא ןסינעג וצ
 עקידרדסּכ יד ,דנַאטשוצ-טנוזעג סלחר-רתסא ןגעו גנוקַײרמוא
 זדנוא ןבָאה ,טרָאד ןוֿפ תועידי עטכעלש יז ,םײהַא ןענַאֿפעלעט

 רימ ןבָאה עשרַאוו ןיא ןציז .גנונַאּפש רעקידרדסּכ ןיא ןטלַאהעג
 -ַכעלגעמ עטסטיירב יד ןבעגעג טָאה עענרוט רעזדנוא .טנָאקעג טשינ
 עירָאטַאנַאס ַא ןיא לחרירתסא ןוֿפ ןבעל סָאד ןטלַאהוצֿפױא ןטייק

 .דניק ןטימ םייה יד ןגרָאזרַאֿפ וצ קיטַײצכַײלג ןוא

 גנורעדָאֿפסױרַא ןַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא
 ןעוועג ןיש זיא לחרירתסא .עשרַאוו ןייק ןרעקוצמוא ךיז ףכיּת
 ריא ןוֿפ ןכָאװ יױוצ עטצעל יד ןעוועג ןענַײז סָאד .םייה רעד ןיא
 -נַײא ןוא םעטָא ןכעלטסניק טימ ןטלַאהעגֿפױא יז טָאה'מ .ןבעל
 -ןציז ןעגנערברַאֿפ געט עטצעל עריא טזומעג טָאה יז .שגנוצירּפש
 ךיז יז טגעלֿפ ,רעגעלעג םוצ ןקור םעד ןרהירוצ םנוֿפ לַײװ ,קיד
 ,טנעה יד ףױא ףוג םעֶד ןרַאּפשנָא ןקידרדסּכ םנוֿפ ןקיטש ןעמענ

 ענעדײשרַאֿפ טכוזעג ןבָאה רימ ןוא ןלָאװשעג ןרָאװעג יז ןענַײז

 -ןהעש ךיא געלֿפ לָאמטֿפָא ןציז סָאד ריא ןרעטכַײלרַאֿפ וצ תואצמה
 םעד טרַאּפשעגנָא ,ןֿפָאלש טגעלֿפ יז ןוא טעב ריא ףיוא ןציז גנַאל
 -ריוו רעד ךָאנ ןּפַאכֿפױא ךיז טגעלֿפ יז ןעוו .לסקַא ןַײמ ףיוא ּפָאק

 .טסוה רעד ןקיטש ןעמענ ריא טגעלֿפ ,ןעגנוצירפשנייא יד ןוֿפ גנוק
 ןוֿפ ןעגנורּפשעגּפָארַא ,טסוה ןוֿפ לַאֿפנָא ַאזַא תעב ,יז זיא לָאמנייא
 עמַאס םַײב יז טָאה'מ .רעטצנעֿפ סענעֿפָא םוצ ןֿפָאלעגוצ ןוא טעב
 זיא לָאמ שרעדנַא ןַא .טעב םוצ טריֿפעגקירוצ ןוא ןטלַאהרַאֿפ דנַאר
 עטצָאלגרַאֿפ טימ זדנוא ףיוא טקוקעג ,ךיז וצ ןעמוקעג עגר ַא ףיוא יז

 רעדיוו ןוא *...טכַאמעג טוג סָאד טָאה ריא; :ןָאטעג גָאז ַא ןוא ןגיוא

 רימ ןבָאה ,טימרעד טניימעג טָאה יז סָאװ .ֿפָאלשעגנַײא יז זיא
 .ענַאטשרַאֿפ טשינ

 -ןייַא ןעגנּווצעג ךימ ןעמ טָאה ןבעל ריא ןוֿפ טכַאנ עטצעל יד
 ךיא .גָאטרַאֿפ ןעוועג זיא'ס .ןגיילוצ ךיז רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא ןייגוצ
 עטצעל יד ללכב ךיז ןבָאה רימ .םישובלמ יד ןיא ןֿפָאלשעגנַײא ןיב
 טימ .יירשעג ַא ךיא רעהרעד םיצולפ .ָאטעגסױא טשינ טעמּכ ךָאוװ
 ןגעלעג זיא יז .רעמיצ ןיא ריא ַײב ןעוועג ךיא ןיב גנורּפש ןייא
 ןָא ןגיל יז ןָאק ךעלדנע ןפיל יד ףױא לכיימש ַא טימ ןשיק ןֿפױא
 ןגעלעג זיא ַאדיא ...ץֿפיז ןטצעל ריא טרעהעג בַאה ךיא ..ןקיטייװ
 ךיא בָאה לָאמ עטשרע'ס ..טרעמָאיעג ליטש ןוא דרע רעד ףױא

 ןָאק סָאוו ,דניק ןיילק ַא יװ ..ןרעמָאי קידנסַײרצרַאה ױזַא טרעהעג
 ,ןרערט ןָא ןיױועג ַא ..ןקיטייו ףיוא ךיז טגָאלקַאב ןוא ןדייר טשינ
 טַײצ עגנַאל ַא ..שינעֿפעשַאב טקידנּױוװרַאֿפ ַא ןוֿפ ןעלמַאקס ַא
 .טגלָאֿפרַאֿפ ךימ סָאד טָאה
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 סצרּפ טניז ,ןירַאֿפטסיטרַא רעד טנדרָאעגנייא טָאה היוול יד

 עשעידִיי יד .ןעזעג טשינ גוצרעיורט -ןסַאמ ַאזַא עשרַאװ טָאה היוול

 ןעוועג ןענַײז ,ןעגנַאגעגײברַאֿפ זיא היוול יד עכלעוו רַאֿפ ןטֿפעשעג

 ,רעיורט ןיא טליהעגנייא ןעוועג זיא עשרַאוו עשידִיי סָאד .טכַאמרַאֿפ

 ."לחר-רתסא עמַאמ יד ןברַאטשעג זיא'ס

 1925 רעבמעצעד 27 םעד ןברָאטשעג זיא ַאקסנימַאק לחרירּתסא

 ,עשרַאװ ןיא םייה ריא ןיא

 רעד .םידיּפסמ ייווצ רָאנ ןטָארטעגסױרַא ןענַײז היול רעד ףיוא

 ,גרעבמָאנ .ד .ה ןוא ןרָאיטקַא יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ױדנַאל .ש רָאיטקַא

 ;טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ טָאה רעכלעוו

 רענעדלָאג רעד ןוֿפ רעטכַאט עטסנטָארעג יד ןעוועג זיא יז

 טַײצ ַא ןוֿפ דניק ַא ןעוועג זיא יז .רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ עכָאּפע

 -נוא עלַא זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה סע ןעוו ,םור ןוא ץנַאלג לֿפ

 ןשינעֿפיט יד ןוֿפ ןעוו ,ןרָאוװעג ןסָאלשעגֿפױא ןענַײז ןלַאװק ערעזד
 רעד טימ לוֿפ ןלַאווק יד ןגָאלשעג ייז ןבָאה המשנ-סקלָאֿפ רעד ןֿפ

 ןגָארטעצ ךיז טָאה למרומעג קיכליה רעייז ןוא ,ֿפַאש ןוֿפ ךײרֿפ

 עלַא ןוֿפ וא ןבעל ןשידִי ןוֿפ ןעלקניוו עטסנֿפרָאוורַאֿפ עלַא ןיא

 רךימ ,ןבעל רימ :לוקרעדיוו סָאד טרעֿפטנעעגּפָא ךיז טָאה ןטַײז

 : | !ןֿפַאש

 ןעמַאזוצ .סנַאסענער ןשידִיי ןוֿפ ,גנַאגֿפױא ןוֿפ דניק סָאד זיא יז

 יד טכַאמעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,רוטָארעטיל רעשידִי רעד טימ

 ןסַײרוצסױרַא ,ץרפ .ל .י ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא ,טירש עטשרע

 עקידלטעטשניילק ,עלענָאיצידַארט ןוֿפ ןעמַאר עגנע יד ןוֿפ ךיז

 -ךעלשטנעמ ןוֿפ עֿפוטש ערעכעה ַאוצ ןעגנַאלרעד וצ ידּכ ,טייקשעידִיי

 ןקור ןעמונעג ךיז רעטַאעט עשידיי סָאד ךיוא טָאה ,ןֿפַאש םענרעדָאמ

 טָאה רעטַאעט ןשידִיי ןיא ךיוא .גנוטכיר רעקיבלעזרעד ןיא טרָא ןוֿפ

 טלַאמעד ןוא ,הֿפוקת רענעי ןוֿפ םעטַא רעקידעבעל רעד טליֿפעג ךיז
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 ,5 יי

 יד סלַא ַאקסנימַאק לחרירתסא ןוֿפ טלַאטשעג יד ךיז טזיױוַאב
 ןוֿפ טיבעג םעד ףױא טַײצ רענעי ןוֿפ גנוכיירגרעד עטסכעה

 ' ,רעטָאעט
 -ַאב טרָאװ סָאד סָאװ ,ןירעקיגַארט עשידִיי ַא ,ןירעקיגַארט ַא

 ןבָאה עלַא רעבָא ,טצַאשעגּפָא קיטכיר עלַא טשינ רשֿפא ןבָאה טַײט
 טימ.. .סנזעוועג טשינ ,סעַײנ סעפע ךיז טימ טגנערב יז זַא ,טליֿפעג
 "ידי עטשרע יד ןזיווַאב זדנוא ַײב ךיז טָאה ןַאקסנימַאק לחר-רתסא
 ערעכעה ַא ןעמוקַאב ןדייל יד ּוװ טייקכעלנעזרעּפ עשיגַארט עש

 .ןיז ןרעכעה ַא ןוא םרָאֿפ

 ןוֿפ ליֿפעג םעד טימ טרָאּפעג ,ןשינעבעלרעביא עקרַאטש ,עֿפיט
 עדייב יד טָא ,סָאמ ןוא טקַאט וצ ,טײקנטלַאהעגקירוצ וצ רעלטסניק
 זיא יז .ןירעלטסניק-עניב עסיורג ַא טכַאמעג ריא ןוֿפ ןבָאה תולעמ

 רעצרעה יד וצ טדערעג טָאה יז ןוא ןרָאװעג ןענַאטשרַאֿפ עלַא ןוֿפ

 "יסַא םעד וצ זיב עשרַאוו ןיא *עירעלַאג, רעטסקע רעד ןוֿפ ,עלַא ןוֿפ

 טדערעג טָאה יז לַײװװ ,גרוברעטעפ ןיא טנעגילעטניא ןטרילימ

 ףױא -- ךַארפש סַאלקרעטניא ןוא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא

 | ."טסנוק רעד ןוֿפ ךַארּפש רעד

 עימעדַאקַא ןַא ןעמוקעגרָאֿפ עשרַאװ ןיא זיא 1926 רַאונַאי 5 םעד

 ןבָאה ,שרַאמ-רעיורט סנעּפָאש ןליּפש ןכָאנ .ק .ר .א ןוֿפ קנעדנָא םוצ

 . ,טרעכייוו .מ .רד --- ןיײרַאֿפ-ןטסיטרַא ןשידִיי ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טדערעג
 ףסוי --- ןײרַאֿפ- ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל ןשידִיי ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 .יקצולירּפ חנ ןוא רעּפיש .רד ,לבבורז ,ןַאמטֿפעה

 יד ןרָאװעג טקעדעגֿפױא זיא 1926 רַאונַאי 26 םעד קיטסניד
 .טכילנעבור רָאטּפלוקס ןכרוד ןרָאװעג טצירקעגסיוא זיא סָאװ ,הבצמ |

 -ןיבייל ַא ןוֿפ עקסַאמ ענייש ַא רָאֿפ ךיז טימ טלעטש רָאמרַאמ רעד

 ןטנוא ןוֿפ .רעלדָא רעסיורג ַא ךיז טניֿפעג'ס ןכלעוו רעביא ּפָאק
 ,ןשריה ייווצ ּפָאק ןוֿפ ןטַײז יד ןיא ןוא עלעבייט ןיילק ַא ךיז טניֿפעג
 :שידִיי ףיוא טֿפירשֿפױא יד ךיז טניֿפעג ןטנוא ןוֿפ טינַארג ןֿפױא
 סעטַאד יד ןטַײז יד ןיא ןוא ,"ַאקסנימַאק לחר רַּתסֹא עמַאמ,
,1925-1870*. 

 קנעדנָא רעד
 .} גטבַײרש ווָאקרוט טנומגיז
 רעד טימ טנכיײצַאב ןרָאװעג ןענַײז לחר-רּתסא ןוֿפ םישולש יד;

 טענוֿפ גנונעֿפע רעד טימ ןוא רבק ריא ףיוא הבצמ ַא ןוֿפ גנוליהטנַא
 ןעמָאנ ריא ףיוא ייזומ-רעטַאעט

 ןוֿפ רעדורב רעד} טנכייצעג טָאה הבצמ רעד וצ טקעיָארּפ םעד
 -ניבור סקילעֿפ רֿבח רעזדנוא |אנירַאלעב ַאלעב ןירעליּפשיווע רעד
 ןעגנוֿפַאש ענַײז עלַא ןוא החּפשמ ןַײז טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ} ,טכיל
 טצירקעגְסיוא ךיוא טָאה סָאװ |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא
 יד ןעוו .לייט רעטשרעביוא ריא רַאֿפ רָאמרַאמ ןיא ףעילערַאב םעד
 גנוליהטנַא ריא רַאֿפ עטַאד יד ןוא קיטרַאֿפ ןעוועג ןיוש זיא הבצמ
 -עטש ַא ןעמּױװשעגֿפױא טכירעגמוא זיא ,טרעטנענרעד ךיז טָאה
 -עג זיא סלוע-תיב רעשנעג ןֿפױא .שדוק-ילּכ ערעזדנוא דצמ גנור
 ףיוא טַאניבַאר ןוֿפ רעטמַאַאב רעלעיצעּפס ַא ןעגנּוװצעגֿפױרַא ןעוו
 "ץעפס, רעקיזָאד רעד .תובצמ יד ןוֿפ "תורשכ, יד ןריציֿפילַאווק וצ
 ןכעלשטנעמ ַא וצ טייקכעלנע ןַא בייל םתוֿפ ּפָאק ןיא טקעדטנַא טָאה
 ןֿפלָאהעג טשיג ןבָאה'ס ...הבצמ יד ןלעטש וצ טרעוורַאֿפ ןוא ּפָאק
 ,עווירג יד ןוא לומ ַא ,ָאנ ַא ,ןגױא טָאה בייל ַא ךיוא זַא ,תונעט יד
 ךָאנ ...דרָאב עכעלשטנעמ ןייק טשינ זיא ּפָאק ןַײז םורַא טמענ סָאו
 סָאװ ,רָאמרַאמ םעניא שוטער ןסיוועג ַא ןוא ןצנעוורעטניא עגנַאל
 הבצמ יד זיא ,בײל סנוֿפ "טייקכעלנענשטנעמג יד ןקיטַײזַאב לָאז
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 ןופ ןָאסיסקעל

 הבצמ רעד ףױא טֿפירשֿפױא רעד .טַײצ רעד וצ ןרָאװעג טליהטנַא

 ךיז טניֿפעג יז ןוא ,"רעדניק יד -- לחרירּתסא עמַאמ, :ןעוועג זיא
 רעד ןיא ,םלוע-תיב רעועשרַאוװ ןֿפױא גָאט ןקיטנַײה ןזיב ךָאנ
 ץרפ-להוא רעד יו טקנופ} .ץרפ-להוא סוצ טריֿפ סָאװ ,יעלַא-טּפיוה
 זיא ױזַא ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טעטכינרַאֿפ טשינ ,קילג םוצ ,זיא

 .וֿפ גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ ,זיא סָאװ ,הבצמ ס'ק ןבילברַאֿפ ךיוא
 יכדרמ להקה שאר ןכרוד רעירֿפ ןרָאװעג טשירֿפעגֿפױא ,ןקיוּפ
 .ןַאדיא רעטכָאט ריא ךרוד ךָאנרעד ןוא ןייטששנעטכיל

 ,ןימ ןַײז ןיא רעטשרע ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,ייװמ-רעטַאעט רעד |
 רַאֿפ ּפַאטע ןטשרע ןַא טלעטשעגרָאֿפ ,ךעלטנגייא ,ךיז טימ טָאה

 ַאקסנימַאק .ַאדיא סָאװ ,עיצוטיטסניא רעקיטכיוו רעקיזָאד רעד

 -טֿפַאשלעזעגרַאֿפ ןוא טרעטײרברַאֿפ טַײצ רעד טימ ןבָאה ךיא ןוא
 ןענַאטשַאב רע זיא ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ייװמ רעד ןעוו .טכעל

 ןוא ,ןעלחר-רּתסא טימ ןדנוברַאֿפ גנע -- רענייא .ןלייט יױוצ ןוֿפ

 .רענײמעגלַא ןַא -- רעטייווצ רעד

 סלחר-רתסא טלמַאזעגֿפױנוצ ןעוועג ןענַײז לײט ןטשרע סניא
 רענליוו ןכרוד ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ 1927 ןיא ןענַײז סָאװ ,ווירב

 ןוֿפ ריֿפנַײרַא ןַא ןוא ןעגנורעלקרעד טימ) ןיקצעלק .ב גַאלרַאֿפ
 ןענַײז סָאװ ,ןרַאומעמ לייט ַא ןוֿפ ןטפירקסונַאמ ,(וָאקרוט קרַאמ

 -ער סווָאקרוט סָאנָאי רעטנוא *טנעמָאמ,, ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ןעוועג
 ליב ,תונתמ ,ןסערדַא ,ןעמַארגָארּפ ,ןשיֿפַא ,סעיזנעצער ,עיצקַאד
 רעדיילק יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה קנַאש רעלעיצעפס ַא ןיא .וו"אא רעד

 .ןלָאר עטסקיטכיוו סלחר- רתסא ןוֿפ ןקורַאּפ ןוא

 -עדײשרַאֿפ ןיא ןשיֿפַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא לייט רענייזמעגלַא רעד

 יד וצ זיב ןענעדַאֿפדלָאג ןוֿפ ,שיקרעט ןיא וליֿפַא ,כַארּפש ענ

 -ֿפױא ןוֿפ רעדליב ;רעטַאעט ןשידִיי םענרעדָאמ ןוֿפ ןעגנולעטשרַאֿפ

 ןיא ןוא ןבעל ןטָאוװירפ ןיא ,ןרָאיטקַא ערעדנוזַאב ןוֿפ ןוא ןעגנוריֿפ

 -נעצ ;עטעברַאַאב ןוא *עלעניגירָא, ,ןסעיּפ ןוֿפ ןטפירקסונַאמ ;ןלָאר

 ןרָאטַאנרעבוג ןוֿפ *"ןזַאקירּפ, ,ןכַארּפש ענעדײשרַאֿפ ןיא סעקרוז

 גורֿפ ,עלעדנעמ ,ץרפ .ל .י ןוֿפ וירב ,אווטסלַאשטַאנ עלַאקָאל ןוא

 -עטַאמ יד ןוֿפ לייט ַא .רערערַאֿפ ןוא ןרָאיטקַא ,רעבַײרש ערעדנַא ןוא

 -ֿפװע יד רעביא ןֿפרָאװעגרעדנַאנַאֿפ ששיטָאַאכ ןעוועג ןענַײז ןלָאיר
 סנ יפ לע ךיז ןבָאה ןוא הריד סלחר-רתסא ןוֿפ סנטסַאק ןוא ןדָאל
 -ייו ױרֿפ ;ןרָאיטקַא ַײב ןעמוקָאב ךיא בָאה לייט ַא ;טעװעטַארעגּפָא

 ,יאול ,ןַאמרעב ,לעגָאֿפסַארטש ,ןַאמלעבַא ,רעשיֿפ - ,(ןַאמסייװו ןַאמ
 ןלַאירעטַאמ עסיוועג רַאֿפ .ערעדנַא ןוא לעבע .מ .ק ,דרַאבצרַאווש
 -רעביא ןרָאװעג זדנוא ןענַײז רעבָא עטסרעמ יד ,טלָאצעג ךיא בָאה
 עכעלנע ןוא ןעגנוסירגַאב ,ןשיֿפַא עלַא .ייזומ ןרַאֿפ הנתמב ןבעגעג
 -עּפס ןיא טלעטשעגסיוא ןוא ןדנובעג ןרָאװעג ןענַײז ןטַאנָאּפסקע
 ןענַײז ייז .סעֿפַאש ןוא סרעדנעטש ענרעזעלג עטלעטשַאב-לעיצ
 -קיווטנַא ענעדײשרַאֿפ טיול טריגָאלַאטַאק ןוא טריגערגעס ןרָאוװעג
 .רעטַאעט ןשידִיי סענוֿפ ןּפַאטע-גנול

 סעניא ןרָאוועג טנֿפעעג ייזומ-רעטַאעט רעד זיא סישולש יד וצ
 .ןבעל ריא טקידנערַאֿפ טָאה לחר-רתסא ווו הריד רעד ןוֿפ לָאז ןסיורג

 ןוֿפ עקסַאמ-ןטױט ענעזדנַארב יד ןענוֿפעג ךיוא ךיז טָאה טרָאד
 רעד ןוֿפ גָאט םעד .טכילניבור .9ֿ ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא ,ןעלחר-רתסא
 .ןשטנעמ רעטרעדנוה הריד רעזדנוא ןעגנַאגעגײברַאֿפ ןענַײז גנונעֿפע

 רַאֿפ רעײטשַײב רעקיטכיוו ַא יו טנכיײצַאב ןרָאװעג זיא ייזומ רעד
 ןרָאי ןוֿפ טעברַא ןַא .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ גנושרָאֿפ-עטכישעג רעד
 ןוֿפ טַײצרָאי רעד וצ .געט קיסַײרד ןוֿפ ךשמב ןרָאוװעג טכַאמעג זיא
 א "ָאװַײי; םעד ןבעגעגרעביא ייומ סעד רימ ןבָאה לחר-רתסא
 ענַײמ ַײב .לַאנַאסרעּפ ןוא לַאז ןקיסַאּפ ַא ןעמוקַאב טָאה רע ּוװ ,ענליוו!
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 רע טַאע ט ןשיריי

 /ןוא ייומ םעד ןכוזַאב קידנעטש ךיא געלֿפ ענליוו ןיא ןכוזַאב
 טרָאד זיא טױט סנַאמרעה דוד ךָאנ .גולקיוטנַא ןַײז ןגלָאֿפכָאנ
 ענַײמ עלַא ןֿפ .לקניוװַאמרעה רעטנַאסערעטניא ןַא ןעמוקעגוצ
 עזַײר ןַײמ ךָאנ .לַאירעטַאמ ןיהַא ןקישוצ ךיא געלֿפ ןעענרוט
 ייומ רעד זיא ,רעדנעל רענַאקירעמַא-לַארטנעצ ןוא-םורד יד רעביא

 (טכילנעבור סקילעֿפ ןוֿפ גנונעכייצ) ַאקסנימַאק .ר .א ןוֿפ הבצמ

 -נעמוקָאד-רעטַאעט רעטנַאסערעטניא ןַא טימ ןרָאװעג טרעכַײרַאב
 .טלעוו רעַײנ רעד ןוֿפ עיצאט

 -ַאק לחרירּתסא ןוֿפ ניא ײזומ-רעטַאעט רעד, טעברַא ןַא ןיאְו
 רַאֿפ וויכרַאק ןיא טקורדעג ,ָאריּפַאש יננַאֿפ ןוֿפ *ָאװַיי םַײב יקסנימ
 ,קרָאי-וינ-ענליװ ,*עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד
 ןוא ןלַאירעטַאמ יד ךעלריֿפסױא יז טבַײרשַאב ,5127520 .זז ,0
 ,רעטעּפש זיא סָאװ ,ייזומ םעד ןיא ךיז ןעניֿפעג עכלעוו ,ןטנעמוקָאד
 בורח ןטנַאּפוקָא יד ךרוד ,ענליוו ןוֿפ עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעב
 -עטַאמ עטלמַאזעגנָא טרָאד-יד ןוֿפ לייט רעניילק ַא .ןרָאװעג ברחזמו
 ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ זיא ןלַאיר
 ,דנַאלשטַײד ןיא ץַאלּפ ןסיוועג ַא ןוֿפ ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ךרוד

 ןוא ,ײמרַא רעשיצַאנ רעד ךרוד ןרָאװעג טּפעלשרַאֿפ זיא סע ּוװ
 -רעטַאעט יד טימ ןעמַאזוצ ,קרָאי-וינ ןיא *ָאװִיי , ןיא טציא ךיז טניֿפעג
 זיא סָאװ ,?יײזומ-רעטַאעט ןשידִיי; םעד ןוֿפ בור יּפ לע ,ןלַאירעטַאמ

 -עטַאמ ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 רעטומלרעּפ םולש לַארטַאעט ןוֿפ ןובזע-רעטַאעט םעד ןוֿפ ןלַאיר

 ,ןלַאירעטַאמ-רעטַאעט עטלמַאזעג:ַײנ ןוֿפ סולֿפוצ ןקידרדסּכ םעד ןוא
 .ןגייווצרעבליז ןמלז ךרוד סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 רימ .רעטלעג עסיורג ןעגנולשרַאֿפ ןבָאה ייזמ רעד ןוא הבצמ יד
 גנוריצ סלחר-רּתסא .ּפָאק ןרעביא טקידלושרַאֿפ ןרָאװעג ןענַײז
 -נימַאק אדיא טימ בָאה ךיא ןוא טצעזרַאֿפ ןעוועג גנַאל ןוֿפ ןיווע זיא
 ןוֿפ ךשמב רימ ןבָאה ןָא ןַאד וֿפ .ןעלסקעוו ןבַײרש ןעמונעג ַאקס
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 ןיא. .ןעלסקעוו ןלָאצ וצ ןוא ןבַײרש וצ טרעהעגֿפױא טשינ ןרָאי

 . רעד, ,לעבע השמ-ןמלק טנַײרֿפ רעזדנוא זיא טַײצ רערעווש רענעי

 סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןטוועג ,ןֿפורעג םיא טָאה'מ יו ,"לעבע רעזייב

 ןעמוקעג לעיצעּפס זיא רע .דסח-תלימג ַא טגײלעגרָאֿפ זדנוא טָאה

 .ךיז ןבָאה םישולש יד .לחר-רתסא ןוֿפ היוול רעד וצ לשימעשּפ ןוֿפ

 "המותי יד עשַאכ; ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעלעיצעּפס ַא טימ טקידנערַאֿפ

 טנָאקעג טשינ בָאה ךיא .לַארלטיט רעד ןיא ַאקסנימַאק ַאדיא טימ

 ךיז ךיא בָאה היול רעד ףױא ךָאנ לַײװ ,ריא ןיא ןעמענליײטנָא-

 ."טליקעגוצ קרַאטש

 טָאה ,ןלױּפ ןוֿפ ןעװעטַאר וצ ןזיװַאב ךיז טָאה ווָאקרוט טנומגיז

 טָאה רע ּוװ ,רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד יד ןיא טרעדנַאװעגסיױא
 ערעדנַא ןיא ןסעיּפ טריֿפעגֿפױא ךיוא ןוא שידִיי ףיוא טליּפשעג
 ןלױּפ ןטײנַאב םעניא טרעקעגקירוצ ךיז 1949 ןיא ןוא ,ןכַארּפש
 .שידִיי ףיוא ןליּפש ןוא ןריֿפֿפױא רעדיוו ןעמונעג טרָאד ןוא

 ;רע טבַײרש דַאירעּפ םענעי ןגעוו
 "?ןרעטש עדנעשזדנָאלב יד,|} ערעימערּפ רעקיזָאד רעד טימ..,

 .ועג} ווַאלצָארוו ןיא ןרָאוװעג טנֿפעעג זיא ,|טכילע-םולש טול

 ."ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ ניא ןינב-רעטַאעט רעד ןוָאלסערב

 ,טכעלטנֿפערַאֿפ גרעבדורג-ווָאקרוט .י טָאה טיוט ריא ךָאנ ךַײלג

 עכעלריֿפסױא ס'.ק ,"טנַײה; רעװעשרַאװ ןיא ,ןעגנוצעזטרָאֿפ ןיא

 המלש ןיא ןענַײשרעד 1939 ןיא טלָאזעג טָאה סָאװ ,עיֿפַארגָאיב
 רעטייווצ רעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןבילוצ רעבָא .,גַאלרַאֿפ סגרעבנייש

 | . .רָאװעג טשינ ןוֿפרעד זיא המחלמ-טלעוו

 .סָאד סױרַא ןיקצעלק .ב ןוֿפ גַאלרַאֿפ רענליוו ןיא זיא 1927 ןיא

 ןעגנורעלקרעד טימ (זז 154) יקסנימַאק לחר רֹּתסא ןוֿפ ווירב, ךוב

 ווירב 73 ןַײרַא טמענ ךוב סָאד ."װָאקרוט קרַאמ ןוֿפ ריֿפנַײרַא ןוא

 ייירש עשידִיי ַײר ַא ןוא רעדניק ,ןַאמ ריא וצ ,1925 זיב 8 ןופ

 ןטיירגוצ סָאד טריסנָאנַא טרעוו ךוב ןוֿפ ףוס םוצ .ןלַארטַאעט ןוא רעב

 -למַאז רעסיורג ַא ןוא יקסנימַאק לחר רַּתְסא ןוֿפ ןרַאומעמ; קורד םוצ

 ןלַאירעטַאמ ,תונורכז ,ןעלקיטרַא ,יקסנימַאק .ר .א טעמדיוועג ,ךוב

 ."ווָאקרוט קרַאמ ךרוד ןבילקעג ,יקסנימַאק לחר-רּתסא ןגעוו

 .ןרָאװעג טכעלקריװרַאֿפ טשינ זיא טקעיָארּפ רעד

 ווירב סיקסנימַאק .ר .א ןוֿפ גנולמַאז רעד וצ המדקה ןַײז ןיא

 :וָאקרוט קרַאמ טבַײרש

 ןַא זיא וירב סיקסנימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ גנולמַאז עקיטציא יד,

 יד .ןבעגוצסױרַא העדב בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנולמַאז ייר ַא ןוֿפ ביײהנָא

 ןבעל עקיברַאֿפ-ליֿפ ןוא עכַײר סָאד ןעלגיּפשּפָא ןֿפרַאד ןעגנולמַאז

 ןעניד ןֿפרַאד ןעגנולמַאז עקיזָאד יד ,ןירעלטסניק רעסיורג רעד ווֿפ

 ָאנָאמ רעד ןוֿפ רבחמ ןקיטֿפניק ןרַאֿפ לַאירעטַאמ סלַא רָאנ טשינ

 ןרַאֿפ לַאירעטַאמ סלַא רַאנ ,ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןוֿפ עיֿפַארג

 | .רעטַאעט ןשידִיי םנוֿפ רעקירָאטסיה ןקיטֿפניק

 ןייק טשינ טַײװ גנולמַאז ווירב עקיזָאד יד זיא ןרעױדַאב םוצ..

 עכלעוו ,ווירב יד ןוֿפ לייט םעניילק ַא םורַא טמענ ךוב סָאד .עמוקלוֿפ

 רעדָא ןעילימַאֿפ ,עטַאווירּפ ןיא ןבירששעג טָאה יקסנימַאק לחר-רתסא

 .םירֿבח ןוא טנַײרֿפ ,םיבורק עריא וצ ,ןטייהנגעלעגנָא עשירעלטסניק

 .-ציא םעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ זיא סָאװ ,וירב לייט רעטסערג רעד

 ןענַײז ייז .ייװמ יקסנימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ ןעמונעג זיא ,ךוב ןקיט

 -רָאטשרַאֿפ רעד ןוֿפ רעדניק יד וצ ןוא ןַאמ םוצ ןרָאװעג ןבירשעעג

 וצ ןבירשעג טָאה יקסנימַאק .ר .א סָאװ ,ווירב ליֿפ יד ןוֿפ .רענעב

 רָאנ ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג לַײװרעד רימ זיא ,ןענָאזרעּפ עקיטייז

 ןיקלע לדנעמ ,יקצולירּפ חנ ןוא ַאלוַאּפ ,ָאזעניד ֿבקעי וצ) עקינײא

 ,טסּוװַאב זיא רימ יו ,ךיז ןעניֿפעג ו"רב עריא .(ווָאקרוט סַאנָאי ןוא
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 ,ןַאהַאק .בַא ,רענליוו סקַאמ ,יקסנישמור ףסוי ,רעלדַא סוילוי ַײב
 סע .|.ז .ז -- ענעברָאטשרַאֿפ טציא ןיוש עלַא| א.א ,ןייבשריה ץרפ
 "וצ ןבעגעגנַײא טשינ ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןדָאש רעסיורג ַא תמאב זיא
 ,םרָאֿפ רעייז טל ַײס ,יקסנימַאק .ר .א ןוֿפ ווירב עלַא ןעלמַאזֿפיױנ
 -רוטלוק עטנַאסערעטניא סיוועג יז ןענַײז ,טלַאהניא רעייז טול ַײס
 יז בוא דָאש ַא זיא סע ןוא ,רעלטסניק ערעזדנוא ןוֿפ ןטנעמֹוקָאד
 .דוביאל ןייג ןלעוו

 ,ווירב יד ןוֿפ רעטלַאהרעד יד זַא ,לָאמַא ךָאנ טרילעּפַא ווָאקרוט |
 םורַא טמענ ,ןעמַאנסיױא עניילק עקיניײא ןוח ַא ןןקישוצ ייז ןלָאז
 רעסיורג רעד ןוֿפ ןבעל םעד ןיא ןדָאירעּפ ַײרד גנולמַאזרוירב יד
 ןענַײז סע עכלעוו ןוֿפ עקירעמַא ןייק תועיסנ עריא :ןירעלטסניק
 ןלַאֿפרַאֿפ ,רעדייל ,ןענַײז ווירב יד) ךעלטרַאק-טסָאּפ רָאנ ןבילברַאֿפ
 עטצעל יד ןוא (1919-1920) דנַאלסור רעביא עענרוט ריא ,(ןרָאװעג
 ןיא בָאה ךיא ליפ ןיא ןירעלטסניק רעד ןוֿפ רָאי-סנבעל ייוצ
 םעד טזָאלעגרעביא ,טכַאמעג טשינ ןעגנורעדנע םוש ןייק ווירב יד
 ןבירשעג יקסנימַאק .ר .א ךרוד ןענַײז יי יװ םרָאֿפ יד ןוא ליטס
 ,ןטקנופ ןוא סַאמָאק יד ןבעגוצוצ קיטיינ ןעוועג רָאנ זיא סע .ןרָאװעג
 -טייהנייא ןַא ןבעגעג ךיוא זיא'ס .טלעֿפעג ווירב יד ןיא ןבָאה עכלעוו
 ןלעוו ווירב יד וצ ןעגנורעלקרעד ענלצנייא יד .עיֿפַארגָאטרָא עכעל
 ןענַײז סָאו ,סעטַאד יד .ןעגנוקרעמַאב יד ןיא ןעניֿפעג רעזעל יד
 ןענַײז ,{ } ןרעמַאלק עקיטנַאק ןיא ןבעגעג ווירב-בייהנָא יד וצ
 -רָאֿפניא יד טימ טצונַאב ַײברעד ךיז בָאה ךיא .ןבעגעגוצ רימ ךרוד
 ןיא יקסנימַאק .ר .א טימ ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו יד ןוֿפ סעיצַאמ
 | .גנודניברַאֿפ רעקידנעטש ַא

 ןוא ,ןבעל עכלעוו ,ןשטנעמ ןָא ןריר סָאװ ,וזירב יד ןיא ןלעטש יד
 רעד רַאֿפ טשינ גנוטַײטַאב ערעדנוזַאב ןייק ןבָאה ןלעטש יד תעב
 -ינייא .ןזָאלעגכרודַא ןענַײז ,ןירעלטסניק רעד ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ
 עריא סָאד טסיו יז זַא ,יקסנימַאק לחר-רּתסא טנָאמרעד לָאמ עק
 סָאד זַא ,רעבָא ךיז טרעֿפטנערַאֿפ יז .ןבירשעג טכעלש ןענַײז ווירב
 ."..טנרעלעג טשינ רעסעב יז טָאה עטַאט ריא .דלוש ריא טשינ זיא

 טרעוו סע זַא ,ןסיוװ ווָאקרוט קרַאמ טזָאל ךוב ןוֿפ ףוס םוצ)}
 -רּתסָא ןוֿפ ןרַאומעמ,, ןיקצעלק .ב גַאלרַאֿפ רענליוו ןיא טיירגעגוצ
 -ַאק .ר .א טעמדיוװעג ךובלמַאז רעסיורג ַא ןוא יקסנימַאק לחר

 -נימַאק לחר-רתסא ןגעוו ןלַאירעטַאמ ,תונורכז ,ןעלקיטרַא) יקסנימ

 -רָאג רעבָא זיא טקעיָארּפ ןוֿפ .(ווָאקרוט קרַאמ ךרוד ןבילקעג ,יקס
 .{ןרָאװעג טינ

 ;ץישֿפיל .י טבַײרש ךוב םעד ןגעוו עיזנעצער ןייז ןיא

 -עג טגָאזעגסױרַא גנַאל ןיוש זיא ןרָאיטקַא ןוֿפ ןרַאומעמ ןגעוו;
 ןייק זַא ,רוטַארעטיל רעשיגָאלָארטַאעט רעד ןיא גנוניימ ַא ןרָאװ
 וצ זיא רָאיטקַא רעד לַײװ ,טינ ייז ןבָאה טרעוו ןשירָאטסיה ןסױרג
 ןוא ךיז ןגעוו ןדייר וויטקעיבָא ןענָאק לָאז רע זַא ,שירטנעצָאגע
 ןוא ןטעברַא וצ סא םיא טמוק סע רעכלעוו ןיא הֿביֿבס רעד ןגעוו
 -עּפָא ןעמ ןעוו קיטכיזרָאֿפ רעייז ןַײז רעבירעד ןעמ זומ .ןֿפַאש וצ
 -רעטַאעט רַאֿפ עלעווק ַא טימ יו ןרַאומעמ עשירָאיטקַא טימ טריר
 טימ ןרעוו טרילָארטנָאק קרַאטש ןֿפרַאד ןרַאומעמ עכלעזַא .עטכישעג

 טֿפָא זיא סָאװ ,טעברַא ןַא זיא סָאד .ןלַאװק ערעדנַא ןוֿפ ףליה רעד
 -סגנוכַײלגרַאֿפ ַאזַא ןיא ןגײלנַײרַא זמ ןעמ סָאװ ,ימ יד טרעוו טינ
 יז ,ןרָאיטקַא ןוֿפ וירב עטַאווירּפ טימ זיא רעסעב ךס ַא .עידוטש
 ןבַײרש םַײב ןוא רעטקַארַָאכ ןלעיציֿפָא ןכעלרעסיוא םעד טינ ןגָארט
 ,ךעלשטנעמ ,םיטניא ,ךעלרעניא רעמ רָאיטקַא רעד זיא ,ווירב יד

 ךָאנ ןוא ,ווירב קיצניװ ןבירשעג ןבָאה ןרָאיטקַא עשידִיי יד..
 גנולמַאז סיקסנימַאק לחר-רּתסא . .טיהעגֿפױא ךיז טָאה רעקינייוװ
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 -רע רעד זיא ,טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה עריא עילימַאֿפ יד .סָאװ ,ווירב
 -ןקָאד עמיטניא ןּבעגוצסױרַא רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא וװרּפ רעטש
 75 יד טױל ןטּפשמ לֶאְז ןעמ בא. .רעֿפַאש-עניב ַא ןוֿפ ןטנעמ
 יד ַא ןוֿפ בײהנָא ןַא; זױלב רָאֿפ ךיז טימ ןלעטש עכלעוו ,ווירב

 -רּתסא זיא ,(6 .ז) ןבעגוצסױרַא טנַאלּפעג טרעוו'ס סָאוו ,"ןעגנולמַאז
 -עטניאמוא דס ַא דס ַא ןעוועג ןבעל ןטַאווירּפ ריא ןיא יקסנימַאק לחר

 ןוא ערעסערג עלַא יד ןיא ןעעז רימ .ןירעלטסניק סלַא יו רעטנַאסער
 -רַא רעסיורג רעד ןוֿפ ןמיס ןייק טינ ללכב עריא וירב ערענעלק
 -רּתסא עמַאמ יד ןעמעלַא ןוא ץלַא רַאֿפ רעִירֿפ ָאד ןבָאה רימ .ןיטסיט
 טליּפש ;רעדניק עריא רַאֿפ רדסּכ ךיז טגרָאז סָאװ ,יקסנימַאק לחר
 ַא ןֿפלעהסױרַא רעדָא ןילרעב ןיא ןוז ַא ןטלַאהֿפױא ןענָאק וצ ידּכ
 ןירב יד ןיא .ענליוו רעדָא ווָאקרַאכ ןיא םעדייא ןַא טימ רעטכָאט
 רעדָא ןכַאמ ןָאק ןעמ ּוװ תונובשח ףיױא תונובשח ןַארַאֿפ ןענַײז
 ןצנַאגניא טעמּכ זיא'ס רעבָא ,רעקיניו ּױװ ןוא טלעג רעמ טכַאמ ןעמ
 עסיורג יד סָאװ ,ןעגנובעלרעביא יד ןוֿפ ןכייצ ןייק ןַארַאֿפ טינ
 עריא ףױא טכַאמעגכרודַא טָאה יקסנימַאק לחר-רּתסא עסירטקַא

 ןיא ןוא דנַאלסור ,דנַאלגנע ,(1910/11 ,12) עקירעמַא רעביא תועיסנ
 דנַאברַאֿפנטַאר ןיא -- עיצולָאװער רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד
 -עגיס ביוא .שיטסַאיזטנע ןרָאוועג ןעמונעגֿפױא זיא יז ּווװ ,(1919-20)
 -רתסא ףױא טכיל ַא טֿפרַאוװשס סָאו ,וירב ַא ןיא סעּפע ךיז טנֿפ
 טֿפירשוצ ַא ןיא .ןַאמ ריא ןוֿפ סע זיא ,עסירטקַא רעד יקסנימַאק לחר
 עמַאמ רעד ןוֿפ וירב יד .. ןענַאזעניד וצ קרָאירינ ןוֿפ ווירב ַא וצ
 יקסנימַאק לחר-רּתסא זַא ,רָאלק ץזַײװַאב רעטַאעט ןשידִי ןוֿפ
 -ַאק לחר-רּתסא ןוֿפ טַײװ-למיה ןעוועג ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא זיא
 ןוֿפ רעבעגסױרַא רעד בוא .ןירעליּפשיווע רעטמירַאב רעד ,יקסנימ
 ןֿפרַאד , וירב עקיזָאדיד זַא ,טניימעג טָאה ,ווָאקרוט קרַאמ ,ווירב יד
 רעד ןוֿפ רבחמ ןקיטֿפניק ןרַאֿפ לַאירעטַאמ סלַא רָאנ טינ ןעניד
 ןקיטֿפניק ןרַאֿפ ךיוא רָאנ ,יקסנימַאק לחר-רתסא ןוֿפ עיֿפַארגָאנָאמ
 ַא ,ךיז טכַאד ,רע טָאה ,(8 .| *רעטַאעט ןשידִיי םנוֿפ רעקירָאטסיה
 ,"ןבירטעגרעביא ?סיב שביה

 ;טבַיײרש טרָאּפָאּפַאר .י
 ןענַײז רעלטסניק ןוא רעבַײרוע עסיורג ןוֿפ ןעגנולמַאזדווירב,

 -רעּפ עקידנֿפערטַאב יד ןענעקרעד בילוצ רָאנ טשינ קיטכיוו רעייז
 -עטיל רעצנַאג רעד ףיוא טכיל לעה ַא ךיוא ןֿפרַאװ ייז .ןטייקכעלנעז
 ןֿפלעה ןוא רעלטסניק ןוֿפ הֿביֿבס רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעשירַאר
 יזָאד רעד .קלָאֿפ ןוֿפ עטכישעג-רוטַארעטיל ןוא רוטלוק יד ןעיוב
 ..טקיסעלכַאנרַאֿפ רעייז זדנוא ַײב רעבָא זיא טיבעג רעקיטכיוו רעק

 :ךיֿפנַײרַא ןַײז ןיא טגָאז רע ןעוו טכערעג זיא ווָאקרוט קרַאמ ןוא
 זיא רעלטסניק ןוא רעבַײרש ןוֿפ וירב ןבעגסױרַא ןוֿפ ןינע רעד,
 ךוב עקיזָאד סָאד לָאז .רעלוּפָאּפ קיניו ,רעדייל ,זדנוא ַײב ךָאנ
 ערעזדנוא ןוֿפ ןעגנולמַאז וירב ערעטַײװ רַאֿפ סױטש םעד ןבעג
 סלַא ,בײהנַא סלַא ןוא ,"רעלטסניק ןוא רעלעטשטֿפירש ענעעזעגנָא
 .ןסירגַאב וצ גנולמַאזרוװרב עקיזָאד יד זיא ,סעַײנ

 ןעגנורעדָאֿפ יד גנלמַאז וירב עקיזָאד יד רעבָא טליֿפרעד יצ
 .טשעינ סיוועג ?ריא וצ ,ןלעטש ןזומ רימ עכלעוו ,ןלעטש רימ עכלעוו
 ןעמָאנ ןטימ זַא ,ריֿפנַײרַא ןַײז ןיא טכער טימ טגָאז ווָאקרוט קרַאמ

 -סגנובעלֿפיױא יד ןדנוברַאפ, זיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןעמַאמ רעד ןוֿפ

 עסיורג ַא רָאנ טשינ; זַא ,"עּפָארייא ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עכָאּפע
 --טסייג יד ןוֿפ ענייא ןעוועג ךיוא זיא יז ...ןעוועג יז זיא ןירעלטסניק
 םורַא ןֿפַאשַאב וצ ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,ןעױרֿפ עשידִיי עטסכַײר
 ןירב עריא ."הֿביֿבס-רוטלוק עכעלמיטסקלָאֿפ עשידִיי עתמא ןַא ךיז
 ןוֿפ רבחמ ןקיטֿפניק ןרַאֿפ לַאירעטַאמ סלַא רָאנ טשינ; ןעניד ןֿפרַאד
 -ֿפניק ןרַאֿפ ךיוא רָאנ ,ילסנימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ עיֿפַארגָאנָאמ רעד
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ןעגנורעדָאֿפ עלַא יד טָא ."רעטַאעט ןשידִיי םנוֿפ רעקירָאטסיה ןקיט
 זיא וירב עקיזָאד יד ןיא .גנולמַאז-ירב עקיזָאד יד טשינ טליֿפרעד
 טועינ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןעמַאמ , רעד ןוֿפ טשינ ןמיס ןייק ָאטשינ
 ןוֿפ טשינ ,ןירעלטסניק רעד ןוֿפ טײקכעלנעזרעּפ רעכַײר רעד ןוֿפ
 ןיא ןוא ןֿפַאשעג טָאה יז עכלעוו הֿביֿבס-רעטַאעט ןוא רוטלוק רעד
 : .טבעלעג טָאה יז רעכלעוו

 טשינ ,עמַאמ עמַאוירֿפ יד רָאנ ךיז רַאֿפ רימ ןעעז ווירב יד ןיא
 ןכַאמ רימ ןענָאק טקערידמוא רָאנ .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עמַאמ .יד
 -רּתסא בוא :רעטַאעט םוצ תוכיש ַא ןבָאה סָאװ ,ןריֿפסױא עסיוועג
 טָאה יז ביוא ,טייקירעווש-טלעג טימ טֿפמעקעג רדסּכ טָאה לחר
 רעטַאעט רעשידִיי רעד זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןרָאֿפמורַא טֿפרַאדעג רדסּכ
 עניימעגלַא עכלעזַא ןענַײז סָאד רעבָא ,ןעמעלַא טימ ןעוועג טשינ זיא
 .עגנולמַאז וירב וצ ןעמוקנָא טינ ייז וצ ףרַאד'מ סָאװ ,רעטרע

 עקיזָאד יד ךױא ןטלָאװ ווירב ערעדנַא ןשיווצ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ -
 יז לַײװ ,עלַא טשינ ןַאד ֹוליֿפַא רעבָא ,ןרעוו ןעמונעגנַײרַא טנַאקעג
 טרעווס ןוא ,קורדנַײא םעד ןרעטש ייז זַא ,רעביא ױזַא ךיז ןרזח

 | ןענעיל וצ טנַאסערעטניא טשינ

 ןילַא טָאה ,ווָאקרוט קרַאמ ,וירב יד ןוֿפ רעבעגסױרַא רעד

 ןרעדָאֿפ טשינ ךָאד ןָאק'מ .קיטכיזרָאֿפ רעייז ןַײז ןעמ ףרַאד ,רעַײנ

 ַא זיא טיבעג רעד לַײװ אקוד רעבָא .ןעגנולמַאז ווירב ערעטייו ןָא

 טגָאז רע ןוא ,ןעגנורעדָאֿפֿפױא ענַײז ףיוא ןֿפורעגּפָא טשינ ךיז ןבָאה

 ןעגנולמַאזרװירב עקיטכיוו יד ןבָאה עכלעוו יד :ןוֿפרעד תוביס יד

 ףױא ןָא טזיײװ רע ןוא גנלמַאז רעד ןוֿפ טײקיטַײזנַײא יד טליֿפעג

 טלעג ןקיש ןגעוו ןטַײז 158 פיא ןענעײל לָאז רע ,רענעײל ןֿפ

 ןצנַאג םעד ַײב .לקינייאס ָאד ןשוק ןגעוו ןוא ןילרעב ןיא ןוז ַא וצ

 סָאד ןעמ ןָאק רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןעמַאמ רעד וצ דוֿבּכה תארי

 .יד ןוֿפ רעבעגסױרַא םעֶד ןמז לכ ןוא ,ןעגנַאלרַאֿפ טשינ םענייק ןוֿפ

 וײרב עקיטכיוו יד ןעמוקַאב וצ ןבעגעגנַײא טשינ ךיז טָאה וירב

 טימ ןלייא טֿפרַאדעג טשינ ךיז רע טָאה ,יקסנימַאק לחר-רזסא ןֿפ

 ,"ןוירב-עילימַאֿפ יד ןבעגסױרַא

 גַאלרַאֿפ הכולמ ןיא ןענישרעד עװקסָאמ ןיא זיא 1940 יא

 *1917-1887 ,רעטַאעט רעשידַיי; ךוב סרעדנעלסיוא .נ ,"סעמע רעד;

 ןשידִיי ןיא לָאר ס'ק לייט ןסיורג רָאג ַא ּפָא טיג סָאװ ,(.זז 220)

 -יִצ ליֿפ רעייז טימ טציטשעג ,עכָאּפע רעקיזָאד רעד רַאֿפ רעטַאעט

 ,ןליּפש ריא ןגעוו עסערּפ רעשידִיי-טינ ןוא רעשידִיי רעד ןוֿפ ןטַאט

 "ווָאקרוט קחצי טָאה טרעכַײװ .מ .רד ןוֿפ גנולעטשַאב ַא ףיוא
 רעקסנימ ןרַאֿפ .ק ןגעוו טעברַא ערעסערג ַא ןבירשעגנָא גרעבדורג
 "לחר-רּתסא עמַאמ יד; דוב סָאד ךָאנרעד ןוא ?טלוקסייווניא,
 שידִיי; גַאלרַאֿפ ןכרוד עשרַאװ ןיא 1953 ןיא ןבעגעגסױרַא ,(.זז 286)
 ןוֿפ שימעג ַא ;םערָאֿפ רעשיטסירטעלעב ַא ןיא ,ךוב סָאד ."ךוב
 ס'.ק טרעדליש ,ןעגנוטכארטוצ עשיטסַאטנַאֿפ ןוא ןדָאזיּפע ,ןטקָאֿפ
 .ןברַאטשּפָא םוצ זיב ןרעוו ןריובעג ןוֿפ ןבעל

 :ךוב ןגעוו ױזַא טביירש קינבעזַאל ;י

 רבחמ רעד זדנוא טריֿפ גנולייצרעד רעשיֿפַארגָאיב רעד ןיא...,
 ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ גנַאג ןוֿפ ןגעוומוא ןוא ןגעוו ערעווע יד רעביא
 ,ןרעדנַאוו ןוא ןעלגָאוו ןַײז ווֿפ ,ןעגנולכיורטש ןוא ןגלָאֿפרעד ענַײז ןוֿפ
 -רעווש עמַאס יד ןיא טָאה רעכלעוו ,רָאיטקַא ןשידִיי ןוֿפ ןדַײל יד ןוֿפ
 יד ןועיוצ טרָאװ עשירעלטסניק סָאד טָארטעג ןעגנוגנידַאב עטס
 טלייט ַאקסנימַאק לחר-רחסא .ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי עקידנכאווֿפיוא
 דרעֿפ ףיוא -- סנגעוורעטנוא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ לרוג ןרעטיב םעד
 ןוֿפ סקּוװ ןטימ ןעמַאװצ גײטשֿפױא סלחר-ותסא .. ןעגָאװ ןוא
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 ועקישַאר דָאירעּפ םניא ועמוקעגרָאֿפ זיא ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןשידִיי
 עטלַא יד ןכָארבעג טָאה רעכלעװ ,םזילַאטיּפַאק ןוֿפ גנולקױוטנַא
 ףױא קידנריֿפסױרַא ,ןבעל ןשידִיי ןיא רעטלַאלטימ ןוֿפ ןעמרָאֿפ
 ןוא רעטעברַא ןשידִיי םעד ענערַא רעשיטילָאּפ-ךעלטֿפַאשלעזעג רעד
 ןעַײרֿפ ןוֿפ ,סערגָארּפ וֿפ רעגערט-ןענָאֿפ יד סלַא קינשַאּפערָאה
 עקידנגעוורעביא ןוא עַײנ עקיזָאד יד .ןעעדיא עַײנ ןוֿפ ןוא קנַאדעג
 ,ןבעל רענעש ןוא רעסעב ַא וצ גנובערטש רעייז ןיא ןטכיש עלַאיצָאס
 רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ גנוַײטשטנַא רעד רַאֿפ ןדָאב םעד ןֿפַאשעג ןבָאה
 ךרוד ,זונשקע רעקיטלָאװג ַא טימ טָאה ַאקסנימַאק לחר-רתסא...
 -ּפַאטש ערעכעה ץלַא טכיירגרעד זַײװנֿפוטש ,טעברַא ןוא ימ ערעווש
 .ןֿפַאש ןשירעלטסניק ריא ןיא ןעל

 ועשירעלייצרעד רעטכַײל ַא ןיא ןוא ןכירטש עטיירב יד ןיא..
 -רתסא ןוֿפ לָאר עקידנגייטש יד רבחמ רעד זדנוא טרעדליש םרָאֿפ
 ןיא טעמדיוו ווָאקרוט קחצי.. .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ַאקסנימַאק לחר
 עכעלטנַײרֿפ יד טרָא קירעהעג ַא גנולייצרעד רעשיֿפַארגָאיב רעד
 רעקיסַאלק יד טימ ןעלחר-רּתסא ןדנוברַאֿפ ןבָאה עכלעוו ןעגנוִיצַאב
 (עתבייל קחצי ןוא ןמכילע-סולש טימ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ
 .ד .ה ,ןָאזעניד .י :רעביײרש עשידִיי עטנַאקַאב ערעדנַא טימ ןוא ץרּפ
 .ללָאר ריא טצַאשעגּפָא ךיוה ןבָאה עכלעוו ,יקצולירּפ חנ ,גרעבמָאנ
 -ַָאיב רעד ןיא... .טסנוק-רעטַאעט רעשידִיי רעד רַאֿפ גנוטַײטַאב ןוא
 עוטירעלטסניק יד רבחמ רעד זדנוא טרעדליש גנולייצרעד רעשיֿפַארג
 ,ןדָאירעּפ עטסנדײשרַאֿפ יד ןיא ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןוֿפ טייקיטעט
 ןרעֹו סע .רָאי קיסַײרד א עכעלטע ןוֿפ ךשמב רעדנעל ןוא טעטש
 זיא יז עכלעוו ןיא סעסעיפ עלַא טעמּכ טנכערעגסיוא תויטרֿפב
 ןטכָאלֿפעגכרוד טרעוו רעטַאעט ןשידִיי םעד טסניד ריא .ןטָארטעגֿפױא
 ָאד ןֿפערט רימ .ןבעל-עילימַאֿפ םעד ןוֿפ ןדײרֿפ ןוא ןדַײל יד טימ
 ךָאנ ַאקסנימַאק ַאדיא ןוֿפ עניב רעד ףיא טירט עטשרע יד ךיױא
 .דניק סלַא

 -ַארט-רעטַאעט עקידעבעל ריא ,טלַאטשעג סיורג סלחר-רּתסא
 ,םזילַאער ןשיטירק ןוֿפ ןתמא עסירג יד ףױא טציטשעג ,עיציד

 ןזעידיי םניא | 1955 ןיא ןבירשעג} ךשמה ןשילָאבמיס ריא טגָאמרַאֿפ -

 זיא רעכלעוו ,ןליוּפ ןשיטַארקָאמעד-סקלָאֿפ ןיא רעטַאעט-הכולמ

 ףיױא רעטַײװ ךיז טלקיװטנַא וא טרָא ןַא ףיוא ןבילבעג ןייטש טינ

 ועד ןָא טזַײװ טכער טימ .םזילַאער ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןגעוו יד

 יו ןבילברַאֿפ זיא ַאקסנימַאק לחר-רתסא, זַא ,טרָאװכַאנ םניא רבחמ

 רעטַאעט ןשידִיי וֿפ עטכישעג רעד ןיא גײטשֿפױא ןוֿפ טנעמונָאמ ַא

 : הקיני רעייז ןגיוצעג ןבָאה'ס ןכלעוו ןוֿפ לַאווק רעד זיא יז .קיוּפ ןיא

 .דָאירעּפ-המחלמ ןשיווצ ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןטסעמרַאֿפ עלַא
 ןיא גנובעלֿפױא-רעטַאעט דעזדנוא טרעטסײגַאב טָאה ןעמָאנ ריא
 -הכולמ ןשידִיי םעד טרינָארטַאּפ ןעמָאנ ריא .ןלױּפ ןטַײרֿפַאב
 ."תומולח סלחר-רּתסא ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד זיא סָאװ ,רעטַאעט

 ַײרֿפ טינ זיא "לחר-רּתסא עמַאמ יד, גנולייצרעד עשיֿפַארגָאיב יד
 יד ןיא קרַאטש זיא רבחמ רעד בױא .ןזיולב עכעלטנזעוו ייר ַא ןוֿפ
 עלַארטַאעט-ןייר שירעלייצרעד ןוא טכַײל טרעדליש רע ּוװ ,רעטרע

 -נַא רעבָא ןעמוק ,ליפש ןוא ןעגנוריֿפֿפױא ,סעסעיּפ ,ןעגנוניַיערעד

 .םערָא -טולב ןוא רעכַאוװע קידנטַײטַאב סױרַא ןעגנונַײשרעד ערעד

 עוונַאק רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןעגנורעדליש יד ןרעהעג יי וצ

 טמוקַאב סע .ןשינעעשע} יד ךיז ןעלקױװטנַא סע ןָאֿפ סנמעװו ףיא

 גנולייצרעד רעד ןוֿפ ןָאֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג יד זַא ,קורדנַײא רעד .ךיז

 טימ ןדנוברַאֿפ לעמרָאֿפ זיולב ןוא שינַאכעמ ןייר זַײװרעטרע זיא

 .השעמה רוּפיס םעד

 ,ךעלגעמ .שיֿפַארגָאיב יו שיטסירטעלעב רעמ זיא גנולייצרעד יד

 עכלעוו רַאֿפ ןטייקירעוװש עויטקעיבָא טרידיצעד ןבָאה םעד ןגעווזַא
 קעש א
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 טלָאװ לַאֿפ םעד ןיא וליֿפַא רעבָא .ןרָאוװעג טלעטשעג זיא רבחמ רעד

 ,סעיצַארטסוליא טימ גנולייצרעד יד ןעזרַאֿפ וצ ךעלצונ רעייז ןעוועג
 -עלעב רעד .גדא ווירב ענעבירשעג קיטנעהנגייא ןוא סעיֿפַארגָאטָאֿפ
 רענעייל ןעגנוי םעד סרעדנוזַאב ןוא רענעיל םעד טרעטכַײלרַאֿפ
 ירַאֿפ -- רבחמ ןרַאֿפ טקרעמַאבמוא רשֿפא -- לייט רעשיטסירט
 רעקיטש עצנַאג) רעביא ייז ןרזח זַײװװרעטרע סָאו ,ןלעטש ייר ַא טגָאמ
 -ַאב ףרַאד רעלעֿפ ַא רַאֿפ ,(ירדנ לּכ ,תרֿפא עלערימ ,תימלוש ןוֿפ
 טינ טָאה גַאלרַאֿפ ןוֿפ עיצקַאדער יד'*סָאוװ ,טקַאֿפ רעד ןרעוו טכַארט

 ליֿפ טלָאװ סָאוו ,ריֿפניײרַא ןקירעהעג ַא טימ גנולייצרעד יד ןעזרַאֿפ
 ןענעייל ןעגנוי םעד סרעדנוזַאב ןוא רענעייל םעד טרעטּכײלרַאֿפ
 ,"עכָאּפע עטרעדלישעג יד ןײטשרַאֿפ וצ

 ןעוועג עסערּפ-טלעוו ןוא רעשידִיי רעד ןיא ןענַײז םעד רעסיוא
 .ק .ר .א ןגעוו סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא רעטנזיוט שממ טקורדעגּפָא

 םעד ןיא טקורדעג זיא יִז יװ עיֿפַארגָאיב עקידנעטשלוֿפ יד
 -נוא עקיסקעמ ןיא 1969 ןיא טַארַאּפעס ןענישרעד ךיוא זיא ,דנַאב

 -רעבליז ןמלז ןוֿפ *ַאקסנימַאק לחר רּתסא ןוֿפ טלעוו יד; ןעמָאנ ןרעט |
 ,גייווצ

 .ןעמליפ

 ;טבַײרש ווָאקרוט טנומגיז

 ןרָאװעג טכַאמעג ךעלטנגייא ןענַײז ןעמליֿפ עשידִיי עטשרע יד,
 ןיא ,יײז ןוֿפ םענייא ןיא .עשרַאוװ ןיא ןטַײצ עשירַאצ יד ןיא ךָאנ
 ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ןעמונעגלייטנָא וליֿפַא טָאה ,"תרֿפא עלערימ,
 .ןײטשנרַא קרַאמ ןעוועג זיא רעסישזער רעד ןוא

 -עסעיּפ רעד רָאֿפ ייז טגייל *ושט רעקידניז רעד; ןליּפש ןתעב
 .טסַאֿפרַאֿפ רע סָאװ ,םליֿפ ַא ןיא ןליּפש וצ םיוב .ח טסיֿפַארגָאטָאֿפ
 -רּתסא ףיוא "גיוא ןַא; טימ ןבירשעג ןענַײז ןלָאר-ןעורֿפ ייווצ יד
 .רעטכָאט ַא טימ עמַאמ ַא ןליּפש ןֿפרַאד סָאװ ,ַאדיא ןוא לחר

 ןטימ, עקירעמַא ןיא ןֿפורעג רעטעּפש ,*ףכ תעיקּת, זיא סָאד ן
 .ר .א טרעוו ןסנָאנַא יד ןיא .גָאלָארּפ ןטלעטשעגוצ ַא טימ "הכ סניבר

 ,{טנָאמרעד טינ וליֿפַא ןצנַאגניא ןעמָאנ ס'.ק

 | ."ףכ תֶעיֵקּת , ןיא ַאקסנימַאק לחרירּתסא ןוא ַאויא

 ןרָאיטקַא וצ ןוא ןופ גנואיצַאב יד

 ,ןרָאיטקַא וצ .ק .ר .א ןוֿפ ןעגנויצַאב יד ןעוועג ןענַײז ױזַא יו
 ךיז ןבָאה ױזַא יו ןוא ,עשידִיי-טינ ןוא עשידַיי ,ייז ףיוא קוק ריא
 ?.ק ,ר .א ףיוא ןרָאיטקַא יד טקוקעג ןוא ןגױצַאב
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 ןופ ןַאסיססעל

 ס'.ק .ר .א ןוֿפ עגַארֿפ רעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש רעדנעלסיוא .נ
 רעייז ןעמונעגֿפױא טָאה יז יװ ,ןרָאיטקַא עשיסור טימ טקַאטנָאק
 :טבַײרש ןוא ןליּפש

 ןיא ַײס ,לָאמ עדייב ןענַײז גרוברעטעּפ ןיא ןלָארטסַאג סיקסנימַאק;
 סע ןעוו טַײצ רעד טימ ןלַאֿפעגֿפױנוצ ,1909 רָאי ןיא ייס ,1908 רָאי
 רעששירעלטסניק רעווקסָאמ רעד טרילָארטסַאג גרוברעטעּפ ןיא טָאה
 ,ןיוקסָאמ -- רעטַאעט םעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ עטסעב יד .רעטַאעט
 -קַאטקעּפס יד טכוזַאב זיולב טינ ןבָאה -- איא ווָאלַאשטַאק ,ווָאדינָאעל
 ןיא טקילײטַאב ךיז וײטקַא ךיוא רָאנ ,עפורט רעשידִיי רעד ןוֿפ ןעל

 טעמדיוועג ןעוועג ןענַײז סאוו ,ןעגנוטערטסיורַא עכעלטֿפַאשלעזעג יד

 -יטעט רעלַארטַאעט סיקסנימאק .ר .א ןוֿפ ײליֿבוי ןקירָאי-15 םעד

 ןטנוזעג םענעי ןוֿפ בײהנַא רעתמא רעד ןעוועג זיא סָאד .טייק

 ןבָאה סע סָאװ ןגעװ רעטַאעט ןשיסור ןטימ טקַאטנָאק ןשירעֿפעש

 -קַא רעשידִיי רעד ןוֿפ רעײטטרָאֿפ עטסעב יד טמיורטעג גנַאל ױזַא

 ךיז טָאה סָאװ ;ָאקסעדנַארב רָאיטקַא רעשיטעווָאס רעד .טֿפַאשנרָאיט

 רָאי ןיא גרוברעטעּפ ןיא ןעלקַאטקעּפס סיקסנימַאק ןיא טקילײטַאב

 -ָארטסַאג ןבָאה רימ תעב, :עיֿפַארגָאיבָאטווַא ןַײז ןיא טלייצרעד ,5

 -- ךיא ןוא יקסנימַאק .ר .א -- רימ ןענַײז ,גרוברעטעּפ ןיא טריל

 ַײב ןעועג רימ ןענַײז ,ןעגנולעטשרָאֿפ יױוצ ןוֿפ ײרֿפ סעּפע ןעוועג

 ףיוא ןעוועג ןענַײז רימ .ןעגנולעטש יױוצ ןעזעג ןוא "רעלטסניק, יד

 ױזַא ןעועג ןענַײז רימ .*דַאס יוועינשיווע ןוא "ַאמוא טָא ערָאג

 .ר .א רימ טגָאז ,רעטַאעט ֿפ קידנעײגסױרַא זַא ,טּפַאברַאֿפ

 סָאד .טסוק עתמא טסייה סָאד טָא ,עלעסָאי ,וטסעז; :יקסנימַאק

 טגָאז סָאוװ, :ריא וצ ךיא גָאז ."טשינרָאג ךָאנ ןענַײז רימ .תמא טסייה

 טגָאז ."דיישרעטנוא ןַא סעּפע רימ ןוֿפ ךָאד טנעז ריא ?"רימ , ריא

 רעמ ַא רשֿפא ןיב ךיא א ,רעבָאהביל עלַא ןענַײז רימ ,ןיינ, יז

 ."ןירעבָאהביל עקיעֿפ !

 ָאקסעדנַארב יו ,טכוזַאב יקסנימַאק .ר .א טָאה 1908 רָאי ןיא בוא
 -טסניק רעווקסָאמ םעד ןוֿפ ןעלקַאטקעּפס רָאּפ ַא זיולב ,רעביא טיג
 ,ןעלקַאטקעּפס לָאצ יד 1909 רָאי ןיא ךיז טָאה ,רטטַאעט ןשירעל
 קידנטייטַאב ,"רעלטסניק, יד ַײב ןעזעג טָאה יקסנימַאק .ר .א סָאװ
 ןייק טזָאלעגכרוז טינ ןיוש יז טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא .טרעסערגרַאֿפ
 ןגעוו ןֿפירגַאב עריא ןרעֿפיטרַאֿפ ןוא ןרעטײרברַאֿפ וצ טייהנגעלעג
 ריא ןוא ,רעטַאעט ןשירעלטסניק רעווקסָאמ םעד ןוֿפ ליפש רעד
 רעמ ןוא רעמ ץלַא ייברעד זיא רעטַאעט ןקיזָאד סעד רַאֿפ גנוקיצטנַא
 סעד ןיא אמזג םוש ןייק ןעוועג טינ רעבירעד זיא סע .ןסקַאועג
 -סגנוטַײצ ַא ןיא טרעלקרעד 1913 רָאי ןיא טָאה יקסנימַאק .ר .א סָאװ
 ךרוד טסקוק וד זַא ,ןבעליכ, :{"יטסָאוװָאנ עיקסעדָא,} ויוורעטניא
 -כָאנ ןיוש ךיז טליוו ,םייהַא וייג וצ טסמוק ןוא לקַאטקעּפס ַא ייז ַײב
 ןבָאה ייז .טייהנעמוקלוֿפ ַא ץלַא ךָאד זיא ייז ַײב ;ןליּפש טינ ןיילַא סעד
 יז ַײב בָאה ךיא .לַאעדיא ןתמא םעד טסנק רעד ןיא טכיירגרעד
 ןוֿפ ןעגנַאגעגקעוװַא ךיא ןיב קידנעטש ןוא ןעלקַאטקעּפס ךס ַא ןעזעג
 ,לבמַאסנַא רעד ,גנטַאטשסױא עכעלרעסיוא יד .עטקיצטנַא ןַא יז
 טייטש ץלַא סָאד -- טײקטליּפשעגֿפױנוצ יד ,ןָאט רעניימעגלַא רעד
 ןיק סא טינ ךיז ןלײט יז ַײב ,טגָאז עמ .ףרּוװרַאֿפ םוש רעסיוא
 -סיורג ךָאד ןענַײז סָאד רעבָא ,ןטעטילַאודיוװידניא עטלוב-רעדנוזַאב
 סָאד ,ןיוװקסָאמ ,וואלַאשטאק ןוא .ןרָאיטקַא עטנכייצעגסיוא עקיטרַא
 ."ןרָאיטקַא-טלעוו -- גנוניימ ןַײמ טיול ,ןענַײז

 רעביא טיג ,טנעלַאט סי.ק ןגעוו גנוניימ עוויטַאגענ רעייז ַא ןגעוו

 :שטיוָארעשָא .מ

 ךילגטימ ,ןוָאדינָאעל שטיווָאנארימ דינָאעלו םיא בָאה ךיא ןעוװמ

 טָאה רע יצ טגערֿפעג לָאמנײא ןרעטַאעט-טסנוק רעװוקסָאמ ןוֿפ
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 רעטַאע ט ןסשי ךיי

 ןָא ,רימ רע טָאה ,רעטַאעט שידִיי טימ טריסערעטניא לָאמַא ךיז
 ןרָאי טימ זיא רע ןעוו זא ,טרעֿפטנעעג ףיורעד ,תומדקה עקירביא
 לחר רֹּתסא זַא ,טרעהרעד טָאה רע ןוא עשרַאװ ןיא ןעוועג קירוצ
 ,"תוֿפא עלערימ, סנידרַאג ֿבקעי ןיא ףיוא טרָאד טערט יקסנימַאק
 רעבָא ,גנולעטששרָאֿפ יד ןעז קעװַא רע זיא ,עלָאר עטסעב ריא זיא סָאו
 רע א ןציזסיוא טנָאקעג טינ רע טָאה טקַא ןטשרע םעד יװ רעמ
 | / .יקעווַא זיא

 -דָאמ ַא סעּפע טימ --- טגָאזעג רע טָאה -- ךיא ןיב קעווַא ןוא---
 סָאד זיא :עגַארֿפ יד טלעטשעג ןיילַא ךיִז בָאה'כ זַא ,ַאזַא ליֿפעג םענ
 רעמ ןוא ,טוג טינ זיא ,ױזַא בוא ..?עסירעטקַא עשיִּדִיי עטסעב יד
 ."ןעגנַאגעג טינ רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןיוש ךיא ןיב

 רעביא טיג ,"רעטַאעט ןשידִיי ווֿפ עמַאמ, לטיט םעד ןגעוו
 עשידִיי טימ ןסעומש עירעס ַא ןיא זַא ,גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 -עטילא רעװעשרַאװ ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה רע סָאװ ,רעליּפשיוש |

 -סיוא ךיז יז טָאה ,ק .ר .א טימ קידנבייהנָא ,"רעטעלב עשירַאר

 . :טקירדעג

 ַא רעבָא ןיב ךיא ."רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עמַאמ, ךימ טֿפור ןעמ,
 רעקילדנעצ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ דניק ַא ,דניק
 ןבעל ןַײז ןיוש זחמ סָאװ ,שטנעמ ַא ,רעטַאעט טימ טבעלעגכרוד ןרָאי
 זיא סָאד זַא ,ךעלרעדניק ,טשינ טניימ .עניב רעד ףיא ןבעלסיוא
 יתודוס יד זיולב טשינ .סיז ױזַא זיא טרָאד ןבעל סָאד לַײװ ,רַאֿפרעד
 -ןטָאש עריא ךיוא טָאה ןיילַא עניב עקיצנַאלג יד ,ןסילוקרעטניה עלוֿפ
 טָאה סָאװ ,רעד רעבָא ,זײרֿפ יװ ןדייל רעמ טיג רעטַאעט .טַײז
 -ייז'ס ,ןעײרֿפַאב טשינ ןוֿפרעד ךיז ןָאק רעד ,טולב ןַײז ןיא רעטַאעט
 זדנוא ַײב .טערב-לגיוו יד זיא עניב עכלעוו ַײב ןשטנעמ ָאד ןענ
 עכלעזַא .טערב-רבק יד עניב ךיױא ןיא ,ןרָאיטקַא עלַא ַײב ,עלַא
 -ןדיל טימ ןוא עקידנדיל ןשטנעמ ,רימ ,טסיטרַא ,רימ ןעוַײז

 ."עקידנבעל

 :רעביא טיג יקסווָאּפיל רּתסא ןירעליּפשיוש יד
 רעטסכעלֿפערט רעד ןעוועג זיא ירעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עמַאמ יד',

 ןעוועג זיא יז .ןיטסיטרַא רעסיורג רעד ןבעגעג טָאה'מ סָאװ ,ןעמָאנ

 יז ןבַאה ןרָאיטקַא עלַא .רֿבח רעקיטכירֿפיױא ןַא ןוא שטנעמ רעטוגַא
 ןעוו .עמַאמ עתמא ןַא יו טַאהעג ביל יז טָאה'מ .טרעטעגרַאֿפ טושּפ
 -מוא טימ ןוא ןגױא יד ןיא טקוקעג ריא ןעמ טָאה ,ןדייר טגעלֿפ יז
 רעדָא שטנּוװ ַא סעּפע ןקירדסיוא לָאז יז טרַאוװעג ןעמ טָאה דלודעג
 .טייקיצרַאה ריא רַאֿפ ןענידּפָא סעפע טימ ריא ןענָאק וצ ידּכ גנַאלרַאֿפ
 טלַארטשעג טָאה סע .ןעִימַאב וצ םענעי טַאהעג טניײֿפ רעבָא טָאה יז
 וצ ןעוועג םענעגנָא זיא'ס ןוא טײקמערַאװ רעשעמַאמ ַא טימ ריא ןוֿפ

 .הֿביֿבס ריא ןיא ךיז ןעניֿפעג
 .-םױא ךיז יז טגעלֿפ ,ןלָארטּפױה יד ןסעיפ עלַא ןיא קידנליפש

 זױלב .עניב רעד ףױא גנוקרעמַאב ַא רָאיטלַא ןַא ןכַאמ ןוֿפ ןטיה
 םיא ןֿפורּפָא ,רָאיטקַא םוצ ןייגוצ ליטש יז טגעלֿפ טקַארטנַא ןתעב
 לָאז רענעי ,ןּפיל יד ףיא לכיימש ןקיטומטוג ַא טימ ןוא טַײז ַא ןָא
 :ןָאט גָאז ַא קידלושמוא םיא א ,ןקידיײלַאב טינ הלילח ךיז

 ַײר טקַא ןטיױוצ ןיא טרעטשעג לסיב ַא רימ טָאה ריא ,רֿבח --

 םוצ קיטכיוו רעייז זיא ענעצס ענעי .רעטצנעֿפ םַײב ענעצס רעד
 -עווַאב טלָאמעד טכַאמ ריא ןעוו ןוא ,עסעיפ {רעד|} ןוֿפ טלַאהניא
 טעב ךיא ...ןֹוא ,רימ ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ּפָא סע טיצ ,ןעגנוג
 | ..ןעניז ןיא ןגרָאמ סע טָאה ,ךַײא

 ןטסלוֿפ ןטימ עניב רעד וצ ןגױצַאב ךיז טָאה ַאקסנימַאק .ר .א
 ,ןליּפש ןוא םלוע ןרַאֿפ עניב רעד ףיוא ןייטש טגעלֿפ יז ןעוו .טסנרע
 -םיזקע טינ ,לָאר ריא רעסיוא ,טלעוו רצד ןיא ךַאז ןייק ריא רַאֿפ טָאה
 םגה ,טכַאלעג טינ לָאמנײק טעמּכ יז טָאה עניב רעד ףױא .טריט
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 ןטלעז -- ןטלעז ןוא .ןכַאל וצ טַאהעג ביל דָארג יז טָאה ןבעל ןיא
 -בַײלג ןוֿפ ןעגנערבסיורַא ןענָאק ריא רָאיטקַא ןַא ןוֿפ לציפש ַא טגעלֿפ
 ."טכיוועג
 -יצנַאװצ יד ןיא ךוזַאב ַא םענייז ױזַא טרעדליש יקסנישמור ףסוי -
 :זיוה ןיא .ק ַײב ןרָאי רעק

 בייהנָא ןיאְו ןדָאירעּפ ייווצ עקידרעירֿפ יד ןיא סָאװ טָאטשנָאג
 -רעד םעד ןיא רעטעּפש ןוא ,עטערעּפָא רעד ןיא ערעירָאק ריא ןוֿפ
 ןרעה וצ ןעוועג טניוװועג ךיא ןיב |עמַארד רעד ןוֿפ דָאירעּפ-גלָאֿפ
 ,רעקיטירק ,ןסעסקוס עריא ןוֿפ ןעמערוטש ןוא ןדייר ןעלחר רֹּתסא
 טדער סָאוװ ,ענעדִיי ַא ,ױרֿפ א ןעזעג ךיז רַאֿפ ךיא בָאה ,ןטָאירטַאּפ
 טלייצרעד ןוא טייקסיורג סמעדייא ןוא סרעטכָאט ריא ןוֿפ זיולב
 םענעגנָא טינ רימ זיא סע .לקינייא ריא ןוֿפ ךעלהמכח יד רעביא

 ַאד ךיז ןבָאה רעַײֿפ ןוא ןח רעקילָאמַא ריא .ןרעה וצ סָאד ןעועג |

 -בָאט ריא ןגעוו טדערעג טַאה יז ןעוו ץלַא רעבָא ,ןזיווַאב טרָאד ןוא

 .טייקסיורג סמעדייא ןוא סרעט
 ןגעו סעּפע סָאװ ןוא , :יקסנימַאק םַאדַאמ טגערֿפעג בָאה ךיא

 ןוֿפ ,ןליּפש רעַײא ןגעוו טשינרָאג ריא טדער סָאוורַאֿפ ?ןילַא ךַײא
 טסשינ ךָאנ טנעז ריא ?טנעלאט ןסױרג רעַײא ןוֿפ ,ןסעסקוס ערעַײא
 עטלַא ןייק ָאטשינ ןענַײז טפיוהרעביא ןוא ,ױרֿפ עטלָא רעייז ןייק
 ךָאד טנעז ריא ןוא ,עטכעלש ןוא עטוג ןַארַאֿפ ןענַײז סע .רעלטסניק
 ךיא ."!עסיױרג ערעזדנוא ןוֿפ רָאנ ,עטוג ערעזדנוא ןוֿפ רָאנ טינ
 -עגסױרַא ךיז טָאה יז .ריא ףיוא טקריוו ןדייר ןַײמ יו טליֿפעג בָאה
 -עגנייא ןסעזעג טציא זיב זיא יז רעכלעוו ףיוא לוטש רעד ןוֿפ טקור
 .טכייל געגסיוא ךיז טָאה ןוא ,ןגױב

 ריא וצ גנַאל-ןרָאי ןעועג זיא עכלעוו ,הקֿבר רעטסעווש ריא..
 ןעוֶו סנטיױו רעד ןוֿפ ןענַאטשעג זיא ,רעטסעווש יו עמַאמ רעמ
 ןנָאה ןרערט ןוא ןןגלָאֿפרעד עקילָאמַא ס'.ק טנָאמרעד יקסנישמור
 דערעייט , :טגָאזעג יז טָאה קידנענייוו ...ןגיוא עריא ןוֿפ ןסָאגעג ךיז
 ןַײמ ןוֿפ ןייטש ַא ןעמונעגּפַארַא רימ ךָאד טסָאה וד ,יקסנישמוו
 -עגנייא ריא ןבָאה -- רעטכָאט רעד ףױא קידנזייוו -- ייז .ןצרַאה
 סעסעיּפ עטלַא יד זַא ,ץתמש-ץנוק ,ענרעדָאמש-ענרעדָאמ טדער
 ..טינ ךױא גױט רעטַאעט ןליפש טרָאס רעטלַא רעד ןוא טשינ טױט
 טָאה ,גנונעֿפָאה עצנַאג ןַײמ ,ץלָאטש ןַײמ ,לחר-רתסא ןַײמ ,יז ןוא
 ןַאמ ריא טניז ...דייר ערעייז וצ וצ ךיז טרעה ןוא טצעזעגקעווַא ךיז
 רּתסא ...."ריא ןוֿפ לּת ַא ורָאװעג זיא ,ןברָאטשעג זיא קחצי-םהרֿבַא
 ןגירשעגסיוא ןוא ףױא לעטש ַא ןבעגעג ךיז טָאה יקסנימַאק לחר
 ."!גייווש ,הקֿבר, :"תרֿפא עלערימ, ןוֿפ ץלָאטש ןוא רענעט יד טימ
 .טכער ךעבענ ךָאד טָאה יז ,יקסנימַאק סַאדַאמ, :טקרעמַאב בָאה ךיא
 רענעט ערעייט רָאּפ ַא ףיוא יירשעג ַא ןבעגעג טציא ךָאד טָאה ריא
 ןבָאה רימ .לכיימש ַא ןבעגעג טָאה לחר רתסא ."תרֿפא עלערימ, ןוֿפ
 יבר, ןוֿפ טעוד םעד ןעגנוזעג ןוא לָאמַא ןוֿפ טנַאמרעד רעדיוו ךיז
 ,יקסנימַאק לחר רֹּתסא טימ טנגעזעג ךיז בָאה ךיא ןעוו ;"ןַאמלעזָאי
 טינ טָאה יז יו ןרָאי ךס ַא וױש זיא סע זַא ,טגָאזעג רימ יז טָאה
 ןָא טבייה יז ןוא "ןעגניז םוצ טכַאמעג ךימ טסָאה ...וד ...ריאג .ןעגנוזעג
 ןיא גניז ,ליֿפ רָאנ רימ גניז, :"סירישה ריש. ןוֿפ דיל ןַײמ ןעגניז
 ,.."ליטש רעד

 ;טבַײַרש ווָאקרוט טנומגיז
 *לַארטנעצ, ןיא ן"רעגרַאק, סרעילָאמ ןוֿפ} ערעימערפ יד,

 -רעביא טָאה גלָאֿפרעד רעד ןוא ,1921 טסוגיוא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא
 ךיז טָאה לַאז ןוֿפ סזַאיװטנע רעד .עגנוטרַאװרעד עלַא טיטשעג
 טסשוקעג ,טרילוטַארג ךיז טָאה'מ .עניב רעד ףױא ןגָארטעגרעבירַא
 םסעד ךיא בָאה גנונױלַאב עטסערג ןַײמ ,דײרֿפ רַאֿפ ןעגנרּפשעג ןוא
 רעקיטַײז ַא ןיא טָאה סָאוװ ,ַאקסנימַאק לזור-רתסא ןוֿפ ןעמוקַאב טנווָא

5564 



 ןוא רימ וצ ףױרַא זיא יז .גנולעטשרָאֿפ רעד וצ טקוקעגוצ ךיז עשזָאל
 ,עמַאמ ַא ןוֿפ עביל ןעוועג זיא שוק םעד ןיא .טשוקעצ ךיז רעטרעיו ןָא
 "יטומרעד ןוא ןירעלטסניק ַא ןוֿפ הכימס ,עטרֿבח ַא ןוֿפ גנונעקרענָא
 ."טייקכעלנעזרעפ-רעטַאעט רעלוֿפטסנידרַאֿפ ַאזַא דצמ גנוק

 טיג ,,ק .ר .א ןוֿפ העּפשה יד ןעוועג זיא סע סיורג יװ לַאֿפ ַא
 ,עגיר ןיא טשױטנַא קרַאטש קידנעייז זַא ,ווָאקרוט טנומגיז רעביא
 :טקרעמַאב רע ןוא ,ןּפָארט ןרעטיב םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה

 ןעוו ,רעטַאעט ןשידִיי םַײב הֿפוקּת רענילבול רעטשרע ןַײמ ןיא,
 טָאה ,ןּפָארט ןרעטיב םוצ ןגיוצעגוצ ךימ טָאה "טנגוי ענעדלָאג, יד
 . רעטומ ריא סָאװ ,ַאקסנימַאק לחר-תרסא ןענוֿפעג טַײז ןַײמ ַײב ךיז

 ןעוועג ךיא ןיב רעבָא ָאד .װֿפרעד טיהרַאֿפ ךימ טָאה גױא ךעל
 'ו | | ,"ןיילַא

 ;דָאזיּפע ןקידנגלָאֿפ רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 עלערימ , שזדָאל ןיא טליּפשעג טָאה יקסנימַאק לחר-רחסא תעב;
 ַא ןיא ,טרילֿפוס טלָאמעד טָאה סָאװ ,ןַאטַאנ |החמש} טָאה ,"תרֿפא
 םיקטנימַאק רעד טימ ןעמונעגרעביא ױזַא ךיז עלעטש רעסיוועג

 ןסעגרַאֿפ ןוא ןטסַאק-רעלֿפוס ןיא טניױועצ ךיז טָאה רע זַא ,ליּפש :
 -עּפש רעגייטש ןקיטומטוג ריא ףיוא טָאה לחר-רּתסא ...טלַאה רע ּווװ
 טשינ רָאט ךַאז ַאזַא א ןענַאטַאנ טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא רעט
 .ןריסַאּפ

 טשינ רָאט רעלֿפוס ַא -- טגאזעג יז טָאה -- דניק ןַײמ ,טסעז --
 "ןעגנַאלרעד, שינַאכעמ רָאנ .ןעמענרעביא טשינ ךיז רָאט ,ןליפש
 | .טסקעט םעד

 :טרעֿפטנעעג ןַאטַאנ טָאה םעד ףיוא
 ליוו'כ רָאנ ,רעלֿפוס ןייק ןַײז טשינ עקַאט ךיא ליוו רַאֿפרעד --

 *...ךעטַאעט ןליּפש

 עשידִיי עטסעב יד ןוֿפ רענייא ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןַאטַאנ}
 .|רעליּפשיוש

 -- יז טגָאז ,י"עּפורט רענליווג רעד טימ ךיז טֿפערט .ק תעב
 :ןָאסידַאק .ל טיול

 טימ ןליּפש טלָאװעג ךיא טלָאװ ןגינעגרַאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ טימ;
 ךיא טלָאװ לבמַאסנַא רעיא ןיא ןרָאי עטצעל ענַײמ ןעמַאװצ ךַײא
 ךיא יו טינ טסיױו ריא .ןלָאר ענַײמ טליּפשעג טוג ױזַא לָאמ ןעצ
 טינ ךיז ןסַאּפ סָאװ ,ןרָאיטקא טימ ןליּפש זומ ךיא ןעוו ךיז רילרַאֿפ
 יז חמ רעלֿפוס רעד ןוא טרָאװַא טינ ןעמ ןָאק וצרעד .ןלָאר ערעייז וצ
 ."סעיצַארָאקעד יד ,גנוטַאטשסױא יד טנַײה .ןעַײרושרעביא

 | .טבַײרש ַאדיא רעטכָאט ריא
 ךיא... ?סרעטַאעט ערעדנַא ףיוא טקוקעג לחר רתסא טָאה יױזַא יו

 יד ןריזירעטקַארַאכ עכלעוו ןכירטש עכעלטע ןענָאמרעד רָאנ ליװ
 סע ּווװ רעטַאעט ַא ןיא ןייג ןגעלֿפ רימ ןעוו .ןירעליּפשיוש עסיורג
 ןעזעג רָאנ טָאה ןעמ בױא זיא ,רעליּפשיוש עטכעלש ןליּפש ןגעלֿפ
 ןליֿפַא גנולעטשרָאֿפ יד ריא טגעלֿפ ,ןטליפשעג םוצ גנויצַאב עטוג ַא
 .זיא סע זַא ,ןכַאמ סַאזקרעמֿפי וא ריא טגעלֿפ ןעמ ןעוו ןוא .קלעֿפעג

 -טנע -- עינָאריא ןָא ןצנַאגניא -- יז טגעלֿפ ,טליּפשעג טכעלש ךָאד
 יז זיא רַאֿפרעד ."רעסעב טשינ ךָאד ןענעק ײז ,רעדניק, ןרנֿפ
 -גנירג ַא ןעזעג טָאה יז ןעוו ןלַאֿפ ןיא קידתונמחרבמוא ןעוועג רעבָא
 ןטשרע םוצ ךיז טָאה יז ןעוו .רעטַאעט םוצ גנוִיצַאב עקידנצעש
 ,טלייצרעד יז טָאה ,1910 רָאי ןיא ,עקירעמַא ןוֿפ טרעקעגמוא לָאמ
 טשינ טגרַאק ןעמ זַא ,רעליּפשיוש עטוג רעייז ןַארַאֿפ ןענַײז טרָאד זַא
 : ,ץלַא .ָאטשינ טרָאד זיא רעטַאעט ןייק רעבָא ,גנוטַאטשסיוא ףיוא

 .סענזיב ףיא רָאנ טנכערעגסיוא זיא ,ןָאטעג טרָאד טרעוו סע סָאװ
 .ערעסערג ַא ןליּפש וצ עיציבמַא ןַא וליֿפַא טָאה רעליּפשיוש ַא ביוא ןוא

 ,רָאטקעריד םַײב עֶשזַאג ערעכעה ַא ןעמוקַאב וצ ידּכ רָאנ זיא ,לָאר
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 ןופ) ןָא סיססעלה

 -עגסיוא זיא -- טלייצרעד יז טָאה -- גנוטַאטשסיױא ענייש יד ןוא
 ,לשמל ,טָאה ןעמ ןעוו .םלוע םעד ןדנעלברַאֿפ וצ ףױא רָאנ טנכער
 ןעגנַאגעג עלַא ןענַײז ,טייל עמערָא ןוֿפ ןבעל ןוֿפ עסעיפ ַא טליּפשעג
 ךיז ןגעלֿפ ןרָאטקעריד יד .דייז ןיא ןוא טעמַאס ןיא ןָאטעגנָא
  ףױא טַײל עמערָא ןייק ןעז טשינ ליװ םלוע רעד, רעֿפטנערַאֿפ
 -עמַא ןיא ,טרָאד טָאה ַאקסנימאק .ר .א שטָאכ זַא ,רָאלק ."עניב רעד
 ןעוו טמעטָאעגּפָא טשרע יז טַאה ךָאד ,טלעג ךס ַא טנידרַאֿפ ,עקיר
 ןיא טליפשעג ןוא לבמַאסנַא ריא טימ ןדנוברַאֿפ רעדיוו ךיז טָאה ײ
 ,"דנַאלסור ןקילָאמַא םעד

 ;טבַײרש ווָאקרוט טנומגיז
 טויבעד רעזדנוא תעב ,אקסנימַאק לחר-רּתסא לָאמַא ךימ טָאה;

 סָאװ ,ץרַאה ריא וצ טגיילעגוצ ,טנַאה ןרַאֿפ ןעמונעגנָא ,עווקסָאמ ןיא
 / :טגָאזעג ווא ןרָאטָאמ רעטרעדנוה יוו טּפָאלקעג טָאה

 רָאֿפ טמוק'ס סָאװ ,לַאז ןיא רעקיטירק יד ,טרָאד יז ןסייוו --
 .עטּפעמעג יד רימ ןוא רעטכיר יד ןענַײז ייז ?רעצרעה ערעזדנוא ןיא
 ,סעיצַאסַאק ,סעיצַאלעּפַא ןַארַאֿפ רעבָא ןענַײז ןטכירעג עלַאמרָאנ ַײב

 (דלעֿפ) יאוועלָאּפ ַא זיא רעבָא ָאד .ןשַאוונייר ךָאנ ךיז ןָאק ןעמ ןוא
 ."...טיורב רעדַא טױט רעדָא -- טכירעג

 וצ רעכוזַאב-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןגױצַאב ךיז טָאה ױזַא יו
 ;רעדנעלסיוא .נ טבַײרש םעד ןגעוו ,?.ק .ר .א |

 ןיא טליפשעג טָאה יקסנימַאק .ר .א תעב ,1910-1911 ןרָאי יד ןיא,
 יד זַא ,ןענעכײצרַאֿפ לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ ןטנעזנעצער יד ןגעלֿפ ,סעדָא
 -טסַאג סיקסנימַאק ןרירָאנגיא ןזיירק עזזַאשזרוב עשידִיי עקיטרָאד
 יד טכוזַאב ןרעג ױזַא טָאה סָאװ ,רעיושוצ רעזַאושזרוב רעד .ןלָאר
 -עגסיוא קידתונשקע טָאה ,"דִיי עלעטניּפ, סעד ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ
 .יקסנימַאק .ר .א טקילײטַאב ךיז טָאה סע ּױװ ןעלקַאטקעּפס יד ןטימ

 -דנעטשרַאֿפ ןעוועג טינ סָאד זיא ןטנעזנעצער רעסעדָא עקינייא רַאֿפ -

 -עטניא, רענעֿפורעג-ױזַא רעשידִיי רעד ןגעוו טינ דייר ךיא, .ךעל
 רערַאגלּוװ ןוא רעפמעט ,רענעסַאלעגסיױא רעזדנוא ןוֿפ *ץנעגיל
 יז טייג סָאװ -- טנעזנעצער אזַא רענייא ןבירשעעג טָאה -- טַאטש

 .סיֿפענעב םעד ףױא .?ייז ןַאבוקעה ןָא ןעיײג סָאװ ןוא ַאבוקעה ןָא

 .טַארעטיל ןייא ןייק ןעזעג טינ ךיא בָאה יקסנימַאק ױרֿפ רעד ןֿפ

 ןוֿפ רערערַאֿפ יד ָא-טָא -- םזינויצ טסענוֿפ רעײטשרָאֿפ יד טינ וליֿפַא !
 רעסעדָא רעד ןוֿפ םענייק ןעזעג טינ בָאה ךיא .עלַאנָאיצַאנ סָאדלַא

 ."עיטַארקָאטסירַא
 ַאזַא זַא ,ריווועג ןעמ טרעוו ,עיזנעצער יד רעטַײװ טנעייל עמ זַא

 ןזיוועגסױרַא ןבָאה יקסנימַאק .ר .א וצ גנויצַאב עקידנרינָאגניא
 רעד .גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעסעדָא רעד ןוֿפ ןטכיש עלַא טינ ללּכ
 ןעוועג זיא לַאז-רעיושוצ רעד זַא ,עדַארג טריטַאטסנַאק טנעזנעצער
 רעטַאעט רעד, :רעיושוצ ערעדנַא רָאג ןעוועג ןענַײז סָאד רעבָא ?לוֿפ
 רעבלעז רעד טלײצרעד -- רעשיטַארקָאמעד ַא ,רעטסָארּפ ַא זיא
 ,ױרג זיא םוקילבופ סָאד -- |"יטסָאװָאנ עיקסעדָא;|} טנעזנעצעד

 טריגַאער ,עניב רעד טימ ףיונוצ קידנעטשלוֿפ ךיז טסיג סע .טסָארּפ
 -עטסייגַאב טימ ,סייה טרידָאלּפַא ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ טרָאװ ןדעי ףױא
 זיא'ס .רעטַאעט ןשיסור ןיא ןטַײצ עטוג עטלַא יד ןיא יו טָא ,גנור
 טרעֿפטנע ,ןעגנוקרעמַאב ענַײז לוק ַא ףיוא טכַאמ סָאװ ,םוקילבוּפ ַא
 טימ טוט ןוא רעקימָאק יד ןוֿפ ליּפש רעד ףױא רעטכעלעג טימ
 רעד טימ טּפַאכרַאֿפ טרעוו סע ןעוו ףיוא רעטיצ ןעירעטסיה ַא לָאמַא
 קידעבעל ַא זיא'ס .ןעגנובעלרעביא עשינעצס יד ןוֿפ טײקשיגַארט
 ""רעטַאעט ןקידעבעל ַא ןוֿפ סוקילבוּפ

 ;:טבַײרש ווָאקרוט טנומגיז

 ךיז ןעמ טָאה ,סיֿפענעב ַא וצ ןשמוק טגעלֿפ סָאװ ,םלוע ןטױל,
 -לעזעג ןוא הֿביֿבס סרָאיטקַא םעד עוו ףירגַאב ַא ןֿפַאש טנָאקעג
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 רעט ַאעט ןשידיי

 ןעלמַאזֿפיונוצ ןגעלֿפ סָאװ ,ןסיֿפענעב ןעוועג .עיציזָאּפ רעכעלטֿפַאש
 -רטש ןוא טֿפַאשרעטעברַא יד -- ערעדנַא ;טלעוורעטנוא עצנַאג יד
 םעד ןֿפערט ריא טגעלֿפ ןסיֿפענעב לײט ףױא .טנגוי עקידנריד
 -ניא -- רעדיװ ערעדנַא ףיוא .םלוע ןשיטַאבעלַאב ןוא סַאלק-לטימ
 -עב. ןוֿפ ןסיֿפענעב ןגעלֿפ טֿפָא רעייז .עיצַאלימיסַא ןוא ץנעגילעט
 ןוא רָאטקעּפס ,גרעבמָאנ ,ןַאמשירֿפ ,ץוּפ :ןכוזָאב ןרָאיטקַא *ערעס

 | .ןָאזעניד

 ,ןטנווָא עכלעזַא וצ ןעמוק לָאמַא ןגעלֿפ ןרָאיטקַא עשיליוּפ ךיוא

 -רַאֿפ קרַאטש ןעוועג זיא עכלעוו ,יקסנימַאק לחר רַּתסא ןוֿפ לעיצעּפס

 ַא וצ יו קנעדעג ךיא .ןרָאיטקַא עשיסור ןוא עשיליוּפ ךרוד טרע

 -צילָאפרעביוא רעד ןעמוקעג זיא יקסנימַאק לחר רֹּתסא ןוֿפ סיֿפענעב

 שיק ןסױרג ַא ריא טקישעג ןוא עטיווס ןַײז טימ קלַאב רעטסיימ

 יד ןיא ןרָאװעג טריטנעמָאק קראטש זיא לַאֿפ רעקיזָאד רעד .ןעמולב-

 ."ןמיס ןטוג, ַא רַאֿפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ ןוא ןזיירק עשידִיי

 תואצוה ענעגייא עריא ףיוא ןליֿפַא טגעלֿפ יקסנימַאק לחר רּתסא

 ַא ןוֿפ סיֿפענעב ַא ףיוא ןעמענוצלײטנָא טעטש ערעדנַא ןיא ןרָאֿפוצ

 -עגנָא ערעדנַא ןעלדנַאה ךיוא ןגעלֿפ ןֿפוא ןכעלנע ןַא ףיוא .רֿבח

 ,"ןרָאיטקַא ענעעז

 ןוֿפ ןרָאֿפעגּפָא זיא רע תעב זַא ,רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא ןרעג .ק.ר .א טָאה ,לארׂשי ץרא ןייק ןלױּפ

 ןליּפש שזדָאל ןיא לעיצעּפס ןעמוקעג טנוװָא-ןגעזעג .ןַײז דוֿבּכל ןוא

 רעד טימ *תרֿפא עלערימ, ןוֿפ טקַא ןטייווצ םעד 1924 ץרעמ 10 םעד

 .עּפורט-ץעענַאּפמָאק רעקיטרָא

 .א ןלױּפ ןיא ןײרַאֿפןטסיטרַא ןשידַיי ןוֿפ רַאטערקעס רעד

 | | ;טבַײרש ווָאלעירָאג

 .עטצעל יד ראֿפ .ןירַאֿפ ןיא ןעמוק ןטלעז טגעלֿפ לחר-ירתסא;

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,ןירַאֿפ .ֿפָארּפ רעד ןעוו ,ןרָאי

 ןשידִיי ןוֿפ ןבעל ןיא לָאד ַא ןליפש וצ ןבױהעגנָא טָאה ,רָאיא 6
 .עגנורעדנַאװ ףיוא רקיעב טכַארברַאֿפ לחר-רּתסא טָאה ,טסיטרַא

 ַא ןעועג זיא ,ערעגנוי א ערעטלע ,םירֿבח יד וצ גנויצַאב ריא

 ןדיירסיוא ,בוטש ןיא ריא וצ ןעמוקנַײרַא טֿפֶא ןגעלֿפ יז .עקיצרַאה

 ןַא ןטלַאה ךיז ןגַארֿפ עקיטכיוו ןיא ןוא ץרַאה סָאד ריא רַאֿפ ךיז

 עניימעגלַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו רעבָא .ריא טימ הצע

 טמיױזרַאֿפ טינ לָאמנײק לחר-רּתסא טָאה ,רָאיטקַא ןוֿפ ןסערעטניא

 עכעלטע ןיא .דנַאל ןיא ןעוועג רָאנ זיא יז ביוא ןיירַאֿפ ןיא ןעמוק וצ

 רעט6 רעד ןוא רעט4 רעד .טקילײטַאב ךיז יז טָאה ןרָאֿפנעמַאזװצ

 "ןרע ןַא רַאֿפ ןבילקעגסיוא יז טָאה (1924 ןוא 1922 ןרָאי יד ןיא)

 ,עניב רעד ףױא ןוא ןבעל ןיא יװ .רָאֿפנעמַאװצ ןוֿפ רעציזרַאֿפ
 ץלָאטש ןכעלגינעק םענעריובעגנייא טימ ןדנוברַאֿפ ָאד ךיוא יז טָאה

 טָאה ןעמ .ךַײלגוצ טנָאנ ווא טַײװ ןעוועג זיא יז .תוזינע עליטש ,עֿפיט

 דוֿבּכה תארי טימ ןוא רֿבח ַא וצ יו עביל טימ ריא וצ ןגױצַאב ךיז

 | | ,רעטומ ַא וצ יו

 -סיד יד ןיא ךיז ןרעהנייא ןוא ןציז טנָאקעג יז טָאה גנַאל ןהעש

 -כַאז ןוֿפ ןצענערג יד ןוֿפ סױרַא ןענַײז ייז ןעוו ,ןַאד ךיוא .סעיסוק

 טרָאװ ַא .ףמַאק ןכעלנעזרעּפ ןוֿפ טיבעג ןֿפױא רעבירַא ןוא טייקכעל

 טלָאװ יז יו ןעזעגסיוא טָאה סע ןוא ,ןעמענ טינ לָאמנייק יז טגעלֿפ

 טגירק ,ךעלרעדניק ,ץרַאה סָאד ּפָא ךַײא טדער, :טכַארטעג ךיז ַײב

 ."טינ ךיז

 ןַא ןזיױועגסױרַא לחרירּתסא טָאה ןרָאֿפנעמַאװצ יד וצ רָאנ טינ
 גנַאג סעד טימ קידנעטש טריסערעטניא ךיז טָאה יז .סערעטניא
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 םירֿבח יד ַײב ןגערֿפסױא ךיז טגעלֿפ יז .ןײרַאֿפ ןיא טעברַא רעד ןוֿפ
 יד ןגעוו ןוא ,ןרעוו טלעטשעגֿפיױנוצ ןגעלֿפ סָאװ ,סעּפורט עלַא ןגעוו
 טָאה יז .סעּפורט עטסנדיײשרַאֿפ יד ןיא ןליּפש ןגעלֿפ סָאװ ,ןטסיטרַא
 טגעלֿפ יז ןעוו .ןעניז ןיא טַאהעג יז טָאה ןדעי .ץלַא ןגעוו טסּוװרעג

 טָאה ,עשרַאוװ ןייק ןעמוקקירוצ רָאֿפּפָא ןרעגנעל רעדָא ןצרוק ַא ךָאנ
 -עעשעג עלַא ןגעוו ןובשחו ןיד םעיונעג ַא ןבעגּפָא טזמעג ריא ןעמ
 רעשיטסיטרַא רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ טַײצ רעד רַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןשינ
 | .החּפעמ

 םעדוח ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,רָאֿפנעמַאװצ 0) ןטצעל ןיא

 זיא יז .טקילײטַאב טינ לחר-רתסא ךיז טָאה ,1925 רעבמעטּפעס

 עמַאס ןיא ןעגנוציז יד ןוֿפ רענייא תעב. קנַארק טסנרע ןיוש ןעוועג

 ןסיירּפָא טינ ךיז ןָאק ךיא .ןָאֿפעלעט םוצ ךימ ןעמ טֿפור ,ןערב ןטימ

 ןעמ טמוק .ןרעטש טינ ריִמ לָאז ןעמ טעב ןוא טעברַא רלד ןֿפ

 ךיא ןעלחר-רתסא ןוֿפ ןעמ טגנילק סָאד זַא ,ןדלעמ לָאמ טייווצ ַא

 -ןצרעביא טעב ךיא; :טדער ןיילַא לחר-רתסא .ָאֿפעלעט םוצ ףױל

 -טכורֿפ ַא יז ןשטניוו ןוא סורג ןטסקיצרַאה ןַײמ םירֿבח עלַא ןבעג

 רעה ךיא סָאװ ,םױק .ךַאוװש רעייז זיא םיטש ריא .*טעברַא ערַאב

 ."עליױו ַא ףיא שטָאכ ןרָאֿפ וצ טמוק; :יז טעב ךיא .רעטרעוו יד

 םוצ טּפעלשרעד ךיז םיוק .קנַארק רעייז ןיב ךיא ?ריא טדער סָאוװ

 ךיז טָאה דייר עריא ןיא ."טעב ןיא ןייגקירוצ ןיוש זומ ךיא .ןָאֿפעלעט

 זיא ףוס רעד :טליֿפעג טָאה ןעמ .קָאטירו רעליטש רעֿפיט טרעהעג

 ."טַײװ טינ

 עיטסַאניד-יקסנימַאק יד

 ;וָאקרוט סַאנָאי רעביא טיג החּפשמ ס'.ק .ר .א ןוא םַאטשּפָא ןגעוו

 ,עינרעבוג רענדָארג ,עטיל רעד ןיא לטעטש ןֿפרָאװרַאֿפ ַא ןיא,
 טבעלעג ךיז טָאה.. טלעוו רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא ןגעלעג ךיז זיא סָאװ
 /ןוֿפ שאר רעד .ןרעפלַאג ןעמָאנ ןטימ החפשמ עשידִי עמערָא ןַא
 -ןצ ,זיורב-ןֿפנָארב ַא ןיא טעברַאעג טָאה ,ןנחוי-םייח ,החּפשמ רעד
 טשינ ֿבגַא םיא טָאה סָאװ ,הסנרפ עקיזָאד יד .ןיז ענַײז טימ ןעמַאז
 טיא זיא ,החּפשמ עסױרג ץנַאג ןייז ןטלַאהוצסיוא ףױא טקעלקעג
 -עג רַאֿפ סערעטניא רעמ טַאהעג טָאה רע .ןעגנַאגעגנָא סָאװ קינײװ
 םיטש ענייש ַא קידנציזַאב .םינוגינ עשידִיי רַאֿפ טפיוהרעביא ,גנַאז

 רעד ןוֿפ "ןזח, רעד ןרָאװעג רע זיא ,שילַאקיװמ רעייז קידנעייז ןוא
 ןעוועג זיא סָאװ ,לטעטש סָאד ןסייהעג טָאה ױזַא .עווָאזָארָאּפ ןיא לוש
 ןסיורג ַא ןוֿפ טלגנירעגמורַא ןענַאטשעג זיא ןוא ץענעג ַא יװ סױרג

 ןבָאה םייה ןַײז ןוֿפ ךיוא רָאנ ,לוש רעד ןוֿפ רַאנ טשינ ןוא .דלַאװ
 .ןבָאה סָאװ ,םינוגינ עשידִיי עקיצרַאה רעהֿפױא ןָא ןגָארטעג ךיז
 טּפַאכעגֿפױא ןענַײז סָאװ ןוא עווָאזָארָאּפ ץנַאג רעביא טרעהעג ךיז

 .רעניווונייא רעווָאזָארַאּפ עלַא ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעגרעטנוא ןוא
 .ןעלקינייא ןוא רעדניק ענַײז טימ ןנזחוי-םייח ןעגנוזעג ןבָאה סָאד

 3) רעדניק 7 ןוֿפ לּפוטמ-לעב ַא ןעוועג זיא ןרעּפלַאג ןנחוי-םייח
 ,טישַאכ ;רעטכעט 4 ןוא ,ףסוי ןוא רשא-ֿבקעי ,קחציי-םהרֿבַא ;(ןיז
 -ַאב רעטעּפש יד -- לחר-רתסא לקיניװמ סָאד ןוא הקֿבר ,עלייק
 -עג יװ ,זיא הסנרפ ןייק .יקסנימַאק לחר-רתסא ענערָאװעג-טמיר
 ןיא טקַאנקעג טָאה תולד רעד ןוא ןעוועג טשינ בוטש ןיא ,טגָאז
 ועד ןיא לזמ ןכוז וצ ןסָאלשַאב רעדניק יד ןבָאה ,ךעלעקניוו עלַא
 עווָאזָארָאּפ טזָאלרַאֿפ טָאה עטשרע יד .עשרַאװ טָאטש רעסױרג
 ןבױהעגנָא יז טָאה ךעלסיבוצ ןוא עישַאכ רעטכָאט עטסטלע יד
 עטצעל יד .רעטסעווש ןוא רעדירב עריא עשרַאוו ןייק ןעגנערבוצּפָארַא
 -םייח .לחר-רּתסא עקניגנוי רָאג-ךָאנ יד עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא
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 -עג ןַײז טימ ןדייש טלָאוװעג טשינ רעבָא ךיז טָאה ןרעפלַאג הנוי

 -עג םורַא טַײצ ַא ןיא ךױא ןזיא רע ּױװ ,עווָאזָארָאּפ טָאטש-ןריוב

 יד ךיז טָאה ,עשרַאוו ןייק ןעמוקעג זיא רשאיֿבקעי ןעוו .ןברָאטש
 קחצי ,(רעטסטלע רעד) ןימינב ..ןרעּפלַאה ןֿפורעג ןיוש החּפשמ

 -ָארב ַאניל ,(עטסטלע יד) יקסווָאקסיל עינָאס ,לארׂשי ןוא (ששטיא)

 | .סַאלדָאּפ ענעלעה ןוא יטָאד

 וקָא רעשישטַײד רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא ןרעּפלַאה לארׂשי
 | .זירַאּפ ןיא עיצַאּפ

 קחצי-םהרֿבַא טימ טַאהעג הנותח טָאה ןרעּפלַאה לחר-רתסא...

 טעמּכ טריפורג ךיז ןבָאה יקסנימַאק לחר-רתסא חםורַא . .יקסנימַאק
 .טרעטעגרַאֿפ שממ יז ןבָאה עכלעוו ,החּפשמ ריא ןוֿפ רעדילגטימ עלַא

 -החּפשמ, ַא ןֿפַאש וצ ןעוועג זיא סולח-סנבעל סיקסנימַאק לחר-רתסא
 ,החּפשמ ריא ןוֿפ יד ַײס זַא ;לַאֿפוצ ןייק טשינ זיא'ס ןוא ,"רעטַאעט
 -רַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ַײס ,רעליפשיווע סלַא טעברַאעג ןבָאה סָאװ
 רעייז ןעוועג עלַא ןענַײז ,טייקיטעט רעוויטַארטסינימדַא טימ ןעמונ
 .המשנ ןוא בייל טימ רעטַאעט טַאהעג ביל ַײברעד ןוא טבַאגַאב

 -ֵלֵאָה רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןעמענ ןוֿפ לטעצ גנַאל ַא
 םתֿפ עטכישעג רעד ןיִא ןַײרַא טעװ ,החפששמ יקסנימַאק -ןרעּפ
 עטסטלע יד -- יקסנימַאק עניגער :יײז ןענַײז טָא .רעטַאעט עשידִיי

 זיב יד -- יקסנימַאק קחצייםהרֿבַא ןוא לחר-רתסא ןוֿפ רעטכָאט

 ,(1908) ץינעלַאֿפ ןיא החּפשמ-יקסנימַאק יד

 -- ןַאמ ריא.. ,ןירעליּפשיוש ענעברָאטשרַאֿפ-גנוי ,עטבַאגַאב רָאג
 עטיױוצ יד ;ַאמסיױו ןלשרעה} רעקימָאק רעטמירַאב לָאמַא רעד
 עטשרע יד ,יקסנימַאק ַאדיא ןירעליפשיווע עטמירַאב יד -- רעטכָאט
 רעליּפשױש ןוֿפ ױרֿפ יד רעטעּפש| ווָאקרוט טנומגיז ןוֿפ ױרֿפ
 ףַאמ ריא ןוא ווָאקרוט תור -- רעטכָאט רעײז ,|ןַאמלעמ ריאמ
 -ָאטַאל ַאטרעב ןוא קחצי רעליפשיוש יד ןוֿפ ןוז ,שטיווָאטַאל לָארַאק
 -הכולמ ןשיד:י רעועשרַאו ןיא טליּפעעג ןבָאה עכלעווו ,שטיוו
 ,רָאטיזָאּפמָאק רעטסּוװַאב -- יקסנימַאק ףסוי וז רעד ,|רעטַאעט
 -רַאֿפ ,לארֹׂשי ןיא טנַײה טבעל סָאװ ,רעטסיײימ-לדיֿפ ןוא טנעגיריד
 .טלעוו רעשילַאקיזמ רעקיטרָאד רעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא קידנעמענ

 זיא ,ןַאמלוֿפ עלייק ,יקסנימַאק לחר-רתסא ןוֿפ רעטסעווש יד
 -עט-יקסנימַאק, ןוֿפ ןירָאטקערידטימ ןעוועג ןַאמ ריא טימ ןעמַאװצ
 רעוװעשרַאו ןיא טָאה רעטכָאט עטסטלע ן{סעלייק} ריא ;"רעטַא
 -ןֿפ טנעגיריד ןקידנגָאװצליֿפ ,ןגתי םעד טימ טָאהעג הנותח ַָאטעג
 יז ןענַײז עלַא ןַאמרעמַאה לארׂשי ,רעטסעקרַא ןשינַאֿפמיס םענ
 .ןשטַײד יד ןוֿפ ןעמוקעגמוא

  יקסווָאקרָאב ַאנעלעה ,סנַאמלוֿפ יד ןוֿפ רעטכָאט עטיױוצ יד
 ןיא טליּפשעג ,לוש עשיטַאמַארד עשיליוּפ יד ןקידנערַאֿפ ןכָאנ ,טָאה
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 .ןופ ןָאקיסלעל

 יזְו עניב רעשידִיי רעד ףיוא רעבירַא ךָאנרעד ,רעטַאעט ןשיליוּפ
 זיא ,יקסווָאקרָאב טַאקָאװדַא ,ןַאמ ריא .ןעקירעמַא ןיא ךיז טניֿפעג
 -עט יקסנימַאק, ןוֿפ רעטייל רעוויטַארטסינימדַא ןעוועג גנַאלנרָאי
 -לוֿפ יד ןוֿפ ןוז רעד ןשטַײד יד יב ןעמוקעגמוא זיא רע ."רעטַא
 זיא רע .טנעגיריד ןוא רעלדיֿפ רעטמירַאב ַא ,ןַאמלוֿפ ןועמש ,סנַאמ
 .ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא ןעמוקעגמוא ךיוא

 ,גרעבנעטכיל הקֿבר ,רעטסעווש עטייווצ סיקסוימַאק לחר-רּתסא
 יד ןעוועג זיא.. "הקֿבר עמומ יד, סלַא ןעוועג רעלוּפָאּפ זיא סָאװ
 טָאה יז .רעטַאעט ןיא ןעניזָאגַאמ ןעמויטסָאק יד רעביא ןירעטַײל
 ףיוא ןענייזשרעד ריא זיולב .עניב רעד ףיוא לזמ ריא טוװרּפעג ךיוא
 ןקיד ךעלניױועגרעסיוא} "רוגיֿפי ריא בילוצ ,טָאה עניב רעד
 ןוָאיטקַא עקירעביא יד זַא ,לַאז ןיא רעטכעלעג ַאזַא ןֿפורעגסױרַא
 -רעד ריא ןעמ טָאה ...טרַאוװ םוצ ןעמוק טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש ןבָאה
 ןוֿפ רעבָא ,עניב רעד ףיוא ןטערטֿפױא טזָאלעג טשעינ רעמ ןיוש רַאֿפ
 ןבעל ריא ןוֿפ ףוס ןזיב יז טָאה ,עניב רעד רעטניה טעברַא ריא

 ַאקסנימַאק להר-רּתסא ןוא ףסוי ,הקֿבר עמומ יד

 ןעוועג זיא "הקֿבר עמומ, רעד ןוֿפ רעטכָאט יִד .טרינגיזער טשינ

 טָאה יז .עּפורט סיקסנימַאק לחר-רּתסא ןיא עסירטקַא-רעטקַארַאכ ַא

 יז ."ענימ עביױט יד, יז ןעמ טָאה ןֿפורעג רעבָא ,ענימ ןסייהעג

 ַא ךיוא}| יאול דוד רָאיטקַא םנוֿפ ױרֿפ יד ןעוועג גנַאל טַײצ ַא זיא

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ייז ןענַײז עדייב .ןעפורט רעד ןיא דילגטימ

 -נייא רעד .ָאטעג רעוועשרַאוו ןוֿפ "גנולדיזסיוא, רעד תעב ןשטַײד

 -ןרָאי זיא ,גרעבנעטכיל והילא ,"הקֿבר עמומ, רעד ןוֿפ ןוז רעקיצ

 -- ךָאנרעד ,רעטַאעט ןיא רָאטַארטסינימדַא-ףליהעג ןעוועג גנַאל

 זיא רע ךיוא.. .בָארעדרַאג רעטַאעט רעד ןוֿפ רעמיטנגייא-טימ

 .ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא ןעמוקעגמוא

 -ןוָאקסיל עינָאס ,רעטכָאט ַא סרעדורב סיקסנימַאק לחר-רתסא

 טָאה יז .רעטַאעט ןיא טעֿפוב םעד טריֿפעג גנַאלנרָאי טָאה ,יקס

 ַאניל רעטכעט יד ןוא קעינעה ןוא קעטָאמ ןיז יד :רעדניק ריֿפ טַאהעג

 ןלָאר-רעדניק עלַא טליפשעג ןבָאה ַאניג ךָאנרעד ןוא ַאניל .ַאניג ןוא

 טבַאגַאב רעייז ןעוועג ןענַײז ייז ןוא יקסנימַאק לחר-רתסא ַײב

 -ײז עדייב .רעטַאעט םנוֿפ קעװַא יי ןענַײז טַײצ רעד טימ .ןייש ןוא

 -ןוָאקסיל עינָאס רעטומ רעד טימ ןוא תוחפשמ ערעייז טימ יז ןענ

 .ַאטעג רעוועשרַאוװ ןיא ןעמוקעגמוא יקס

 ןוֿפ רעדורב רעד) ןרעפלַאה רשאיֿבקעי ןוֿפ רעדניק יד ןֿפ

 ,ןרעּפלַאה ַאנעלעה רעטכָאט עטסגנִיי יד... זיא (יקסנימַאק לחר-רתסא

 ערעדנַא ןיא ןוא יקסנימַאק לחר-רּתסא ַײב טליּפשעג טָאה עכלעוו
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןטימ טַאהעג הנותח טָאה יז .רָאי רַאּפ ַא דנַאלסור ןיא םרעטַאעט

 ןייק קעוװַא םיא טימ ןעמַאזצ ןוא סַאלדָאפ םייח רעלֿפוס-רעטַאעט

 גנַאלנרָאי זיא ןרעּפלַאה םהרֿבַא .ןברָאטשעג זיא יז ּוװ ,עקירעמַא

 ןוֿפ ָאירַאסערּפמיא ,סעּפורט ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רָאטקעריד ןעוועג

 ןיא עענרוט ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד טָאה רע ןכלעוו טימ *טקיוװמ

 ."נעזייא עקילָאמַא ,יורֿפ סנרעּפלַאה םהרֿבַא .דנַאלסיױא ןיא ןוא דנַאל

 טלעוו-רעטַאעט רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא יז יו רעדָא ,גרעב
 -רעטַאעט עשידִיי יד ַײב רעלוּפָאּפ רעיז ןעוועג זיא ,"עינַאמ,
 ןטיזיווקער יד ןוֿפ ןירעלעטשוצ-טּפיױה יד ןעוועג זיא יז .ןשטנעמ
 -ֿפױא ךיוא יז זיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןוא ,סרעטַאעט עלַא טעמּכ ןיא
 סעטתנתוחמ ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ריא .עניב רעד ףיוא ןטָארטעג
 טָאה ,עשרַאוו טצעזַאב ןבָאה ןעטַײד יד תעושב ...הלּכ יד ןקעדַאב םַײב
 רע .טָאטש רעד ןיא ןענוֿפעג ױרֿפ ןַײז טימ ןרעּפלַאה םהרֿבַא ךיז
 אניל .|ןשטַײד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,אינַאמ יוו ,טרָאד זיא
 זיא רעכלעוו ,יטַאדָארב ןַאמרעה ןוֿפ ױרֿפ יד ןעוועג זיא ןרעּפלַאה
 -צולפ זיא רע זיב ,"רעטַאעט-יקסנימַאק, םוצ ףתוש-טיז ַא ןעוועג
 יווצ עריא טימ ןיא יטַאדָארב אניל ,ןברָאטשעג קיטַײצירֿפ גניל
 עששטיא ןוֿפ רעטכָאט יד .ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא ןעמוקעגמוא רעדניק
 טניפעג ...ןירעליּפשיווש ערַאברעדנּוװװ ַא ,ןרעּפלַאה הניד ,ןרעּפלַאה
 ךיוא טָאה (לסָאי) ףסוי לרעדורב סנרעּפלַאה הניד .עקירעמַא ןיא ךיז
 ןעמַאװצ ,זיא רע .רעקינכעטָארטקעלע סלַא רעטַאעט ןיא טעברַאעג
 -סעווש יד טימ ,(סקנַאי) ֿבקעי רעדורב ןַײז טימ ,החּפשמ ןייז טימ
 -עשרַאוו ןיא ןעמוקעגמוא ,רעטָאֿפ ןטימ ןוא עשַאכ ןוא לחר סרעט

 .?ָאטעג רעוו

 :תונורכז ענַײז ןיא טביײרש יקסווָאדולבַאז ףסוי

 ףיוא ,קסלעיב ןיא ןַײז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא 1897 רָאי ןיא;
 זַא ,ךיז קידנסיוורעד ןיהַא.. ךימ טָאה ןָאטעג יצ ַא רעדנוזַאב .חסּפ
 ַא טימ ..עפורט-יקסנימַאק עטסּוװַאב יד טציא טליּפש טרָאד
 טָאה רעכלעוו ..םיבורק ענַײמ ןוֿפ םענייא ךרוד ,תוכז ןרעדנוזַאב
 ןַײמ ..ענעצס רעד וצ טנָאנ ןעוועג ךיא ןיב ,רָאכ ןיא ןעגנוזעג
 -ץרא עשידִיי תמא יד ךיז וצ ןגױצעגוצ טָאה קרעמֿפױא ןטסערג
 -רעּפ בָאה ךיא.. ַאקסנימאק -- "תימלוש, ראות תֿפי עקידלארׂשי
 טכוד ,"תימלוש, זַא ,גנוקרעמַאב ַא טכַאמעג ןיזוק ןַײמ רַאֿפ ךעלנעז
 ..ךעלרעווש ,לוֿפ וצ עלעסיב ַא לָאר ריא ןיא סױא טעז ,רימ ךיז

 ,טינ טסעז וד, :טרעֿפטנעעג רימ ,קיטַײדיוצ ,קידנכַאל ,רע טָאה
 הנתמ ַא טימ ןַײז הכזמ זדנוא יז טעװ טָא-טָא ,טונימ עדַאיל ַא זַא
 ףיוא.. ?עלעסירעטקַא ןַא רעדָא לרָאיטקַא ןַא ,ןעמָאנ ןביל ןַײז ןוֿפ
 טײרֿפימ ,הלודג ַא ,החמׂש ַא ,ךעלדער ףיא טייג טָאטש .. ןגרָאמ
 רעטַאעט ןוֿפ קידנמוק זיא "תימלוש,... "בוט-לזמ, ּפָא ךיז טיגימ ,ךיז

 ַא ןיא ..ןריובעג רעטכַאט ַא ,ןרָאוװעג ןגעלעג העש עקידלזמ ַא ןיא
 ,ןעיֿפַא ןסַאג יד ןיא טבעלקעגסיוא ןעוועג ןיוש זיא םורַא געט רַאּפ
 טפיוה רעד ןיא... "אבכוּכ רב,.. טליּפשעג טרעוו בוט םוי יאצומ זַא
 .ַאקסנימַאק .ר .א עטסּוװַאב יד -- "הניד, עלָאר

 -ַאקסנימַאק ןוא ןבױהעגֿפױא רָאנ ךיז טָאה גנַאהרַאֿפ רעד יו ..

 רעצנַאג רעד טָאה ,ענעצס רעד ףױא ןזיוַאב ךיז טָאה.. "הניד,

 ןקיצרַאה ַא ,םזַאיװטנע טימ ןָאטעג רענוד ַא לָאז רעטקַאּפעג לֿֿפ
 "הניד, עלָאר יד טליּפשעג טָאה ַאקסנימַאק לחר-רתסא .. בוט-לזמ

 זיב לָאז ןצנַאג םעד טרירעג ןוא ןח ןטלעװ טימ לוֿפ סרעדזוזָאב
 י ,"...ןרערט עקיצרַאה

 ,ַאקסנימַאק ַאדיא ןוֿפ ןַאמ רענעזעוועג רעד ,ווָאקרוט טנומגיז)

 ,ןיקנעמ עזָאר ןירעליּפשיוש רעד טימ טגהעג הנותה רעטעפש טָאה
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 טָאה רע ּוװ ,לארׂשי תנידמ ןיא טצעזַאב ףוסל ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ףיוא רעבירַא ךָאנרעד ןוא ,רעטַאעט שידַיי ןליּפש טימ ןביוהעגנָא

 םעד ןוא ױרֿפ ןַײז טימ 1968 ןיא טָאה ןוא ,עניב רעשיערבעה רעד

 -ןײטַאל ןיא שידַיי ןיא טרילָארטסַאג רעדנעלרוק ֿבקעי רעליּפשיוש

 | | .עקירעמַא

 ןעועג ,רעבַײרש ַא ןוא רעליּפשיוש ַא ,סַאנָאי :רעדירב יד
 ךיז ןבָאה ,דלעֿפנעמולב ַאנַאיד ןירעליּפשש רעד טימ טַארײהרַאֿפ

 תור לרעטכעט ןַײז ןוא וַאקרוט טנומגיז ,יקסנימאק ףסוי ןוא לחר-רּתסא ,אדיא

 ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ,םוניהג-רעלטיה ןוֿפ טעװעטַארעגסױרַא

 יד ןבעגֿפױא ןכָאנ ,טַײצ ַא טָאה סָאנָאי .ןברָאטשעג זיא ַאנַאיד ּוװ

 הנותח ןכָאנ ןוא ,ָאװִיי ןיא םינינע-ָאטעג רעביא טעברַאעג ,עניב

 .לארׂשי תנידמ ןיא טצעזַאב ךיז ,סעלָאגרַאמ ַאינָאס טימ ןבָאה

 -ַאנרושז רעשידִיי טעמדיוועג רקיע רעד ךיז טָאה רעכלעוו ,קרַאמ

 ךיז טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו ןוא ןרַאֿפ ןבירשעג ןוא קיטסיל
 ןוֿפ רַאטערקעס-לַארענעג רעד זיא רע ּוװ ,עניטנעגרַא ןיא טצעזַאב
 ,גרעבדורג ךיוא ךיז טֿפור רעכלעוו ,קחצי ,סערגנָאק-טלעוו ןשידִיי

 רעטכָאט .ןָאטיל ינע ןירעליּפשיוש רעד וצ טַארײהרַאֿפ ןעוועג זיא

 "יוש ַא זיא ,שטיװָאטַאל קחצי ןוא ןַאמּפיל ַאילַאטַאנ ןרָאיטקַא יד ןוֿפ

 טימ לארׂשי תנידמ ןיא טניוװ ןוא רָאטקַאדער ןוא רעבַיײרש ,רעליּפש

 לחר רעטסעווש ייווצ יד .זיוהנירג ארוש ןירעליּפשיוש יד ,ױרֿפ ןַײז

 .ןָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענַײז ווָאקרוט עליצ ןוא

 ןַאמֿפוַאק ףלָאװ ?ןויבירט דלַארעה; ןוֿפ רעקיטירק-רעטַאעט רעד

 זיא רעטָאֿפ ןַײז :.ק ןוֿפ בורק רעטנָאנ ַא -- ?בירעמ, טיול -- זיא

 .רעטעֿפ ריא ןעוועג

 טַאהעג טנגוי עּפורג ַא טָאה אווָאזָארָאּפ טָאטש-ןריובעג ס'.ק ןיא
 ךיוא זיא סע .ןעמָאנ ריא ףיוא קעטָאילביב-סקלָאֿפ ַא טנדרָאעגנַײא
 ןעמָאנ ריא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,זַײרק רעשיטַאמַארד ַא ןעוועג
 .ןרָאװעג טעטכינרַאֿפ ,דָאירעּפ-רעלטיה ןיא ,ץלַא סָאד זיא ,ךעלריטַאנ

 עשילױוּפ סָאד טָאה .ק .ר .א ןוֿפ טַײצרָאי ןטס30 םוצ ,1956 ןיא

 -יזערּפ ןוֿפ גַאלשרָאֿפ ןטיול ,טסנוק ןוא רוטלוק ןוֿפ םוירעטסינימ

 ןכעלטֿפַאשלעזעג-רוטלוק ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ טּפיוה רעד ןוֿפ םויד

 ןוֿפ ויטקעלָאק-ןרָאיטקַא ןוֿפ ןוא ןלױּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ דנַאברַאֿפ

 "ידייפ רעטַאעט סָאד ןֿפור וצ ,ןסָאלשַאב ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי
 | ,?ַאקסנימַאק לחרירּתסא ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא רעטַאעט-הכולמ רעש
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 וואוקס
 יי יי 6

 -רּתסא ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא ןליױּפ ןיא רעטַאעט-הכולמ עשידַיי סָאד
 ןייק ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא וואלצָארװ ןוֿפ זיא ַאקסנימַאק לחר
 רעטכָאט סלחר-רּתסא ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעגנָא זיא סע ּוװ ,עשרַאװ
 ,לחר-רּתסא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןוא ַאדיא

 "ַאקסנימַאק .ר .א ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא רעטַאעט הכולמ רעשידיי,

 טײקכעלטֿפַאשלעזעג עשידִיי יד טָאה 1960 רעבמעצעד 27 םעד
 ןוֿפ קנעדנָא םעד טרעַאב ןֿפוא ןלוֿפסקורדנַײא ןַא ףיוא ןלױּפ ןוֿפ

 -יורג ַא טלמַאזרַאֿפ ךיז טַאה רבק ריא ַײב .טַײצרָאי ןט35 ס'.ק .ר .א
 -לעזעג ,רעבַײרש ,רעטעברַא ,רעליּפשיוש עשידִיי ןוֿפ םלוע רעס
 ןוֿפ ןטסיטרַא ןוֿפ דנַאברַאֿפ ןוֿפ עיצַאגעלעד ַא ,רעוט עכעלטֿפַאש
 -סטעברַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןוא םליֿפ ןוא ערעּפָא ,רעטַאעט ןשילױּפ
 ,ןעגנומענרעטנוא

 סעיצַאגעלעד ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי םנוֿפ וויטקעלָאק רעד
 דנַאברַאֿפ ןכעלטֿפַאשלעזעג-רוטלוק ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ-טּפיױה רעד ןוֿפ

 ןשיליוּפ ןוֿפ ןטסיטרַא יד ןוֿפ דנַאברַאֿפ ןוֿפ ,ןליוּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ -

 ,"עמיטש-סקלָאֿפ, עיצקַאדער ןוֿפ ,םליֿפ ןוא ערעּפָא ,רעטַאעט
 .-בָאט יד ןוא ,טֿפַאשלעזעג-לארׂשי רעד ןוֿפ ,ןוויטַארעּפָאאק-סטעברַא
 ,רבק ןֿפױא ןעמולב טגיילעג ןבָאה ,ַאקסנימַאק ַאדיא ,רעט

 ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ-טּפױה רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ ,רַאילָאמס שרעה
 ןַײז ןיא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ,דנַאברַאֿפ ןכעלטֿפַאשלעזעג-רוטלוק
 ןירעלטסניק רענעברָאטשרַאֿפ רעד ןוֿפ געוו ןשירעֿפעש ןֿפױא עדער
 רעד ןדנוברַאֿפ זיא ַאקסנימַאק לחרירּתסא טימ; :ןזיוועגנָא ןוא
 רימ .רעטַאעט ןשידִיי םענרעדָאמ ןוֿפ גנולקיװטנַא ןוא םוקֿפוא
 -ֿפױא קירוצ לָאז ָאטעג ןוֿפ תוברוח יד ףיוא ידּכ ןָאטעג ץלַא ןבָאה
 רעזדנוא ןוֿפ רָאטקַאֿפ -טנורג סלַא רעטַאעט עשידִיי סָאד ןעמוק
 ןוֿפ רעטַאעט עשידִיי סָאד ןסקַאװעגסױא זיא סע .רוטלוק-סקלָאֿפ
 לחר רּתסא ןוֿפ ןעמָאנ ןצלָאטש םעד טגָארט סָאװ ,ןלױּפ-סקלָאֿפ
 טצעז עכלעוו ,רעטכָאט ריא ךרוד טריֿפעג טרעװ ןוא ַאקסנימַאק
 רעשיטַארקָאמעד רעשיקלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ עיצידַארט עטסעב יד רָאֿפ
 רעטַײװ טרעװ קרעוװ סַאקסנימַאק לחר רּתסֹא .רוטלוק-רעטַאעט
 יּפֶא עיירטעג יד ךרוד דנַאל-ןליוּפ ןטײרֿפַאב םעד ןיא טצעזעגטרָאֿפ

 ,*קנעדנָא ריא ןוֿפ רעטיה .

 ;טבַיײרש גייווצרעבליז ןמלז

 -ָארּפ רעשיליוּפ רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה רעטַאעט סָאד
 עּפָאריײא ןוֿפ רעדנעל עקינייא ןיא טרילָארטסַאג טָאה ןוא ץניוו
 תנידמ ןיא ךיוא ןוא
 ךיז בָאה ,ןלױּפ ןיא עּפורט רעד ןוֿפ ןעמוקקירוצ ןכָאנ .(1967 קרָאי

 טָאה עילימַאֿפ-יקסנימַאק יד .עּפורט רעד ןיא םיכוסכס ןביוהעגנָא
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 "וינ) עקירעמַא ןיא ןוא עניטנעגרַא ,לארׂשי

 ןופ ןַָאסיססעל

 -ױּפ רעד ןוֿפ גנוָיצַאב רעוויטַאגענ רעד בילוצ ןוא םעד בילוצ ךיז

 זיא סָאװ ,רעטַאעט ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ,ןדִיי וצ גנוריגער רעשיל
 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא טָאה ןוא ,ןליּפש ןבילבעג

 ,ןַאמלעמ ריאמ ןַאמ ריִא ,ןאדיא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד
 ריא ,תור רעטכָאט ,סווָאקרוט טנומגיז ,ןַאמ ןטשרע ריא ןוא סַאדיא

 רעטַאעט ןשידִיי ןקילָאמַא ןוֿפ ןרָאיטקַא-ןענַארעטעװ עקינייא ,ןַאמ
 .עשידיי-טינ עקינייא רעטנורעד ,ןרָאיטקַא ענעמוקעגוצַײנ ,ןלוּפ ןיא

 טָאה עּפורט יד .רעכַײל א רעייז ןעוועג זיא רַאוטרעּפער רעד
 "וזַאב עשידִיי-טינ יד ידּכ .עידוטס עשיטַאמַארד ענעגייא ןַא טַאהעג !

 . "רַאֿפ טינ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עטעװעטַארעג יד ךיוא ןוא טֿפַאשרעכ
 ןענַײז ,עניב רעד ףיוא גנולדנַאה יד ןעמענַאב ןלָאז ,שידִיי ןענַאטש

 עכלעוו ךרוד ךעלרער עכלעזַא ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא רעטַאעט ןיא
 .שילוּפ ןיא גנולדנַאה יד טרעהעג ןבָאה רעכוזַאב יד

 ןעגנוצַאשּפָא ןוא סקיטסירעטקַארַאכ
 :טלייצרעד רעגוא-אקצָארעיס ַאניװלַאמ עסירעטקַא יד

 ךעלנייוועג ןֿפורעג יז ןעמ טָאה החּפשמ רעשיטסיטרַא רעד ןיאג
 יז זַא ,טסּוװעג טָאה זדנוא ןוֿפ רעצימע ןעוו ןטלעז ."ַאקסנימַאק יד,
 ןקירָאֿפ ןוֿפ ףוס| ןטַײצ ענעי ןיא .לחר רֹּתסא ןעמָאנרָאֿפ ןטימ טסייה
 עשידִיי ערעייז ַײב ןֿפורעג טינ ךיז ןטסיטרַא יד ןבָאה |טרעדנוהרָאי
 -רעד ןָאטעג טינ סע ןעמ טָאה םימעט ענעדײשרַאֿפ בילוצ .ןעמענ
 עזעיסור יד ףיױא ןעמענ עשידִיי יד זַא ,טלָאװעג טינ ןעמ טָאה טּפיוה
 רעד ןגיױא ייד ןסײרֿפױא ןוא ןןצײרֿפױא} "ןעשזַאר , ןלָאז ןשיֿפַא
 -רעביא זיא'מ ,רעמ ךַאנ ,ןעוועג ןדירֿפוצ זיא'מ ."ָאװטסלַאעטַאנ;
 -ַאטס ַא רעדָא רעטסיימייצילָאּפ ַא ןעוו ןעוועג רַאבקנַאד ןוא ךעלקילג

 ןוא שיֿפַא ןַא ןבַײרשוצרעטנוא ןקיליװַאב טגעלֿפ ווַאטסירּפ יָאוָאנ
 ןצייר ךָאנ םיא ןעמ לָאז עשז סָאװ וצ .עפורט עשידִיי ַא ןביױלרעד
 ןוא ,?חר ,לקנַאי ,םהרֿבַא יװ ןעמענ עכלעזַא ?"ןריטימָארּפמָאק, ןוא
 -לָאמעד יד ַײב ןטלָאוװ ,תויתוא עשיסור עסיורג טימ טקורדעג ,רּתסא
 גיוא ןרַאֿפ "גנוגידיילַאב, ַא ןעוועג רעכיז ןדִיי וצ ןעגנויצַאב עקיט
 ןדעי רַאֿפ ךיוא רָאנ ,"ָאווטסלַאשטַאנ, רעד ןוֿפ רָאנ טינ רעוא ןוא
 | .ןרעגריב} "לעטַאוויבָא, ןשיסור ןכעלנייזועג

 ןעמענ עשידִיי ערעייז ןטײברַאֿפ ןטסיטרַא יד ןגעלֿפ רעבירעד |

 ןעוועג ןענַײז סוילוי ,ַאשימ ,ַאניז ,ַארעיװ ,ַאזיל :עשידִיי-טינ ףיוא
 ןענגונגַאב ךיז ייז ןגעלֿפ רעבָא בור סָאד .ןעמענ עטײרּפשרַאֿפ רעייז
 טָאה'מ זַא ,ױזַא ןשיֿפַא יד ףױא ןןלַאיציניא| תובית-ישאר טימ
 זיא'ס ןעוו טשרע .ןעמענ-עילימַאֿפ ערעייז רָאנ טנעקעג ךעלטנגייא

 טרעהעגֿפױא ךיז טָאה'מ ןוא ,עסערפ עשידיי ַא ןעמוקעגֿפױא
 יד ןוא ,"רעטַאעט ןשינָאגרַאשז, ןטימ ןוא *ןַאגרַאשז , ןטימ ןעמעש
 -רוטלוק, ןייק .םלוע םַײב רעבושח לסיב ַא ןרָאוועג ןענַײז ןטסיטרַא
 רימ ןבָאה טלָאמעד טשרע .ןעוועג טינ ךָאנ רימ ןענַײז רעבָא ירעגערט
 וצ זַײװוכעלסיב ןבױהעגנָא סעמַאלקער ןוא םעיזנעצער יד ןוֿפ ךיז
 רימ ןבָאה ױזַא ןוא .םירֿבח ערעזדנוא ןוֿפ ןעמענ עשידִיי יד ןסיוורעד
 ."לחר רּתסא טסייה "ַאקסנימַאק יד, זַא ,טסּװװורעד טעּפש רעייז ךיז

 טַײצ ערעגנעל ַא טָאה עכלעוו ,רעלדַא עילימע ןירעליּפשיוש יד

 גנוצַאשּפָא ַאזַאי תונורכז עריא ןיא טיג ,.ק טימ ןעמַאזוצ טליּפשעג
 :ריא ןגעוו

 ריא ןבָאה ךעלטנגייא זַא ,ךיא טלַאה יקסנימַאק לחר רֹּתסא עגונב,
 ריא ןברָאוװרעד ךיז טָאה יז ןכלעוו ךרוד ,רַאוטרעּפער-ןידרָאג ןיא
 עלערימ , ,"רעטנַאקַאבמוא רעד , ןיא *ַאטרעב , טסַאּפעג רָאנ ,ןעמָאנ
 ןלָאר ןעוועג ץלַא ןענַײז סָאד ."העובש יד, ןיא "ינייר, ןוא *תרֿפא
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 ר ע טיאע פט ן| שידיי

 -נעױרֿפ ןוא ץנַאגעלע ןייק טרעדָאֿפעג טשינ ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא
 ןיא קיסַאּפ טשינ ןטלַאהעג קידנעטש יז ךיא בָאה רַאֿפרעד .סעטֿפָאה
 ןוא *ַאטַאנָאס רעציירק יד , ןיא *עיטע ,, ,"ָאֿפַאס, יו ,ןלָאר עכלעזַא
 ךיז טָאה יז רעבָא ."הטיחש יד, ןיא "עקרתסא, ןיא טשינ וליֿפַא
 יו לײטרוארָאֿפ רעד ןוא ,ןעמָאנ ןסיורג ַא ןברָאװרעד לענש רעייז
 וצרעד .סױרָאֿפ ןעגנַאגעג םוטעמוא ריא זיא עסירטקַא עסיורג ַא ןגעוו
 טוג קידנעטש טָאה יז :עניב רעד וצ ןבעגעגּפָא רעייז ךיז יז טָאה
 יד וצ .טליּפשעג טָאה יז עכלעוו ,ןלָאר יד ןענַאטשרַאֿפ ןוא טנעקעג
 ךיא ךיא טלַאה ,ןעוועג קיסַאּפ ןוא טוג זיא יז עכלעוו ןיא ןלָאר
 .שטנעמ רעטסעֿפ ,רעטרַאה ַא ןעוועג עבטב זיא יז לַײװ ,"ַאעדעמ,
 רעד ףױא ץוח ַא ,ןבָאה לַאז יז זַא ,טשינ לָאמנייק קנעדעג ךיא
 ןליֿפַא טריסַאּפ טינ טָאה סַאד .טנייועג לָאמַא זיא סע ןעוו ,עניב
 וצ טרעהעג ריא ַײב טָאה סָאוװ ,דניק ַא ןרָאלרָאֿפ טָאה יז ןעוו טלָאמעד

 .ןטינעזשעג עכעלנייוועגרעסיוא-טינ יד

 ךיז עדייב רימ ןבָאה סרעדנוזַאב ,עטוג ַא ןעוועג יז זיא עטרֿבח ַא
 לעב ןייק ןעוועג טשינ עבטב זיא לחר רתסא .ןטלַאהעג טוג רעייז
 ערעדנַא ךס ַא טזָאלעג יז טלָאװ שינעמוקסיוא ריא ףיוא ןוא ,האנק

 ,ןַאמ ריא ןבעגעג גנוטכַא טָאה ףיורעד רעבָא ,ןלָאר *עריא, ןליּפש
 טָאה רע ןוא רָאיטקַא רעכַאווש ַא ןעוועג זיא ןיילַא רע .קחצי םהרֿבַא
 ןיווש טָאה רע .ױרֿפ ןַײז זיא "טרָאק עטוג, ןַײז זַא ,ענַאטשרַאֿפ
 סע סָאװ טסּוװװעג טָאה רע .וֿפירגַאב רענַאקירעמַא טַאהעג טלָאמעד

 רע ."יטיסילבוּפ, טײטַאב סע סָאװ ןוא "רָאטס, ַא סעכלעזַא טסייה
 ןוא ןלָאר סױרֿפ ןַײז ןליּפש םענייק טזָאלרעד טשינ רעבירעד טָאה
 ןגעוו ןבַײרש ןוא ןדייר רעטֿפָא סָאװ לָאז ןעמ זַא ,ןבעגעג גנוטכַא טָאה

 ,סעיצקַאדער יד ןיא טסַאג רעטֿפָא ןַא ןעוועג זיא רע .ןלָאר עריא
 עטכעלש ַא טבַײרש ןעמ זַא ,טסּווװרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא ןוא
 ןיא ץַאז םעד ןֿפרָאוװעצ ּוליֿפַא רע טָאה ,ױרֿפ ןַײז ףיוא עיזנעצער

 | .גנוטַײצ ַא ןוֿפ יירעצעז

 ךיז ןעמעלַא וצ .םיא ןוֿפ ץאזנגעק רעד ןעוועג זיא לחר רתסא
 רָאנ טַאהעג יז טָאה טנַײרֿפ רעבָא ,לַאיגעלָאק טסכעה ןטלַאהרַאֿפ

 ,"עטלייוורעדסיוא

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ םיובלעטייט םהרֿבַא רעליּפשיוש רעד

 ןײֿפ ַא ,רוגיֿפ עקנַאלש ,עכיוה ַא -- ַאקסנימַאק לחר רּתסא;
 -נסיוו-גולק ,עטרַאצ ,רָאה עכעליורג-לדייא ,עכייוו .ּפַאק רעטיובעג
 ןרעביא ןוא ,ןגיוא עקידנטעלג ןוא עקידנטשַאל קידעמַאמ ,ןּפיל עקיד
 רעד רשֿפא .לכיימזע רעביל ,רעקיצראה ַאזַא ןסָאגעצ זיא םינּפ ןצנַאג

 -ַאב ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,לכיימש רעטסקידהמשנ ןוא רעטסכעלרע
 ןוא עטסלדייא יד רשֿפא לַײװ ,ןשטנעמ-עניב ערעזדנוא ַײב טנגעג
 ןשיווצ עטלעטשרַאֿפ-טשינ ןוא עטסקידנליֿפ-ןייֿפ יד ,עטסכעלשטנעמ

 .ַאקסנימַאק לחר רתסא ןעוועג זיא ,רעליּפשיוש עשידִיי רוד ןצנַאג ַא

 סָאװ... עניב רעזדנוא ףיוא םענייק ןענָאמרעד טשינ ךיז ןָאק ךיא
 -נּוווַאב ןוא גנורערַאֿפ עתמא ,עביל ליֿפױזַא ךיז וצ ןֿפורעגסױרַא טָאה
 *"עמַאמ,, יד ,ַאקסנימַאק לחר רתסא יו ןגעלָאק-עניב יד ןשיווצ גנורעד

 ,ןֿפורעג יז רימ ןבָאה עמַאמ .דנַאלסור ןיא עניב רעשידִיי רעד ןוֿפ
 ,עטרַאצ ַא רעכיג ןעוועג זיא ןוא ,ןַײז טלָאוװעג רעגנוי טָאה יז שטָאכ

 ,עביל ַא ןירעכַאלטימ ןוא ןירעֿפיטשטימ ַא ,רעטסעווע ערעטלע
 עלַא טימ טליֿפעגטימ ןוא טבעלעגטימ טָאה סָאװ ,עטרֿבח ערעטלע
 -עגעגרעביא ןַא .ריא ןבענ ןַײז וצ קילג סָאד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,יר
 י ריא ןליֿפ טזָאלעג טשינ םענייק לָאמנייק טָאה סָאוו ,ןידנַײרֿפ ענעב

 עטניורקעגמוא יד ןעוועג זיא יז שטָאכ ,טייקיטכיוו ןוא טייקסיורג
 קילדנעצ ַײרד עטצעל יד רַאֿפ עני רעשידִיי רעד ןוֿפ ןיגינעק
 -ןַײרַא דימּת יז טָאה עקיטסול-סנבעל ןוא ערעטנומ קידנעטש ַא .ןרָאי
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 יז ןבָאה סָאװ ;יד עלַא ןשיווצ גנורעטײהֿפױא ןוא דײרֿפ טכַארבעג
 ,ןסירעצ ןעוועג ךעלרעניא זיא ןבעל סנמעוו ,יז .טלגנירעגמורַא
 - רעכלעוו טימ ,טײקמַאזקרעמֿפױא ןוא עביל רעצנַאג רעד ַײב טָאה סָאוו
 ןיא ןדייל וצ תוביס גונעג טַאהעג טרָאֿפ ,קנָאשַאב יז טָאה'מ
 | .ליטש רעד

 רעשידִיי רעזדנוא ףיוא סנירעליפשיוש עשידִיי יד ןוֿפ רעוו ןטלעז
 -תמא ןוא רעטיירב ליֿפױזַא טימ ןעמירַאב טנָאקעג ךיז טָאה עניב
 טַײצ ַא רַאֿפ .ַאקסנימַאק לחר רּתסא יװ גוננעקרענָא רעקיצרַאה
 -ערַאֿפ ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא ןוֿפ רעטנעצ רעד ןעוועג יז זיא גנַאל
 רעוו זיא רענעטלעז ךָאנ רעבָא ,ןבעל ןשידִיי-לערוטלוק םעד ןיא גנור
 .יז יו ןרָאװעג טעדווירקעג ןוא טצַאשרעד טשינ קרַאטש יוזַא

 וצ ןַײז-דנַאטשמוא ריא .ךַײר ױזַא ןעוועג זיא קינכעט-עניב ריא.
 ,ליֿפעג עטבעלעגכרוד סָאד שימטיר ןצלעמשרָאֿפ ןוא ןרינידרָאָאק
 ַאזַא וצ ןעגנַאגרעד זיא גנולדנַאה ענעֿפַאשעג ןוא טרָאװ עטדערעג
 ןזעודחרַאֿפ רעקרַאטש ךָאנ טגעלֿפ סָאװ ,טֿפַאשרעטסיײמ רעטקעֿפרעּפ
 עסשינעמכַאֿפ םוש ןייק טעמּכ טָאה יז זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ןעמ ןעוו
 .ןעמוקַאב טשינ גנודליבסיוא

 ןקיטכיוו ןרעדנוזַאב ַא ןבעגוצ ןליפש ןצנַאג ריא טגעלֿפ סע סָאװ

 ןוֿפ ןעמ טָאה דימּת סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ,טרעוו ןקידנגייצרעביא ןוא

 רעד רעטניה .ריא ןיא שטנעמ םעד טליֿפעג ןליּפש ריא רעטניה |

 ,טייקכעלנעזרעפ עקיטרַאנגייא ,ענַײֿפ ַא ןענַאטשעג זיא ןירעלטסניק

 -רַאֿפ ןעוועג זיא יז .ענעגייא ריא רַאֿפ טכַאמעג עלָאר עדעי טָאה סָאװ

 ןבעלסיוא טזָאלעג יײז טָאה יז .סנידלעה עריא ןיא טריסערעטניא

 ,ןעגנַאלרַאֿפ א תוחוּכ עלַא יד עניב רעד ףיוא ןעמערוטשסיוא ןוא

 טשינ ,טייקנטלַאהעגקירוצ ןוא טייקנדײשַאב ריא בילוצ טָאה יז סָאװ

 עריא עלַא ןענַײז רַאֿפרעד ןוא ,ןבעל ןכעלקריוו ןיא טמערוטשעגסיוא :

 ריא טָאה רַאֿפרעד ןוא ,שילחר-רתסא ,ךעלנעזרעּפ-ןייר ןעוועג ןלָאר

 ןיא וליֿפַא זיא סָאוו ,טרָא ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא ןעמונרַאֿפ ןליּפש טרַא

 ףױא ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ טשינ םענייק ןוֿפ ןרָאי ערעטעּפשש עריא

 ."עניב רעשידִיי רעד

 :וזַא יז טריזירעטקַארַאכ גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 טשינ טעמּכ לָאמַא זיא טֿפַאשלעזעג רעד טימ גנודניברַאֿפ יד ,
 -עגסױרַא ןַא .עשידִיי ןשיווצ -- לעיצעּפס .ןרָאיטקַא ןשיווצ ןעוועג
 רע טָאה ,טֿפַאשלעזעג רעד ךרוד רעטרירַאנגיא רעדַא רענעסיוטש
 ידִיי רעד .לוטיב ןשיניצ טימ ,קזח טימ טלָאצעגּפָא ךיוא לָאמטֿפָא
 ןוֿפ עיצקנוֿפ רעכעלטֿפַאשלעזעג רעקיטכיוו רעד ַײב ,רָאיטקַא רעש
 .,שטנעמ רעכעלטֿפַאשלעזעג-טשינ ַא ןעוועג ללּכ-ךרדב זיא ,ןֿפַאש ןייז
 טַײצ ןַײז ןיא טָאה ןרעטש ןייז סָאוװ ,רָאיטקַא רעד עקַאט סרעדנוזַאב
 רעמ ךָאנ םיא ןיא טָאה סָאד .ערעדנַא יד יו רעלעה טנישעג

 -רַאֿפ םיא טָאה סע .תויטנ עשיטסילַאודיוװידניא ענַײז טקרַאטשרָאֿפ
 ןוא טכיל קידנעילב ַא טימ ףיוא טנייש סָאװ ,רָאעטעמ ַא ןיא טלדנַאװ
 טשינ רעבָא ,קידנטכייל -- ןיילַא געוו-סגנוֿפַאש ןַײז ךרוד טֿפױל
 -ןדנעלב ןַײז טימ ןעמַאזוצ קידנדנױװשרַאֿפ ןוא ,םענייק קידנמערָאוו
 ענעי ןיא רָאיטקַא ןשידִיי ַא רימ ןֿפערט רע ןטלעז .טכיל קיד
 ךיא טרעיינ ,ןענייש רָאנ טשינ ,ןוז ַא יװ ןייז לָאז רעכלעוו ,ןרָאי
 . -ַאעט םעד ןעמערַאווסיױא ,םורַא םעד ןלַארטש יד טימ ןעמערָאוונָא
 ןסקיועג עַײנ ןוֿפ םוקֿפױא םוצ טימרעד קידנגנערב ,ןדָאב-רעט
 רעטֿפַאהלֿפיײװוצ-טשינ רעד וצ -- ןלָאז סָאװ ,רעלטסניק ,ןרָאיטקַא
 ךעלטֿפַאשלעזעג ךיוא -- טסנוק רעייז ןוֿפ ,טנעלַאט רעייז ןוֿפ גנוקריוו
 שטָאכ זיא ,םענרַאֿפ ןרעטיירב ַא ןיא טשינ בױא ,טקעריד ןקריו

 ןעוועג ןענַײז עטלייצעג .טלעוו-רעטַאעט רעד ןוֿפ ןצענערג יד ןיא
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 רָאג ףױא רטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןעמענ עכלעזַא

 .ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןעוועג זיא ןעמָאנ ַאזַא .טלעוו רעד

 ,רָאטקעריד-רעטַאעט ןייק ןעוועג טשינ זיא ַאקסנימַאק ?חר רתוסא
 רעטַאעט ןיא עיצקנוֿפ רעד ןוֿפ ןיז ןקיטנַײה ןיא רעסישזער ןייק טשינ

 עֵלַא ןוֿפ רָאטַאזינַאגרָא ןוא קרעוו ןוֿפ רָאטַאטערּפערטניא ןַא .ה .ד --
 ןיא לָאר ריא זיא ךָאד ןוא .לקַאטקעּפס ַא ןיא ןטנענָאּפמָאק-רעטַאעט
 זױלב טשינ סױרג ױזַא ןעוועג רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד
 יד ןוֿפ רענייא ,עקטסיטרַא עסיורג ַא ןעוועג זיא יז לַײװ ,רַאֿפרעד
 עשידִיי יד סָאװ ,ןטנעלַאט עשירָאיטקַא עטסֿפײר ןוא עטסקיטֿפַאז
 זיא גנוטײטַאב ערעייהעגמוא ןוא לָאר ריא .ןבעגעגסױרַא טָאה עניב

 -עטלעז ַא ןיא טקינײרַאֿפ ךיז ןבָאה ריא ןיא סָאוװ ,סעד ןיא ןענַאטשַאב
 .--נרעּפורֿפַאב-רעטַאעט יד ןוא ןירעלטסניק עסיורג יד עינָאמרַאה רענ

 ַא טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא ןֿפַאש ריא סָאװ ;טיײקכעלנעזרעּפ עקיד

 רעסיורג ןוֿפ עיצקנוֿפ רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעשירעיצרעד-רעטָאעט

 קיניזטסּוװַאב רעדָא ויטיוטניא -- ןעמונַאב טָאה יז סָאװ ;גוטיײטַאב

 עכעלטפַאשלעזעג ןוא רעטַאעט ןוֿפ לָאר עכעלטֿפַאטלעזעג יד --

 ןָאק ןעמ -- רעסױרג רעד ןעוועג זיא סָאד .ןרָאיטקַא ץוֿפ תוחילש

 .אקסנימַאק לחר-רתסא ןוֿפ טסנידרַאֿפ רעשירָאטסיה ;ןגָאז טסיירד

 ןוא גנוניישרעד עטסקיברַאֿפ יד ןעוועג ןירעלטסניק סלַא זיא ױ

 עטסקיגָאוװךעלטפַאעלעזעג יד -- טייקכעלנעזרעפ-רעטַאעט סלָא

 -יבייא ןבעגעג ריא טָאה סָאד ןוא ,טַײצ ענעי ןוֿפ ןבעל ןשידַיי ןיא

 ןוֿפ שינעכעדעג ןיא ,םלוע-רעטַאעט ןוֿפ רעצרעה יד ןיא טכער-טייק

 רעשידִַיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןוא ןשטנעמ-רעטַאעט יד

 יז רַאֿפ טָאה ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי יד ןוֿפ דניק סָאד .רוטלוק-סקלָאֿפ

 עסיורג ריא טסניד רעייז וצ טלעטשעג תורש5 ןָא ןוא ןֿפַאשעג עקַאט

 .טייקכעלנעזרעפ עשירעלטסניק

 ןעלחר ותסא ַײב ןענַײז תולעמ עשירעליּפשיוש עכעלרעניא יד

 -רעסיוא עלעדייא ןוֿפ סַאר רעקיסַאּפ רעד ןיא ןעוועג טסַאּפעגנַײרַא

 ;(ןרָאי עלעטימ ןוא עגנוי עריא ןיא) רוגיֿפ עקנַאלש יד :ןעלטימ עכעל
 -עגסיוא וויטסעגוס ןבָאה סָאװ ,ןגױא יד ;םינפ עגולק ,ענייש סָאד

 םענעטלעז םעד טַאהעג ןוא ןליֿפעג ןוֿפ עמַאג עטסטיירב יד טקירד

 ,םלוע ןוֿפ טלעװ-ןליֿפעג יד ןקריװַאב ןוא ןעגנידדנַײרַא וֿפ זוּכ

 ןוֿפ טייקכעלרע רעד טימ זילב ,ןקירט ןוא ןצנוק ןָא -- קידנענָאק

 עקיבלעז יד ןֿפורסױרַא -- תמא ןכעלרעניא םעד טימ ,קורדסיוא

 ַײר טעמוא ןוא זױרבֿפױא ,רעיורט ןוא דײרֿפ ןוֿפ ןעגתבעלרעביא

 םעד טימ ,םיטש ריא ןוֿפ טײקכַײר יד ;רעיוזעוצ זיירק ןטסטיירב םעד

 -תועינצ ַא ןוֿפ ,עשיריל ,עטסטרַאצ יד ןוֿפ -- רענעט ןַאזָאּפַאיד ןסיורג

 עגַאלטימ רעכַײר-לַאטעמ טימ ,רעקיטֿפערק ַא ךרוד ,שחלב ןקיד

 -טַאמ ַא ןֿפירגעגנָא ןיוש טָאה סע ןעוו ,ןרָאי ערעטלע יד ןיא וליֿפַא)
 עקידנרעזױװשֿפױא ,עטסכעה יד וצ זיב ,(רעדנעבמיטש עריא טייק

 ,ןקיטֿפַאז ריא טימ (ןצונַאב ןטלעז רעייז טגעלֿפ יז עכלעוו) רענעט
 ,ןייוועג ןקידלסײרטֿפױא ןוא רעטכעלעג ןקידמעטָא-רוטַאנ ,ןטנוזעג

 ןדייל עריא טימ טּפאזעגנָא ןעוועג זיא ןוא םיקמעממ ןעמוקעג זיא סָאוו
 רעדניק ענעריובעג ריא ךרוד טייהרעמ יד טָאה סָאװ ,עמַאמ ַא ןוֿפ

 קידנליֿפטימ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ױרֿפ ַא ןוֿפ ןרָאלרַאֿפ קיטַײצירֿפ

 סָאװ ,ןירעלטסניק ַא ןוֿפ ;ךיז םורַא תולווע ןוא ןזייל ןעזעג ןוא ץרַאה

 .ןעגנוניישרעד ןעמונעגֿפױא ןוא ןעזעג רעֿפיט ןוא רעכעלרעניא טָאה

 ליֿפעג ןריובעגנייא ןַא טגָאמרַאֿפ ךָאנ לחר-רּתסא טָאה םעלַא םעד וצ

 טא ךעלריטַאנ ןעוועג זיא רעכלעוו ,טסעשז ןוֿפ קיטסַאלּפ רעד רַאֿפ

 רעד ןוֿפ ןטנעמעלע עלַא ךיז ןיא טָאהעג ,קידנקויװ-שילַארטַאעט
 -ךיזיריליטס-טשינ ,רעטרענײֿפעגסױא ןיא רָאנ -- העונת רעשידִיי
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 ןופ ןָאסיסלעל
 טומאה װ יהא ר עעואם עט אוי

 טאלק טאטע רמה יס = = טוט

 -רָאג ייברעד טָאה סָאוװ ,סערָאֿפ רעטלדייאעגסיוא ןַא ןיא טרעיינ ,רעט
 | .רעטקַארַאכ ןשיטסילַאער ןוֿפ ןרָאלרַאֿפ טשינ

 עשירעליּפשיוש עריא ןוֿפ טייקכַײר עצנַאג יד טָאה לחר רתסא-..
 .-עניב ןוא סנבעל ,עיציוטניא עסיורג ריא ,גנובַאגַאב ןוא ןעלטימ
 רעטקירדרעטנא רעד ןוֿפ גנרעּפרעקרַאֿפ רעד טעמדיוועג המכח
 ,ױרֿפ רעשידִיי רעד עקַאט רקיעב -- -ױרֿפ רעקידנריטלָאווער רעדָא
 עגַאל עלַאיצָאס ריא בילוצ ;טקירדרעטנוא ךַאֿפייוװצ ןעוועג זיא סָאװ
 ךרוד גנוקירדרעטנוא רעד -- עגַאל רעשיֿפיצעּפס רעד ןוא ױרֿפ סלַא
 טלָאוװער ןוא טסעטָארּפ ריא .גהנמ ןוא ןיד ןשידִיי ןוֿפ ןענָאנַאק יד
 -עגסױרַא לחר-רתסא טַאָה גנוקירדרעטנוא רעקיזַאד רעד ןגעק

 -סיוא) קיטכירֿפױא ױזַא ןוא טֿפַארק רעשירעלטסניק ַאזַא טימ טכַארב !

 ןוא ,(םעיטַאּפמיס ןוא גנויצַאב רעכעלרעניא ריא ךרוד טמערַאוועג

 -טקלָאֿפ יד ַײב ןליֿפעג זַײוולײט עקידנלמירד יד ןדנוצעגנָא טָאה סָאד

 יד ןעזרעד ןעגנובעלרעביא סלחר-רּתסא ןיא ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ

 -נייא טשינ ןוא ,ןליֿפעג-טלָאוװער ענעגייא ערעייז ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ

 ערענָאיצולָאװער ענעי ןיא ןטירטֿפױא סלחר רתסא תעב ןענַײז לָאמ

 ןוֿפ ןכורבסיוא ענַאטנָאּפס ןעמוקעגרָאֿפ ןרָאי-גנַארד ןוא-סערוטשה

 ןענַײז סָאװ ,ןכורבסיוא -- סלוע םַײב סַאלֿפֿפױא ןוֿפ ,ןרָאצ-סקלָאֿפ
 ,ןליפע סלחר-רּתסא ןוֿפ טֿפַארק רעד ךרוד ןרָאװעג טריריפסניא
 -רעטנוא ןיא טלַאווקעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטיידנָא עלַאיצָאס יד ךרוד

 ןיא ביצ יוװ ,סעיצַאטערּפרעטניא עששירעלטסניק עריא ןוֿפ טסקעט |

 טָארדַאב לָאמנייא טשינ ןבָאה ןכָארבסיױא עכלעזַא ."המותי יד עיסַאכ,
 ַא -- רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ץנעטסיזקע עלַאגעל עקידרעטַײװ יד
 -עכיז םוטעמוא טשינ ךָאנ ןוא תורצ ליֿפ ױזַא ךָאנ עטכיירגרעד-םיוק
 ןענַײז ייז --- (ּפַארטַאס ןשירַאצ םענעי רעדָא סעד ןוֿפ קיגנעהּפָא) ער
 ןוֿפ עיצקַאֿפסיטַאס עסיורג יד ןעוועג ןירעלטסניק רעד רַאֿפ רעבָא
 -רעױשוצ רעד טימ טקַאטנַאק-ןליֿפעג ןרַאבלטיממוא םעד ןעניֿפעג
 רעשירעלטסניק ןוֿפ הגרדמ עטסכעה יד ךָאד זיא סָאד ןוא ,עסַאמ
 לענָאיצָאמע -- טסנוק רעד ןוֿפ לָאר עכעלטנגייא יד .גנוכיירגרעד

 .ןעגנובעלרעביא ןוא רעדליב ךרוד רעמענּפָא סעד ןקריווַאב

 ךיוא טָאה ערטילָאֿפ סלחר-רּתסא ןוֿפ ןברַאֿפ עטסקיטכיוו יד וצ

 ערעטעּפש יד ןיא רקיעב -- רעטומ רעד ןוֿפ טלַאטשעג יִד טרעהעג

 ךָאד ןענַײז ןליֿפעג-רעטומ ןוא ןדייל-רעטומ .ןֿפַאש ריא ןוֿפ ןרָאי

 רעד ןיא ןיוש ייז ןבָאה רימ .טסנוק רעד ןיא ןעמעלבָארּפ-טייקיבייא

 ןעמערָא-ןעמעלבָארּפ סעד רַאֿפ .עיגרוטַאמַארד רעשיכירג רעקיטנַא

 יז ןענַײז עיגרוטַאמַארד ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןכעלרעגריבניילק

 -נוה זיא סָאװ ,ףָאטש רעלַארטנעצ רעד ,רעטסקיטכיוװ רעד ןעוועג

 עג טהריג-הלעמ ןוא טייקעגרעביא ,טרזחעגרעביא לָאמ רעטרעד

 טקיליײװגנַאלעג ןיוש טָאה'ס .םינֿפוא עטסנעדיײשרַאֿפ יד ףיוא ןרָאװ

 רעד ףױא *ןעװועמַאמ, ןשיטַאמַארדָאלעמ םעד וֿפ טלביאעג ןוא

 עריא ךרוד ןדָאלעגנָא רעדיוו -- טָאה לחר-רּתסא .עניב רעשידִיי

 -עמַאמ יד ןביוהרעד -- ןעגנובעלרעביא-עמַאמ ערעווש עכעלנעזרעפ

 טָאה יז .ךיוה רעשיגַארט ַא וצ ןעגנובעלרעביא ערעייז ןוא ןטלַאטשעג

 -נעיצסױרַא ,טכעלשטנעמרַאֿפ ןוא טרעניײֿפרַאֿפ ,טלדייאעגסיוא ייז

 ןוֿפ וליֿפַא --- ןטלַאטשעג עריא ןוֿפ עשעמַאמ-קיבייא סָאד עקַאט קיד

 טליּפשעג עיצידַארט ריא טַאהעג טָאה סָאוו ,"תרֿפא עלערימ , סנידרָאג

 -טשינ ןוֿפ ,טייקנגױצעגנָא רעכעלרעײֿפ ןוֿפ רענעט ןיא ןרעו וצ

 -רתסא .טײקטלַאק רעשעמַאמ טשינ ןוֿפ וא טײקשיֿפערג רעשידִיי

 וליֿפַא -- טשימַאמרַאֿפ ןוא טכעלשטנעמרַאֿפ עלערימ ריא טָאה לחר

 -עגנָא רעִירֿפ ןבָאה רימ עכלעוו ףיוא ןברַאֿפ יד ןיא -- טשיגַארטרַאֿפ

 ןוֿפ גלָאֿפרעד ןסיורג סעד ןוֿפ דוס רעד ןעוועג עקַאט זיא סָאד .ןזיוו
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 רע טַאע ט ןשידיי

 -- טליפשעג לָאר יד טָאה יז ּוװ םוטעמוא ,"תרֿפא עלערימ, ריא
 | | .עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןיא

 רעשירעלטסניק סלחר-רתסא ןוֿפ ןטנעמעלע עטכַארבעגנביוא יד
 .ךיז ןששיווצ ןדנוברָאֿפ גנע ןעוועג ןענַײז גנוקריוו רעכעלנעזרעּפ ןוא
 ?חר-רּתסא, טלַאטששעג רעכעלרעה רעד ןוֿפ ןלייט ןעוועג ןענַײז ייז

 םרוג סע ןבָאה יז .ןירעיוב-רעטַאעט ןוא ןירעלטסניק יד ַאקסנימַאק -
 ןַײז לָאז ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ גײטשֿפױא רעד זַא ,ןעוועג
 ןוֿפ ןעמַאמ , רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד טימ -- ןעמָאנ ריא טימ ןדנוברַאֿפ
 סָאװ ,ןעמָאנ ַא) ןֿפורעגנָא יז טָאה קלָאֿפ סָאד יו ,"רעטַאעט ןשידִיי
 עשידִיי יד, יו רעביל ןוא רעטנענ ןעוועג שטנעמ-סקלָאֿפ םעד זיא
 א קיטירק עשיסור יד טלטיטַאב יז טָאה סע יו ,"עזד ַארָאנָאלע
 . : .(טלעוו-רעטַאעט

 םוצ טָאה יז ןוא טליֿפעג ןטסעב םוצ ךיז טָאה לחרירתסא..
 רעשידִיי רעד ןוֿפ טלעוו עכעלרעניא יד ןבעגרעביא טנָאקעג ןטסֿפיט
 *...יז טָאה ךָאד .ױרֿפ

 -רעּפער םעד ןכערבכרוד טוװּורּפעג טָאה יז זַא ,קידנזייונָא ןוא }
 ר ַא ןעמונעגנַײרַא רַאוטרעּפער ריא ןיא טָאה ןוא ָאטעג-רַאוט
 ,טקערידמוא ,טָאה יז זַא ,רַאוטרעּפער-טלעװ ןשיעּפָאריײא ןוֿפ ןסעיּפ
 ןוא *עּפורט-ןייבשריה; רעד ןוֿפ רעִירֿפ ןײטשטנַא םוצ ןֿפלָאהעגוצ
 -רעּפער ןטריסנַאװַא רעייז טימ "*עּפורט רענליוו, רעד ןוֿפ ךָאנרעד
 :ןריֿפסיױא יד וצ גרעבדורג טמוק ,ןליּפש ןקיטרַא-שרעדנַא ןוא רַאוט

 טקירדעגסיוא טָאה |"*עּפורט רענליווע רעד וצ ףליה ריא| סָאד;
 ןלַארטַאעט םוצ ןוא רעטַאעט ןיא ןווּורּפ ערעסעב עלַא וצ גנויצַאב ריא
 עקידנביל ,עקיצרַאה יד ןעוועג יז זיא טרפ םעד ןיא ךיוא .סקּױװכָאנ
 רעשיניטַאבַאק רעדעווטעי ןוֿפ ײרֿפ ."רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עמָאמ;
 םענעֿפורעג-ױזַא םעד) האנׂש-האנק רעשירָאיטקַא ןוֿפ ,טײקטכַאמעג
 זיא סָאװ ,ץלַא טציטשרעטנוא ןוא טבילעג יז טָאה ,("םויֿפַאיַאק;
 טשינ ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא קיטכירֿפױא ןוא טריטנעלַאט ,ןעגנולעג
 -טשינ ןוא ענעגנתלעג-טשינ סָאדלַא ןוֿפ ןטילעג ןוא ןגָארטרַאֿפ
 ,שינעמירקכָאנ ,עזָאּפ ןייק ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טשינ טָאה יז .עטנוזעג
 םוצ -- ךָאנ טסעומש רעוו ,גנולעטשרָאֿפ ַא וצ גנוִיצַאב עקיניזטכייל
 ַא רַאֿפ טעברַא עשירָאיטקַא יד טכַארטַאב טָאה יז .ללכב רעטַאעט
 -נַא ןֿפ טגנַאלרַאֿפ עקיבלעז סָאד ןוא תוחילש רעכעלטֿפַאשלעזעג
 רעכעלרע-טשינ ןוֿפ ןלַאֿפ ןיא טגעלֿפ לחר-רּתסא עקיצרַאה יד .ערעד

 -נֿפָארטש-גנערטש ןרעוו -- תוחילש רעשירָאיטקַא רעד וצ גנויצַאב

 ןיא ןסימָארּפמָאק ןוֿפ טייקכעלגעמ ןייק ןעזעג טשינ טָאה יז .קיד

 .טסנוק-רעטַאעט ןוֿפ ןגַארֿפ

 עריא ןיא טייקטנעווקעסנָאק ַא ןעלחר-רתסא ַײב ןעוועג זיא ללּכב
 עטמערוֿפעגסיױא ,עטסעֿפ טגָאמרַאֿפ טָאה יז .ןעגנולדנַאה ןוא ןעגנוניימ
 -נּוװַאב וצ ןעוועג זיא סע .ןבעל ןגעוו ןוא טסנוק ןגעוו סעירעטירק
 ןשידִיי םעניילק ןוֿפ ,ורֿפ עוויטימירפ טנורג ןיא עקיזָאד יד יו ןרעד
 ךיז טָאה ,גנודליב רעשיטַאמעטסיס זיא סע רעכלעוו ןָא ,עלעטעטש
 .ןטנָאזירָאה עלעוטקעלעטניא עטיירב עכלעזַא ןטעברַאוצסיוא ןזיווַאב
 ןרַאֿפ שוח ַא טַאהעג ,ויטַאװרעסנָאק ןעוועג טשינ יז זיא ייברעד
 -רַאֿפ ןוֿפ ןירענגעק עסיורג ַא ןעוועג זיא יז שטָאכ ,ןבעל ןיא םעַײנ
 -ַאעט רעד ןיא ןטנעמירעּפסקע ןוא תוטיש עשיטסינרעדָאמ ענעדייש
 ןוא ךרוד ןעוועג זיא יז לַײװ ,רַאֿפרעד סע זיא ןעשעג .טסנוק-רעט
 ןיא ןוא םענַאב-טלעוו ריא ןיא ןירעלטסניק עשיטסילַאעד ַא ךרוד
 ןוֿפ ןרָאי עטצעל יד ןיא יז זיא רעבירעד .טלעוו יד ןרעדליש ריא
 עשיטסילַאמרָאֿפ יד ןגעק טרעטיברַאֿפ סרעדנוזַאב ןעוועג ןבעל ריא
 ןועידיי ןיא ןרעמ ןבױהעגנָא ןַאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעמירעפסקע
 ןגעוו ןגָאז יז טגעלֿפ -- "רעטַאעט סָאד טבָארגַאב ןעמ,) רעטַאעט
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 עריא ןוֿפ רעצימע ןעוו ןקיטייו קרַאטש רָאג טגעלֿפ יז ןוא (םעד
 יד ףױא טזָאלעג ךיז טָאה ןרָאסישזער ןוא ןרָאיטקַא עטבילַאב
 יז .טײקשירָאטַאווָאנ ןגעק ןעוועג זיא יז לַײװ ,רַאֿפרעד טשינ .ןגעו
 .ךעלדעש ןוא שלַאֿפ שירעלטסניק רַאֿפ ןטלַאהעג רעבָא סע טָאה
  ריא ןקיטכערַאב ןיא קיגַאל ענרעזייא ןַא טַאהעג יז טָאה ייברעד

 / (4922) ַאקסנימַאק לחרירּתסא

 זַא; :עיצַאטנעמוגרַא עקידרשיה-לכש ,עטושּפ ַא ןוא ,טקנוּפדנַאטט
 וצ רָאי רָאפ ַא ןױש סעּפע ךָאד בָאה ךיא סָאװ ,טשינ ײטשרַאֿפ ךיא
 זַא ןוא ,"?ןײטשרַאֿפ םלוע רעד סע לָאז ױזַא יו ,רעטַאעט טימ ןָאט
 סע סָאװ ,סָאד םיא וצ ןיײגרעד לָאז סע ,ןײטשרַאֿפ לָאז םלוע רעז
 -עלטסניק ןכעלרע ןוֿפ חוּכ ןטימ ןייגרעד ,עניב רעד ףיוא רָאֿפ טמוק
 ."טסנוק רעד ןיא זיוועד ריא ןעוועג זיא סָאד -- ןֿפַאש ןשיר

 ;ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי
 עכעלרעטומ רָאנ טשינ ריא ַײב טייטַאב עמַאמ ןימרעט רעד,

 יז עכלעוו טימ ,טייקמערָאװ ןוא טייקכעלטרעצ ,טֿפַאשביל ,ןליֿפעג
 עזעידִיי רוד ןרעגנִיי סעד ַײס ,ןרעטלע םעד ַײס טלגנירעגמורַא טָאה
 רעזייוו- געוו ןוא גנויצרעד ןוֿפ לָאבמיס רעד ךיוא זיא רָאנ ,ןרָאיטקַא
 עקַאט טָאה סָאד .םלוע-רעטַאעט םעַײנ ןוא ןרָאיטקַא רוד םעַײנ ַא ןוֿפ
 םַײב ַײס ,רָאיטקַא םַײב ַײס טכַאמעג טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ ױזַא יז
 ןוא ןסירעגטימ טָאה סָאו ,טעטילַאודיווידניא ןַא ...םלוע-רעטַאעפ
 רעד ןיא ןוא ,ץלָאטש ;עשיטעטסעיַאמ ַא -- רוגיֿפ ַא .ןזנוצעגנָא
 ריא ןוֿפ .טנחַאב ןוא קידנעיצוצ ,סַאזגיױב ןוא ךייוו טַײצ רעקיבלעז
 רעַײֿפ ;טיײקסטוג ןוא המכח ןטכיולעג טָאה ןגױא עלוֿפסקורדסױא
 -טימ ןוא ןשרעהַאב ,ןדניצנָא טנָאקעג ןבָאה סָאוװ ,ןקנוֿפ .עיגרענע ןוא
 -שיריל קיטַײצכַײלג ןוא ענעלַאטעמ ַא -- םיטש ריא .ןסַאמ ןסייר
 טֿפַאשרַאֿפ ןוא רעוא סָאד טעלגעג ןבָאה רענעט עטרַאצ עריא .ךייוו
 ריא טימ .קידתועינצ ,טרַאצ ,טושּפ -- ןליּפש טרַא ריא .חור-תחנ
 .רעיועוצ ןֿפױא רַאבלטימוא טקריוועג יז טָאה ןדייר ןכעלריטַאנ
 ןוא ןסנַאוינ עגנעמ ַא ףיוא טיובעג ןעוועג זיא ריא ַײב גָאלַאיד רעד
 ,עטסקרַאטש יד זיב רענעט עטסטרַאצ ,עטסשיריל יד ןוֿפ סעמַאג
 טסעינ טָאה טרָאװ ריא ןוֿפ םטיר רעד ,גנעגרעביא .עטסקיטכעמ
 -םיטש ןוֿפ טײקכַײר רעסירג רעד ַײב ןוא ,ןכיײלג ןייק טַאהעג
 טרָאװ ריא .טרָאװ ןקידעבעל ןרַאֿפ טלוק ןטסערג םעד -- ןעלטימ
 | .טֿפועיכרַאֿפ טָאה
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 טאטע

 ױב רעשינָאט רעד ןעוועג זיא לוֿפסקורדסױא ןוא ךעלטייד יו |
 ,גנעגרעביא עשינָאט עריא ןוֿפ רוטקעטיכרַא יד ;ןגָאלַאיד עריא ןוֿפ
 יד טבעלַאב ןוא טכױהַאב טָאה טסקעט ןוֿפ גנוטעברַאַאב עשינָאט יד

 -טושּפ ןוא עכעלרעדנּווו ַא .ןגָאלָאנָאמ עטסגנעל ןוא עטסנָאטָאנַאמ

 ןריטנעצקַא ןוֿפ טייקטקישעג ,סעיצַאדַארג ןוֿפ עגנעמ עכעלביולגמוא

 סָאד זַא ,ןזיווַאב יז טָאה םעד טימ .סעילַאֿפ-םיטש יד ןוֿפ טייקכַײר ןוא

 -טיונ עטסרַאטנעמעלע יד זיא ,טרָאװ עכעלריטַאנ ,עתמא סָאד ,טרָאװ

 | . .רָאיטקַא ןוֿפ ןֿפַאש םַײב טייקידנעוו

 טָאה ,ןטייקכעלגעמ עכעלרעסיוא ןוא עכעלריטַאנ עלַא יד ַײב ןוא

 זיא יז ."םזירַאטס} ןוֿפ ןמיס ןטסדנימ םעד ךיז ןיא טַאהעג טשינ יז

 טרעטעמשעצ טשינ זיא לחר-רחסא .רעדָאמ ַײנ -- דימּת ןעוועג

 יז .סנירעלטסניק ערעדנַא יו טַײצ רעד ןוֿפ פמעט םענוֿפ ןרָאװעג

 םענוֿפ קַאמשעג םוצ ןזָאלוצּפָארַא טימַאב טשינ לָאמנייק ךיז טָאה

 ריא .טַײצ יד ךױא ןעגניווצַאב טייקסיורג ריא טימ טָאה יז םלוע

 ןוא ,לבמַאסנַא ןטימ ,רָאיטקַא-רענטרַאּפ ןטימ טקַאטנַאק רעקידנעטש

 טיײקצנַאג רעד טימ גנוצלעמשֿפיונוצ עשינַאגרָא ךרוד ןוא ךרוד סָאד

 .לבמַאסנַא ןצנַאג ןוֿפ ליּפש ןטימ ןליּפש ריא ןוֿפ עיצַאזינַארטעניס

 -נַײרַא ןוא ןבעל םענוֿפ םטיר םעד טּפַאכעגֿפױא טָאה יקסנימַאק .ר .א

 .עניב-רעטַאעט רעד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא טייקכעלקריוו יד טלעטשעג

 ןעמַאד יד ןיא טייקכעלקריוו יד ןעגניווצַאב םיטרּפ עלַא ןיא טָאה יז

 ירעטַאעט ןיא טַײצ יד טריזילַאוטקַא טימרעד ןוא תמא ןשינעצס ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ןבעל סָאד טדיישרעטנוא טשינ טָאה לחר רֹּתסֹא .םערָאֿפ

 -טלצניקעג עדעי .טייקכעלקריוו ןֿפַאשעג עניב רעד ןוֿפ טָאה יז .עניב

 עניב רעד ףיוא .דמערֿפ ןעוועג ריא זיא גנוביירטרעביא עדעי ,טייק

 ןעלטימ עלַא ןשרעהַאב ןטֿפַאהרעטסײמ ריא טימ טשַארעביא יז טָאה

 טימ -- ןבעל-טַאווירּפ ןיא .טסנוק רעשירָאיטקַא ןוא עיסערּפסקע ןוֿפ

 זעטניס רעד .דניק ןיילק ַא ןוֿפ ןביולג ןוא טייקיטומטוג רעוויַאנ ריא

 -עגֿפױנוצ ךיז טָאה ןבעל-טַאווירפ ןוא עניב רעד ףיוא ןקריוו ריא ןוֿפ

 זיא סָאד יו ,טלַאטשעג עשירעלטסניק עסיורג ,עצנַאג ןייא ןיא ןסָאג

 ןוֿפ גנורױטיטסנָאק רעד ַײב קורדסיױא םוצ ןעמוקעג ןטסטלובמַא

 עלערימ, רעכעלכײלגרַאֿפמוא ריא ןוֿפ טלַאטשעג רעסױרג רעד

 עטסערג יד רַאנ טשינ ןעוועג זיא יקסנימַאק לחר רתסא ."תרֿפא

 רעשידיי רעד ןוֿפ ןירעכַאמ ףושּכ עסיורג יד ,ןירעלטסניק-עשידִיי

 ןשידִיי ןוא רָאיטקַא ןעידִיי םעד טפעלשעג ךיוא טָאה יז רָאנ ,עניב

 יז טריֿפעגנַײרַא ןוא טייקשיטָאזקע ןוֿפ ךעלעדניוו יד ןוֿפ רעטַאעט

 ."סרעטַאעט עשיעּפָארײא ערעסעב יד ןוֿפ החּפשמ רעד ןיא

 :זַא יז טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוס טנומגיז

 רַאֿפ ןעוועג ןטסָאמעגנָא יװ עקַאט זיא *עמַאמ, ףירגַאב רעד;
 םניחב טשינ ןוא ןֿפורעג ױזַא קלָאֿפ סָאד יז טָאה סניחב טשינ .ריא
 ןוא ןטסקידוֿבּכב ןקיזָאד ןטיונ טרעַאב ןרָאיטקַא עשידִיי יד יז ןבָאה
 עמַאמ ַא ןעװעג עקַאט זיא לחר-רּתסא .ןעעמָאוצ ןטסכעלשטנעמ
 עריא עלַא רַאֿפ ךיוא רָאנ ,החפששמ רעטסטנָאנ ריא רַאֿפ רָאנ טשינ
 ןענַײז ױזַא ,רעדניק יד ןעמַאמ ַא ַײב יװ ןוא ,רעליּפשטימ םירֿבח
 -יזָאפ רעדָא טנעלַאט ןוֿפ קוליח ןָא ,ןגיוא עריא ןיא ןעוועג ךַײלג עלַא
 סױרַא טזיױו עמַאמ ַא יװ -- טרעקרַאֿפ .עיסעֿפָארּפ רעד ןיא עיצ
 -ָארעג-טשינ רעדָא ןרעכַאוװע ריא וצ עביל ןוא טייקכעלטרעצ רעמ
 "מַאזקרעמֿפױא רעמ ןזיועגסױרַא לחר-רּתסא טָאה ױזָא ,דניק טענעט
 ,רעטַאעט ןוֿפ ךמע םעד ,"ןרָאיטקַא עניילק, ענעֿפורעג-ױזַא יד וצ טייק
 -- רָאיטקַא "רערעסערג, רעד .טקיטומרעד ןוא ןעועג ברקמ יי
 -ייֵלְק , םעד .ןײטשַאב ןיילַא לטעטש ןַײז ךיז טעוו --- ןטלַאהעג יז טָאה
 ןזָאל טשינ ןוא עציילּפ ַא ןלעטשרעטנוא ןעמ ףרַאד ,ןגעקַאד ,"םענ
 ןוֿפ ןסיֿפענעב ףיוא ןעמענלייטנָא טֿפָא עקַאט טגעלֿפ יז .ןהלוועַאב
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 15: טרויער לאיאל

 ןופ ןָאקיססעל

 רעדנַא ןַא ןיא ןרָאֿפוצ וליֿפַא ןוא גנונױלַאב םוש ןָא ןרָאיטקַא עכלעזַא

 / ןיא לײטנָא ריא טימ "ןעמָאנ ַא ןָא, רָאיטקַא ןַא ןֿפלעהוצסױרַא טָאטש
 | | .טנווָא ןַא םענַײז

 -סױרַא ןֿפָא ןעוועג טַײצ רעדעי וצ ןענַײז שַאט ריא ןוא ץרַאה ריא
 -עגסיוא ןרעוו טֿפָא עקַאט טגעלֿפ יז .בורק ַא רעדָא רֿבח ַא ןֿפלעהוצ
 -עג ךיז טָאה ןיילַא יז ןעוו ןגעקַאד .ןשטנעמ עזָאלנסיוועג ןוֿפ טצונ
 -ייערעד עטֿפָא ןַא ריא ַײב ןעוועג זיא סָאד ןוא) טלעג ןיא טקיטיינ
 ןיא ןרעדנַאװקעװַא לָאמ קירעביא ןַא גנוריצ ריא טגעלֿפ ,טנונ
 ןשטנעמ, ."ןשטנעמ, וצ רעדייא סעקינטנעצָארּפ וצ רעדָא דרַאבמָאל
 -עג רע ןמז לּכ רָאיטקַא ןֶא רַאֿפ טוג ןענַײז --- ןענהנעט יז טגעלֿפ --
 קנַארק רעבָא רע טרעוו .גלָאֿפרעד טָאה ןוא עניב רעד ףיוא ךיז טניֿפ
 'וצ ןשטנעמ יד ףױא םיא ןרעה ,טײקרעלוּפָאּפ ןַײז טרילרַאֿפ רעדָא
 , יב ."ןענעקרעד

 -רעד יז טגעלֿפ ,ריא וצ ןשטנעמ ןוֿפ גנויצַאב ַאזַא טימ תוכיש ןיא
 רכומ עלעדנעמ טימ טַאהעג טָאה יז סָאוו ,לַאֿפ ןטנַאסערעטניא ןַא ןלייצ
 -רתסא ןוֿפ רערערַאֿפ רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא עלעדנעמ .םירֿפס
 -עגַאב ךיז ייז ןגעלֿפ סעדָא ןיא ןכוזַאב עטֿפָא עריא ַײב ןוא ,ןעלחר
 עלעדנעמ ןעוו .טנַײרֿפ עטוג ,עטלַא ייווצ יוו ןעגנערברַאֿפ ןוא ןענעג
 ןדנעוו טושּפ ךיז רע טגעלֿפ ,טלעג ןיא טקיטיינעג לָאמַא ךיז טָאה
 יב טַאהעג טשינ ןליֿפַא טָאה יז ןעוו ןוא ,דסח תלימג ַא ךָאנ ריא וצ
 ןֿפַאשעג ףכיּת גנודנעוו *סנדייז, ןֿפױא ,רעבָא סע זיא ,ןמוזמ ןייק ךיז
 .ןרָאװעג

 ריא טימ ןעלחר-רתסא טּפַאכרַאֿפ טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 טזעינ דייר ןייק זיא רעטַאעט שידִיי ןליפש ןגעוו .סעדָא ןיא עילימַאֿפ
 -- רעטעּפש ,ןטיירג ןוֿפ טבעלעג טַײצ עטשרע יד ןעמ טָאה .ןעוועג

 ןרעוו ןבױהעגנָא טָאה עגַאל יד זיב ,זרַאבמָאל ןיא גנוריצ ןגָארטעג
 -רַאֿפ ַא לחר-רּתסא טייג גָאט ןסיוועג ַא ןיא .שיגַארט תמא ןַא ףוא
 סָאוװ, .עלעדנעמ ןגעקַא ריא טמוק סע ןוא טָאטש רעד רעביא עטגרָאז
 ."ןרעטנוא ןעייג ןֿפיש יד ,טהגַאדרַאֿפ ױזַא סָאװ ?לחר-רּתסא ,זיא
 טליּפש ןעמ .טוג טשינ זיא'ס -- לחר-רּתסא טרעֿפטנע -- עדייז ,יוא;
 ,גָאט םעד ןבעלוצרעביא רעווש שממ זיא'ס ןוא גנַאל ױזַא טשינ ןיוש
 סָאוװ ךיא םייוו, ,וליֿפַא דרַאבמָאל ןיא ןצעזרַאֿפ ּוצ סָאװ ָאטשינ ןיוש
 טלָאװעג ריא טלָאװ רע ךַײלג ,עלעדנעמ רעביא ריא טגָאלש --
 טרָאֿפ ,טשינרָאג ןגעו טכַארט -- דייר עקידרעטַײװ ןרָאּפשרַאֿפ
 טסע ,עילימַאֿפ רעד טימ קעווַא טרָאד ךַײא טצעז ,ןָאמיל ןֿפױא סױרַא
 -רעכעלטנַײרֿפ רעקיזָאד רעד ךָאנ ."גָאט ןטוג ַא טבעל ןוא טקנירט ןוא
 ןעגנַאגעג רעטַײװװ ךיז ןוא טנגעזעגּפָא *עדייז; רעד ךיז טָאה ,הצע

 רעמ ןריוװוערַאֿפ לחר-רתסא ךיז טָאה ןָא לַאֿפ םענעי ןוֿפ .געװ ןַײז
 |  .ףשטנעמ וצ ןעמוקוצנָא טשיני

 טָאה טײקנַארק ריא ןוֿפ וידיצער רעד ןעוו ;לַאֿפֿפױנוצ רענדָאמ ַא
 ןיא טעב םוצ טדימשעגוצ יז ןוא ,עענרוט ןטצעל ריא ןסירעגרעביא
 םעניא זַא ,ןבעגעגרעביא רימ ןעמ טָאה ,לעטָאה רעשטיווָאנַארַאב ַא
 רעקנַארק רעד ןגעלעג ,ותעשב ,זיא טעב ןבלעז ןיא ןוא רעמיצ ןבלעז
 -קרעמ ןוא .טײקנַארק ןַײז ןוֿפ לַאֿפנָא ןקרַאטש ַא ךָאנ םכילע-םולש
 געווסנבעל ןרעווש םעניא ןעוועג זיא'ס סעמַאזניימעג לֿפיוװ ,קידריװ
 רעייז ןיא טייקכעלנע לֿפיװ ,רעלטסניק-סקלָאֿפ ייווצ עקיזָאד יד ןֿפ
 -םולש יו ױזַא .טעברַא רעייז וצ ןוא עילימַאֿפ רעייז וצ גנויצַאב
 ריא ןיא ןצנַאגניא טבעלעגסיוא ךיז לחר-רתסא ךיוא טָאה ,םכילע
 ןעוועג ,לחר-רתסא ךיוא זיא ,רע יװ .עילימַאֿפ ריא ןיא ןוא טעברַא
 טבעלעגֿפױא שממ ,עילימַאֿפ ריא ןוֿפ רעדילגטימ יד וצ ןדנובעגוצ
 -עטניא ןוא ור ןייק ןענוֿפעג טשינ ,טרעקרַאֿפ ,ןוא ,הֿביֿבס רעייז ןיא
 םכילע-םולש יו ױזַא .ייז ןוֿפ טַײװ ןעוועג זיא יו ןעוו ןבעל ןיא סער
 לוע ןלעירעטַאמ ןרעווש םעד ךיז ףױא ןגָארטעג זימת יז טָאה
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 רעטַאע ט ןשידיי

 ןוא רעטנָאנ ,רעטגייווצרַאֿפ רעד טימ םייה עסיורג ריא ןטלַאהוצסיוא
 עריא ףױא טקוקעג טשינ ,יז טָאה ןעוו ןטלעז ןוא ,החּפששמ רעטַײװ

 א טלעג ןיא טֿפַאשגנע ןייק טליֿפעג טשינ ,ןטסנידרַאֿפ עסיורג
 עגנַאל ַא ןעוועג זיא ןבעל-עילימַאֿפ סלחר-רתסא .הסנרפ תוגאד
 רעטיירב ַא טימ ריא טָאה לרוג רעד סָאװ ,ּפעלק ערעווש ןוֿפ טייק

 -ָאהעג רעווש ,עשרַאוו ןייק ןעמוקעג טייהרעגנוי .טלייטעגוצ טנַאה
 סלַא רעטעּפש ,ןירעטיינ סלַא טשרעוצ טיורב לקיטש ןֿפױא טעווער

 -םהרֿבַא ןוֿפ ױרֿפ יד יז טרעוו ןכיגניא .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןיטסירָאכ
 רעכעלדנעמוא ,רערעווש ריא ןָא ךיז טבייה ַאד ןוא ,יקסנימַאק קחצי

 .רעדניק יד ןרילרַאֿפ ןוא ןעלדניק ןקידרדסּכ ןטימ ,געוו-רעדנַאוו
 עגנע יד ןיא ןעניוו סָאד ,רענעגעוו יד ןיא ךיז ןּפעלשמורַא סָאז

 טשינ ריא טָאה ,רעטַאעט ןליפוע עכעלרעהֿפיואמיוא סָאד ןוא תוינסכא
 רעבָא טָאה'ס .תורצ עריא ןגעוו ןטכַארטרַאֿפ וצ טַײצ ןייק ןבעגעג
 ןזיב טײלגַאב יז טָאה סָאװ ,קיטיו ןוא רעצ ןֿפיט ַא ריא ןיא ןזָאלעג

 | .ןבעל ןגנוי ריא ןוֿפ ףוס

 .עקרַאטש ַא ריא ןיא טלקיווטנַא עקַאט טָאה קיטייוו רעקיזָאד רעד
 .טסַאג רענעטלעז ַאזַא ןעוועג זיא יז רעכלעוו ןיא םייה ריא וצ עביל
 ךיז ןגעלֿפ רעדניק ןוא עמַאמ ןעוו החמׂש יד עקַאט ךיז טקנעדעג
 רעד ,העיסנ ערעגנעל ַא ןוֿפ ךיז ןרעקמוא ריא ךָאנ ,ןענעגעגַאב
 -תלבק רעשילַארטַאעט ,רעקידנריר רעד ןוא םייה רעד ןיא ֿבוט-םוי
 -ָאקעד יד ךיז ןקנעדעג ;ןרעוו טיירגעגוצ ריא טגעלֿפ סע סָאװ ,םינּפ

 ןעמולב ןוא סעדנַאלריג ,סנרעטמַאל עטרילָאק טימ ןרעמיצ עטריר
 תויתוא ענעטכױלַאב יד טימ גנַאגנַײרַא ןרעביא טנערַאּפסנַארט רעד
 -סיוא עילימַאֿפ רעד וצ ווירב עריא ןגעלֿפ םניחב טשינ ."אבה ךורב.
 טֿפַאשקנעב ליֿפ ױזַא ,גנוגרָאזַאב ןוא טייקיורמוא ליֿפ ױזַא ןקירד
 ץרַאה ךעלדניֿפמע-ףיט ריא .ךיז ןעניֿפעג רעדניק יד ּוװ םייה רעד ךָאנ
 עמַאמ ַא ןוֿפ ןטכילֿפ ןוא עביל רעד ןשיווצ ןרעוו ןסירעצ עקַאט טגעלֿפ
 ןעוועג עקַאט זיא רעטַאעט סָאד .רעטַאעט םוצ עביל ריא ןשיווצ ןוא
 ןוא עיגלַאטסָאנ ריא ןליטש וצ ףיוא לטימ-סגנוביוטַאב ַא ריא רַאֿפ
 .עילימַאֿפ רעד וצ טייקדנובעגוצ

 ."טסעדנוֿפ יז זיא ,רוטַאנ עטייוצ ריא ןרָאװעג זיא רעטַאעט םגה

 ַײס ,עניב רעד ףױא ַײס *שילַארטַאעט; ןעוועג טשינ ירמגל ןגעוו

 ריא ,טלַאטשעג עקידנרינַאּפמיא ריא ,תמא .ןבעל ןטַאווירּפ ריא ןיא

 .-עג ןבָאה ,ןגיוא עגולק ,עלוֿפסקורדסױא עריא ,סינּפ טצינשעג לדייא

 יד רעבָא טָאה יז .טײקמַאזקרעמֿפױא עניײמעגלַא יד ךיז ףיוא ןגיוצ

 סע יװ ,ֿפורצסױרַא טימַאב טשינ ךיז טײקמַאזקרעמֿפױא עקיזָאד

 .עיטעֿפָארּפ ןרָאיטקַא רעד וצ עקירעהעגוצ ךס ַא גהונ ךיז ןעניז

 ךעלנייפ ןַײז ,טײקנדײשַאב ריא ןיא ,ריא טגעלֿפ סע -- טרעקרַאֿפ
 ךיז טגעלֿפ יז וא סױרַא ריא טזייױו'מ סָאװ טײקזנַאזקרעמֿפױא יד

 ..."?ָאד ייז ןעעז רעדנּוװ זייב ַארַאֿפ סָאװ, :ןשודיח

 .וֿפ ןטֿפַאשנגיײא-טּפיוה יד ןוֿפ ענייא ןעוועג זיא טייקנדײשַאב
 זיא ריא .עניב רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,ןבעל ןיא רָאנ טשינ ,לחר-רתסא
 עג רעדָא גנוטלַאה עטריטקעֿפַא עדעי ,עזָאּפ עדעי ןעויעג דמערֿפ
 טשינ יז טָאה ןטסיטרַא ערעדנַא וצ ךופיהל .לכיימש רעטלצניק
 ןוא טַײל-עסערּפ וצ טײקמַאזקרעמֿפױא עלעיצעּפס ןייק ןזיועגסױרַא
 ןָאזרעּפ יד ןעוועג זיא'ס רעקיטכיוו סָאװ -- טרעקרַאֿפ .ןטנעזנעצער
 ץרא-ךרד רעמ ץלַא ,גנורירַאב ןיא ןעמוקעג זיא יז רעכלעוו טימ
 -רתסא .ןעלחר-רּתסא ןזיועגסױרַא ןָאזרעּפ יד טָאה גנורערַאֿפ ןוא
 ןטשרע םענוֿפ טָאה סָאוו ,רעביױצ ןכעלנעזרעּפ ַא טַאהעג טָאה לחר
 ןכעלטנַײרֿפ ַא טלעטשעגנייא רַאבלטימוא ןוא ךיז וצ ןגױצעג קילב
 טֿפור ןעמ יו ,ךיז ןיא טָאהעג טָאה יז .רעסעומשטימ ןטימ טקַאטנָאק
 טליֿפרעד ףכיּת טָאה סָאד ןוא ,"טייקשימייה, ,ךעלמיטסקלָאֿפ סָאד
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 טָאה יז .גנורירַאב ןיא ריא טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רענייא רעדעי
 טגעלֿפ ןעמ ;רָאמוה םעניײֿפ ןוא ץנעגילעטניא ענעריובעגנייא טַאהעג
 -נובעלרעביא ,ןקורדנייא עריא ןלייצרעד ןרעה וצ יז ןרעוו דימ טשינ
 ןשימָאק ַא ןבעגרעביא לָאמַא טגעלֿפ יז ןעוו .סעיצַאװרעסבָא ,ןעג
 . ,רָאיטקַא ןַא ןוֿפ לציּפש ַא רעדָא ןעגורעדנַאװ עריא ןוֿפ דָאזיּפע
 םוצ ןײלַא טלָאװ יז ךַײלג ,רערעהוצ יד טימ ןכַאלטימ יז טגעלֿפ
 יז טגעלֿפ גנומיטש רעטוג ַא ןיא הֹשעמ יד טרעהעג לָאמ ןטשרע
 .רעטכעלעג ןקיצרַאה ריא טימ ערעדנַא ןקעטשנָא ןוא ןרערט זיב ןכַאל

 ןעגניז טגעלֿפ יז סָאװ ,ןטעוד יד ןרעה וצ ןבָאה ביל געלֿפ ךיא
 עסיורג ןייק טָאה לחר-רּתסא.. .ןעמיטש ייוצ ןיא רעטכָאט רעד טימ
 ונוועג רעבָא זיא טלַא רעניילק ריא .טַאהעג טשינ עמיטשיגנַאזעג
 -רעטניא רעמ טָאה יז .שילַאקיזומ ןוא קיטֿפַאז ,רעיוא ןרַאֿפ םענעגנַא
 / עיצקיד ענעטלעז ַא ייברעד ןזיוועגסױרַא ןוא ןעגנוזעג יו טריטערּ=
 .גנוריטנעצקַא רעשיגָאל ןוֿפ טסנוק עכיוה ןוא

 ןוא המכח-סנבעל רעֿפיט טימ ןקנָאשַאב ןעוועג זיא לחר-רּתסא

 טימ -- סָאמ רערענעלק ןייק ןיא טשינ ןוא שינעטנעק-ןשטנעמ

 ןקזחּפַא ןילַא טגעלֿפ יז .לָארטנַאקטסבלעז ןוא קיטירק-טסבלעז

 .רעד סָאוו קיטיױו טימ ןרעױדַאב ןוא *טֿפירש-עקשטַאק, ריא ןוֿפ

 -ירעד טָאה יז ."ץכעגיילסיוא , ןייק טנרעלעג טשינ ריא טָאה עטַאט

 וצ טשינ ןעוו ,רקיע רעד ןוא ,ןדייר וצ סָאװ ןוא ןשוו טסּוועג רעב

 -רַאֿפ טָאה יז .דייר סנטייווצ םוצ ןרעהוצוצ ךיז קידנגיױוש ןוא ןדייר

 -עגנייא טשינ זיא םענייק זַא ,ןגייווװש וצ טנעגילעטניא ױזַא ןענַאטש

 -סיוא יד קנַאד ַא ."טנרעלעג טשינ ריא טָאה עטַאט רעד, זַא ,לַאֿפ

 ןוֿפ סעסירטקַא ערעדנַא וצ ךּפיהל ,יז טָאה ןטֿפַאשנגייא עטנכערעג

 םינּפ ריא ףיא ךיוא ןשטיינק עקיטַײצירֿפ יד ןעזרעז ,הגרדמ ריא

 תֿבוטל ןלָאר *עגנויג עטבילַאב עקינייא ןוֿפ טרינגיזער סנטַײצַאב ןוא

 יז ןיא רעטכָאט רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד םעד קידנעעז .רעטכָאט ריא-

 ןקיטומטוג ַא טימ ןוא ,דײרֿפ רַאֿפ טניישעג יז טָאה ,ןלָאר עקיזָאד

 / .."רעטכָאט סעמַאמ רעד טרָאֿפ; :טקרעמַאב לכיימש

 ךיא בָאה טעברַאנעמַאזוצ רעזדנוא ןוֿפ רָאי ייוצ עטשרע יד ךשמב

 ןוא רַאוטרעּפער ןצנַאג ריא ןיא ןליפשוצטימ טייקכעלגעמ יד טַאהעג

 עריא ןוֿפ עקינייא רַאֿפ םגה ,לָאר עטסעב עריא ןיא יז ןעז וצ

 וא טײקנַאלש עקילָאמַא יד טלעֿפעג ןױש ריא טָאה ןלָאר *עגנויג
 . עיצַאטערּפרעטניא עקיטֿפערק ריא רעבָא טָאה ,טײקשירֿפ עכעלטנגוי
 -דײזמרַאֿפמוא עקיזָאד יד ןעוועג רפכמ טֿפַאשרעטסיײמ ענעטלעז ןוא
 רימ בָאה ךיא ןוא טסתק רעשירָאיטקַא רעד ןיא סנטָאש עכעל
 .טייקכעלנעזרעּפ עשירעלטסניק ריא ןגעוו ףירגַאב ןטלוב ַא ןֿפַאשעג
 ןעמ ןָאק טייקיטעט רעשירעלטסניק סלחר רֹּתסא ןוֿפ לּכה-ךס םעד
 ילבֿפױא רעד .ןענידרָאג ןוֿפ לּכה-ךס ןטימ קיטיײצכײלג ןעִיצרעטנוא
 -נימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ ילבֿפױא רעד ןעוועג ךיוא זיא ןענידרָאג ןוֿפ
 ױזַא .הֿפוקּת -ןידרָאג רעד טימ טקידנעעג ךיז טָאה הֿפוקת ריא .יקס
 רעשיטנָאמָאר רעד ןוֿפ ןירעײטשרָאֿפ יד ןעוועג זיא רַאנרעב ַארַאס יו
 ַאיַאקסוועשזרַאסימָאק ַארעיװ ,רעטַאעט ןשיזױצנַארֿפ םעניא הֿפוקּת
 יקסנימַאק לחר-רתסא זיא ,ןשיסור םעניא הֿפוקּת-ןעסביא רעד ןֿפ
 רעטַאעט ןשידִיי ןיא הֿפוקּת-ןידרָאג רעד ןוֿפ ןירעײטערָאֿפ יד ןעוועג
 יד טימ ןסעיפ ענַײז ןבירשעג טָאה ןידרָאג םגה .עּפָאריײא ןיא
 ,סעסירטקַא רענַאקירעמַא ןגיוא יד רַאֿפ קידנבָאה ןטלַאטשעג-ןעורֿפ
 . ,ןעלחר-רתסא ייז ןיא קידנעעז ,קורדנַײא םעד טַאהעג רעבָא ןעמ טָאה
 / ,ריא רַאֿפ ןבירשעג לעיצעּפס ןסעיּפ יד טַאה רע זַא

 ,ןליּפש וצ "גנירג, זיא ןענידרָאג זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה סע.
 טייקכעלגעמ יד ןביג ןוא ךעלשטנעמ ןענַײז ןטלָאטשעג ענַײז לַײװ
 .ןוֿפ ןטַײז עלַא ןזיױװּוצסױרַא ,היד ,"ןליּפשוצסיוא, ךיז רָאיטקַא סעד
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 עשעירָאיטקַא יד טָאה ןידרָאג .ןטיײקכעלגעמ ןוא ןטײקיעֿפ ענײז

 .םלוע םעד ןוֿפ קַאמשעג םעד יו רעקינייו טשינ טנעקעג טײקכַאווש

 -רַאמ ַא ,טנרעלעג ,טוג ,גולק ןַײז לָאז דלעה ןַײז ליוו רָאיטקַא רעד

 לָאז ףוס םוצ ןוא טייקיטכערעגמוא ןוא תועשר ןוֿפ ןברק ַא ,רעריט

 -לעז רעד ןיא .רעריֿפמוירט ןוא רעטער רעד ,רעגיז רעד סױרַא רע

 לסיב ַא ,לכשה-רסומ ,לַארָאמ לסיב ַא םלוע רעד ליװ טַײצ רעב

 ןענַײז .ןעניױו םוצ ןוא ןכַאל םוצ לציק ַא ןוא עיֿפָאזָאליֿפ"זיױלק

 ַא יו ןטובירטַא עקיזָאד יד טימ לוֿפ ןסעיּפ סנידרָאג עלַא עקַאט

 רעד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב ענעדיישרַאֿפ יד טימ טפעצער רעשיניצידעמ -

 טָאה האוֿפר יד .הלוח םעד ןרעװ ןגָארטעגוצ ףרַאד סָאװ ,האוֿפר
 -ןצוצ .טנעיצַאּפ ןֿפױא גנוקריוו ענעעזעגסױרָאֿפ ריא טַאהעג עקַאט
 סע יװ "גנירג, ױזַא ןעועג טשינ זיא טפעצער םעד רעבָא ןטיירג
 רעדליב., ןֿפַאש וצ טימַאב ךיז טָאה ןידרָאג םגה .ןזיוועגסיזא ךיז טָאה
 ,סרעטקַארַאכ ןוא ןטלַאטשעג ןוֿפ סעיּפָאק עשיֿפַארגָאטָאֿפ ,"ןבעל ןוֿפ
 ,ץירקַאל ןשיטעטַאּפ ,ןוויַאנ טימ ןצלעמשַאב רעבָא ײז רע טגעֿפ
 ,תוֿבוט תולעמ עכעלשטנעמרעביא טימ ,המכח-רעּפיה טימ ןקנעשַאב
 רעדָא תושפט ,ץרעמש-טלעוו ןטסערג ןטימ ,טרעקרַאֿפ ,רעדָא
 ידּכ טנעלַאט ןסיורג ַא ןציזַאב טֿפרַאדַאב עקַאט ןעמ טָאה .תועשר
 ןוא םענעבירטעגרעביא םעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב וצ ןטלַאטשעג סנידרָאג
 "טנַא וצ ןוא ,ןקנַאשַאב ייז טָאה רע רעכלעוו טימ טסַאלַאב ןקירעביא
 . יז יא ןשטנעמ ןקידעבעל םעד ןקעלפ

 .טנעלַאט ןקיזָאד םעד ןסעזַאב עקַאט טָאה יקסנימַאק לחר-רּתסא
 ןליּפש ןרָאיטקַא עקידנטייטַאב ןעז וצ ןעמוקעגסיוא לָאמטֿפָא זיא ריא
 .ןכַארּפש עדמערֿפ ןיא ןליּפש םיא ןעזעג ךיוא בָאה ךיא .ןענידרָאג
 ענַײז ןוֿפ ןענידרָאג ןעײרֿפַאב וצ ןזיווַאב טשינ רעבָא טָאה רענייק
 ,ןטלַאטשעג ענַײז ןיא תמא ליֿפױזַא ןכױהוצנַײרַא ןוא ?ןעמזינידרָאג,
 עקינייא ַײב ךיז טָאה סע בױא .לחר-רתסא ןָאטעג טָאה סָאד יװ
 -רַאֿפ, וצ גנַאלרַאֿפ רעטלוב רעד טליֿפעג ןטסיטרַא עטסּוװַאבליצ
 -עג, טשינרָאג ןעלחר-רתסא ַײב ךיז טָאה ,ןענידרָאג *ןכעלשטנעמ
 -ריווקרעמ סָאד .ךעלשטנעמ סױרַא ןגעווטסעדנוֿפ זיא סע ןוא *טליֿפ
 ..קיניזטסּוווַאברעטנוא ןָאטעג סָאד טָאה יז סָאװ ,זיא ייברעד עטסקיד

 ןטֿפַאשנגײא ןוא גנוטיירגוצ יד ןסעזַאב טששינ טָאה לחר-רתסא
 רעד ןוֿפ עיֿפַארגָאיב יד ךיז ןֿפַאש וצ ףיוא ,לָאר ַא ןריזילַאנַא וצ ףיוא
 טייקירעהעגוצ רעלַאיצָאס ריא ןוֿפ ףירגַאב ַא ,טלַאטשעג רענעבעגעג

 ַײב טבעלעגֿפױא טלַאטשעג-ןידרָאג יד טָאה ךָאד ןוא ,הֿביֿבס ןוא
 עטסלעטבוס יד טימ ,טײקֿפיט רעכעלשטנעמ ַא טימ ןעלחר-רתסא
 ריא ןוֿפ ןשינעלגנַאר עכעלרעניא ןוא ןטגנוריסלוּפ עטסנגרָאברַאֿפ ןוא
 -ֿפױא סלחר-רתסא ןוֿפ דוס רעד עקַאט טײטשַאב םעד ןיא .המשנ
 רעשירָאיטקַא ןוֿפ תישארב ןימ ַא זיא סע .טלַאטשעג-ןידרָאג יד ןבעל
 טבעלעגֿפױא ,טמַאלֿפעגֿפױא עקַאט טָאה סע !רוא יהי ןימ ַא ,טסנוק
 ןָא ,גנוטיירגוצ ַא ןָא .טײקכעלדנעטשרַאֿפ-טסבלעז ַא ןרָאועג ןוא

 סָאװ ,קנוֿפ ןקילייה ןוֿפ לעֿפַאב ןוא גנַארד ןטיול טושּפ ,ּפיטָאטָארּפ ַא
 ןוא והובו והת סענוֿפ טכױטעגסױרַא סע טָאה ,טנעלַאט טֿפור ןעמ
 רעווש זיא סע .עּפמַאר טַײז רענעי ןוֿפ ןייש ריא טימ ןָאטעג דנעלב ַא
 לע סָאד ןעײטשרַאֿפ רימ יו ,קינכעט סלחר-רתסא ןגעוו ןדייר וצ
 טימ טלוֿפרעביא ןעוועג זיא *ליּפש, ריא .ןָאקיסקעל רעטַאעט יפ
 רעווש זיא'ס זַא ,טייקידתמא עקיטכירֿפױא ןוא תוטשּפ ליֿפיזזַא
 ךיז טבייה סע ּוװו ןוא קינכעט יד ךיז טקידנע סע ּוװ ןזיװצנַא ןעוועג
 טימ קידנליּפש ,ןסעגרַאֿפ ךיז וטסגעלֿפ לָאמטֿפָא .טײקכעלריטַאנ ןָא
 טסשרע ןוא גנוקרעמַאב עקיטַײז ַא יז טכַאמ סָאד זַא ,ןביילג ןוא ,ריא
 טסָאה ןוא לָאר ריא ןוֿפ טדערעג יז טָאה סָאד זַא ,ןּפַאכ ךיז רעטעפש
 .קילּפער ַא ןעזרַאֿפ עקַאט
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 ןופ ןָאסיסלעל

 עקידעבעל יו רימ רַאֿפ ןעייטש ןּפיט-ןידרָאג ענעֿפַאשעג עריא ןוֿפ
 ַא ןָאא ןיא יסעב ןוא "ןטנַאקַאבמוא, ןיא ַאטרעב ,תרֿפא עלעוימ
 ןקיבײארַאֿפ וצ ףיוא ןעוועג גונעג ןענַײז ןלָאר ַײרד יד ןיוש ."םייה
 -רַאסימָאק ןוא עזוד ,רַאנרעב ,לעשַאר ַא טימ ייר ןייא ןיא ןעמָאנ ריא
 עטנָאמרעד יד ץֹוח ַא ןֿפַאשעג ךָאד טָאה לחר-רתסא ןוא ,ַאיַאקסוועשז
 -לַאהעגסיוא-שירעלטסניק ,עקידעבעל ןוֿפ עירעלַאג עסיורג ַא ןלָאר

 ךָאד יז טָאה .ױרֿפ רעקידנדײל רעשידִיי ַא ןוֿפ ןטלַאטשעג ענעט

 ,סָאד רָאנ וא ,ןעױרֿפ עירָאגעטַאק רעקיזָאד רעד וצ טרעהעג ןיילַא

 -ןצסורַא תלוכיב ןעוועג יז זיא ,ןגייא ןוא טנַאנ ןעוועג ריא זיא סָאװ

 עזָאלגרָאז ,עכעלקילג ןוֿפ ןטלַאטשעג .עניב רעד ףיוא ןעגנערב

 ַא ןוֿפ רעדָא סָאלק "ןרעכעה, ַא ןוֿפ ןעױרֿפ יד ךיוא יװ ,ןעױרֿפ

 ןעלחרירתסא רעכעלמיטסקלַאֿפ רעד ךיז ןגעלֿפ ,עיצַאנ רעדמערֿפ

 ,ךיז ןיא ןָארטעגסױא טשינ יז טָאה יז .ןבעגנייא רעקיניװ עקַאט

 סָאד ."ןליפשסיואג רעבירעד ייז טזװמעג ןוא טליֿפעגכרוד טשינ

 סָאד יוו רעסַאלב ריא ַײב ןעמוקסױרַא עקַאט טגעלֿפ עטליּפשעגסיוא

 : ,עטבעלעגרעביא

 טזומעג ריא טָאה ,טרעּפרעקרַאֿפ טָאה יז עכלעוו ,טלַאטשעג יד

 יז טָאה ,קידעמַאמ -- ךַארּפש יד ,שימייה הביֿבס יד ,טנָאנ ןיז

 -עג זדנוא זיא ןוא עיצַאטערּפרעטניא סלחר רֹתסא ןיא טבעלעגפיוא

 .תונורסח ןוא תולעמ עריא עלַא טימ קיצרַאה ןוא טנָאנ ױזַא ןרָאװ !

 ןבעלסיוא טנָאקעג שירעליּפשיוע ךיז טָאה יקסנימַאק לחו-רתסא
 לַײװ ,ןטלַאטשעג עקידנדיל ,עקיצרַאהטוג ,עויטיזַאּפ ןיא רָאנ
 ביוא ןוא ,דמערֿפ ןעוועג ריא ןענַײז טֿפַאשגרַאק ,םטכעלש ,טייקזייג

 סױרַא סע זיא ,ןעגנערבוצסױרַא סעכלעזַא ןעמוקעגסיוא זיא סע

 ,קידנגייצרעביא טשינ ,סַאלב
 ,ונעסירעטקַא עשיטַאמַארדָאלעמ יד ןוֿפ עירעטסיה רעד וצ ךפיהל

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טסנוק עשירעליּפשיוש סלחר-רתסא זיא
 -םיוק םעניא ,קילב ריא ןוֿפ ךַארּפש רעד ןיא ,רענעט עבלַאה ןיא

 םַײב ןעוו ..רערט רעטקיטשרַאֿפ רעד ןיא ,ץֿפיז ןרָאבקרעמַאב
 ריא ןוֿפ ךיז טרעהרעד *תרֿפא עלערימ , ןוֿפ טקַא ןטייווצ ןוֿפ לַאנֿפ

 .לַײװא :םילהּת ןוֿפ קוסּפ רעטקיטייוועגכרוד ןרערט ןיא ,רעד ליױמ
 רעקרַאטש סע טקריוו ,"זדלַאה ןזיב ןעמוקעג ןיוש זיא רעסַאוװ סָאד
 עשינכעט םינימה לּכ ןוא יירעסייר-ןסילוק *עטסלוֿפטקעֿפע, יד ןוֿפ
 -ױטנַא רעד ףיוא עיצקַאער רעלעטבוס ןוא רעכעלרעניא ריא .ןצנוק
 -יקּפ ַא זיא *ןטנַאקַאבמוא, ןיא ַאטרעב לרעקייה סענוֿפ עביל רעטש
 -יא רעשינעצס ,רעלעדייא ןוֿפ רעטסומ ַא ,קרעוורעטסיימ שיגָאלָאכ
 "תרֿפא עלערימ} ןטכַארטַאב וצ ןעמונעגנָא זיא'ס םגה .גנובעלרעב
 ןעוועג ,גנוניימ ןַײמ טיױל ,יז זיא ,לָאר עטסעב סלחר-רתסא רַאֿפ
 ןיא ַאטרעב לרעקייה ןגולק ,ןקידונח םעד ןיא רעכעלשטנעמ ,רעֿפיט
 רערעלוּפָאּפ ןעוועג זיא *תרֿפא עלערימ , ,רעמ טשינ ."ןטנַאקַאבמוא,
 ,רעכײרגלָאֿפרעד אלימב ןוא םלוע ןטיירב ןרַאֿפ

 תוטשּפ ריא} סָאד יו טסּווװעג עסערפ עשיסור יד עקַאט' טָאה..

 רעד ןקנַאדרַאֿפ וצ ךיוא זיא ריא ןוא ןצַאשוצּפָא | ײקיטכירֿפױא ןוא
 יו טסילָאנרוששז ַאזַא .ןעמוקַאב טָאה לחר-רּתסא סָאוו ,ןעמַאנ-טלעוו
 ָאמָאה יו רעקיטירק ַאזַא ןוא סעדָא ןיא יקסניטָאבַאשז רימידַאליו
 -דנַאהּפָא עצנַאג טעמדיוועג ןבָאה גרוברעטעּפ ןיא (לעגוק .א) סּוװָאנ
 ןטסערג ןוַאֿפ טנכערַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ ,לעגוק ןוא ,ליּפש ריא ןעגנול

 .עשידִיי יד; ןפורעגנָא יז טָאה ,קיטירק-רעטַאעט ןיא טעטירָאטיױא |

 .ןֿפ ןרעױט יד טנֿפעעג ריא רַאֿפ ןבָאה תוכימס עקיזָאד יד ."עזװד
 טשינ ריא זיב זיא טרָאװ שידִיי ןייק ּוװ ,םינינב-רעטַאעט עכלעזַא
 ןעלחר-רתסא קנַאד ַא טָאה רעטַאעט עשידִיי סָאד .ןרָאװעג טרעהעג
 ץלָאטש רעד ןרָאװעג אלימב זיא ןוא ,ןעזנַא ןוא שזיטסערּפ ןעמוקַאב
 ןסָאמ-ועטעברַא עשידִיי יד .ץנעגילעטניא רעשיסור-שידִיי רעד ןוֿפ
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 רעטַאעט ןשידיי

 טריזינָאיצולָאװער סָאװ ,שטנעמ ןטנָאנ ַא טליֿפרעד ריא ןיא ןבָאה

 -עסעבַא רַאֿפ ןעלטַימ עשינעצס עריא טימ טֿפמעק ןוא רעטַאעט סָאד

 עקידנדייל עלַא רַאֿפ אלימב ןוא ,ורֿפ רעשידִיי רעד ןוֿפ עילָאד ער

 רעד ןוֿפ ןטכיש עלַא ןוֿפ גנורערַאֿפ עקיזָאד יד .עטקירדרעטנוא ןוא

 -ענעב; יד ַײב קורדסיוא םוצ ןעמוק טגעלֿפ גנורעקלעֿפַאב רעזעידִיי

 עלַא א יקסנימַאק לחר-רתסא ןוֿפ ןעגנורעַײֿפ-ייליֿבוי ןוא "ןסיֿפ

 ןטנָאנ ,םענעגייא ןַא טימ יװ ריא טימ טײרֿפעג ךיז ןבָאה ךַײלגוצ

 | | .עטנעמ
 ַא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ טשינ זיא סע סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא

 סעיזנעצער ,ןסערדַא עטסנדישרַאֿפ יד ןוֿפ ןטסקעט יד ןוֿפ גנולמַאז

 -ּפָא עטלוב ַא טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוא

 טימ גנורעדנּוװַאב ןוא גנורערַאֿפ ,עביל רעסיורג רעז ןוֿפ גנולגיּפש

 ."ןקנָאשַאב יז טָאה קלָאֿפ סָאד רעכלעוו

 (ןיװ) טייקנַארק ריא תעב ַאקסנימַאק לחר-רּתסא

 :טבַײרש ַאקסנימַאק ַאדיא רעטכָאט ריא

 דימ טרעוו טֿפָא רעייז ?לחר-רתסא טליּפשעג טָאה ױזַא יו
 .ןעזעג טשינ יז ןבָאה עכלעוו ,רעליפשיוש דצמ עגָארֿפ יד טלעטשעג
 יו טײהנגעלרַאֿפ ַאזַא ןיא טלעטשעג טשינ ךיא רעוו רעבָא לָאמנייק
 -יּפעיוש ןכלעוו ןגעוו .עגַארֿפ רעד ףיוא ןרעֿפטנע ףרַאד ךיא תעשב
 ןענעכייצַאב וצ יונעג דנַאטשמיא ךיא ןיב ,ןגערֿפ ךימ לָאז ןעמ ,רעל
 ןליפש, גנונעכייצַאב יד ןיוש זַא .טשינ ךיא ןָאק ָאד ןוא ,"ױזַא יו
 ךיז טָאה יז זַא ,טשינ טסייה סָאד .לחר-רּתסא וצ טשינ ןיטולחל טסַאּפ
 .סָאד ןֿפור רימ יװ ,לַאנעסרַא ןצנַאג ַא טימ ןצונַאב טנָאקעג טשינ
 .יז ןעועג טשינ סָאד זיא רעבָא טלָאמעד .ןעלטימ עשינכעט ,ןָא

 -עג זיא ,ןעזעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןירעליּפשיוש עסיורג עטשרע יד
 ןיא ןייג וצ ןיילק וצ ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא .עמַאמ ןַײמ ןעוו
 ןעמוקעגסיוא רימ זיא רעטַאעט ןשידִיי ןיא רעבָא .סרעטַאעט ערעדנַא
 -- ןעמונעגליײטנָא ןילַא בָאה ךיא לַײװ ,טכַאנ עדעי טעמּכ ןַײז וצ
 טליּפשעג טָאה סע עכלעוו ,סעסעיפ עלַא ןיא טעמּכ -- דניק סלַא
 ךיא בָאה ,גלָאֿפרעד ןסיורג ריא ןוֿפ תודע ןַא קידנעייז .לחר-רתסא
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 סע ךעלטנגייא סָאוװ ןיא ןובשח ןייק ןבעגעגּפָא טשינ טלָאמעד ךָאנ ךיז

 יו ,רָאלק ױזַא ,ךיז טכוד ,ךָאד זיא סע .טייקסיורג ריא טיטשַאב

 +?ןליפש לָאר ַא ןעמ ןָאק שרעדנַא ןעד
 -עט-רעטַאעט, ןַײמ ןסירעגרעביא בָאה ךיא .קעווַא ןענַײז ןרָאי

 טזעינ ךיא בָאה ןירעליש סלַא .לוש ןיא ןייג ןביױהעגנָא ןוא "טייקיט

 !?ךעלגעמ ןעוועג ןעד סַאד זיא יוו רעבָא ,רעטַאעט ןיא ןייג טרָאטעג

 עשיניַארקוא ךיוא ,עשיסור ,עשיליופ ןיא ןייג ןבױהעגנָא בָאה ךיא
 בָאה ןוא ,עשרַאװ ןיא ןרילַארטסַאג טֿפָא ןגעלֿפ עכלעוו ,סרעטַאעט
 -סיוא עקַאט רימ טגעלֿפ סע .סרעטַאעט עשידִיי ערעדנַא טכוזַאב ךיוא
 -סיוא ,רַאוטרעּפער סעמַאמ רעד ןוֿפ סעסעיפ עבלעז יד ןעז וצ ןעמוק
 רימ זיא טלָאמעד טשרע .סנירעליּפשיש ערעדנַא ךרוד טריֿפעג
 ןעגנַאגרעד זיא עמַאמ ןַײמ ןכלעוו ךרוד געוו רעד זַא ,רָאלק ןרָאװעג
 - סָאד ."געוו-רעטַאעט , ןייק ןעוועג טשינ ןצנַאגניא זיא ,הגרדמ ריא ֹוצ
 לטעטש ןיילק ריא ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאוװ ,געוו ַא ןעוועג זיא
 ,םייה רעמערָא ריא ןוֿפ ,טמַאטשעג טָאה יז ןכלעוו ןוֿפ עווָאזָארָאּפ
 -מערָא יד ;טעברַאעג רעטעּפשש טָאה יז ןכלעוו ןיא טַאטשרַאװ םעד ןופ
 סיורג ריא ךרוד טליֿפעג ןדייל יד ;ןגיוא עגולק עריא טימ ןעזעג טייק
 -- חומ ןקיטכיל ריא ךרוד ןעמונַאב טייקיטכערעגמוא יד ,ץרַער
 ןעוו .ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ןבעגעג עמוס רעד ןיא טָאה ץלק סָאז
 טשינ טדייל יז זַא ,טליֿפעג ךיז טָאה ,ןטילעג עניב רעד ףיוא טָאה יז
 -עג טלוב ןעמ טָאה ,טריטסעטָארּפ טָאה יז ןעוו ,ןילַא ךיז רַאֿפ רַאנ
 עריא ןענַײז רעבירעד .עטלוועַאב עלַא ןוֿפ טסעטָארּפ סעד טרעה
 יירשעג ריא ןוא ,"עשיטַאמַארדָאלעמ, ןעוועג טשינ לָאמנייק ןרערט
 וצ ןבעג וצ רעווש זיא סע סָאוװרַאֿפ טָא .טלצניקעג טשינ לָאמוייק
 יז טָאה ןעמ ."?חר-רתסא טליּפשעג טָאה סע ױזַא יו; ןײטשערַאֿפ

 וצ ףױא טשינ טנַײה זיב ךימ רעה ךיא ןרעה טחמעג ,ןעז טחמעג
 -נַאגרעד זיא ןליפש רעכעלרעניא ןוא לעטבוס ריא ױזַא יו ןרעדנּוװ
 ןוויטימירפ -- ךיז טכוד -- םעד וצ קירוצ ןרָאי ליֿפױזַא טימ ןעו
 ערעדנַא ךָאד ןבָאה ןטַײצ עריא ןיא וליֿפַא ןוא ריא רַאֿפ .םלוע ןעידִיי
 עכעלרעסיוא ענטבירטעגרעביא ןוא ירשעג טימ זױלב טקריויעג

 | | .ןעלטימ

 ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ יד םלוע סעד ףױא טקריוועג טָאה סָאד
 .אקסנימַאק לחר-רתסא

 ךיז טנָאקעג טשינ לחר-רתסא טָאה ןרעױזדַאב ןסױרג םוצ.

 ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמעד יד .עניב רעד ףיוא ןבעלסיוא קידנעטשליֿפ
 -ּפָא יד .רעֿפסָאמטַא עקירעהעג יד ןֿפַאש טנַאקעג טשינ ךָאנ ןבָאה
 ןוֿפ ץנעטסיזקע רעד רַאֿפ ןגרָאז יד ןוא עסַאק רעד ןוֿפ טייקיגנעה
 . טנַא יד טעוועמַאהעג ןבָאה סָאוו ,ןטנעמָאמ יד ןעוועג ןענַײז רעטַאעט

 -לַאטשעג ןוֿפ ,ןליּפש ןוֿפ ליטס רעד... .ּרעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ גנולקיוו
 ,תמא ןוֿפ ליטס רעד ,ַאקסגימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ עניב רעד ףיוא גנוט
 רעטסומ ַא רַאֿפ ןעניד טנַײה ךיוא חמ רעכלעוו ,ליטס רעד זיא סָאד
 -ַאער ןשיטסילַאיצָאס ןוֿפ דָאטעמ ןטימ ליוו סָאװ ,רעליפשיוזט םעד
 .ןטרעוו-טסנוק עַײנ ןֿפַאש םזיל

 . .ןעמָאנ םַײב טשינ לָאמנייק ,ײעמַאמ; ןֿפורעג יז טָאה עטַאט ןַײמ
 -נדייר-שיסור ."לזורע ןֿפורעג יז ןבָאה רעדירב ןוא רעטסעווש עריא
 טגעלֿפ עמַאמ ןַײמ ןוא) *אנווָאמיֿפעי רּתסאע ןֿפורעג יד ןבָאה עקיד
 טסייה רע זַא ,ןרעה לָאז ןנחוי-םייח עטַאט ןַײמ ןעוו, :ןגָאז ייברעד
 . ןייק .לחר רֹּתסא ןֿפורעג יז ןבָאה עקירעביא עלַא (.."םיֿפעי, ראג
 טָאה יז ןבעגעגנָא טשינ לָאמנייק יז טָאה ןריובעג ריא ןוֿפ עטאד
 -ענ עלַא .תינעת רתסא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז זַא ,טגָאזעג רָאנ
 וליֿפַא וא "לחר-רתסאג ַײס ,"לחר, ַײס ,טסַאּפעג ריא ןבָאה ןעמ
 ױזַא ןעוועג טשינ זיא ןעמָאנ םוש ןייק רעבָא ,"ַאנווָאמיֿפעי רתסא,
 ,ןדִיי ַײב סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא רָאנ זיא סע .*עמַאמ , יוװ טסַאּפעגוצ
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 "עמַאמ, טרָאװ סָאד זיא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא טפיוהרעביא ןוא
 רעקיליב טימ -- טֿפָא ,טייקשירעגייטש ןימ ַא טימ ןדנובעגֿפױנוצ
 טימ טָאה ןעלחר-רּתסא ןיא *עקידעמַאמ, סָאד .טײקשיטַאמַארדָאלעמ
 טשינ *עמַאמ, ןעוועג זיא יז .תוכיש םוש ןייק טַאהעג טשינ םעד
  .ןעװ ןצנַאג ריא ןיא ןוא ןעמענַאב ריא ןיא רָאנ ,ליֿפעג ןיא רָאנ

 ,ןעוועג גונעג זיא סע .טייקסטוג טימ ץרַאה לוֿפ ַא טַאהעג טָאה יז
 ןבָאה ןיוש לָאז יז זַא ,טֿפַאשנגיײא עטוג ןייא ןבָאה לָאז שטנעמ ַא זַא
 ַא טקנעשַאב ןטָאה} יז זַא ןֿפערט טגעלֿפיס .טנעמיטנעס ַא םיֹא וצ
 .ןכעלדעש ַא רַאֿפ םיא ןענעק עלַא ןוא טייקילעזטייל טימ ןשטנעמ

 יז טגעלֿפ לַאֿפ ַאזַא ןיא .םיא וצ גנוִיצַאב ריא ףיוא ךיז ןרעדנּוװ ןוא

 ."ץיוו ַא טוג רעבָא טלייצרעד רע, :ןרעֿפטנע .

 ,ןלעֿפעג ריא זיא סָאװ ,רעבַײרש ַא ןוֿפ ךוב ַא טנעיילעג יז טָאה
 "טיא ףיוא טנוזעג ַא; ןוֿפ .ןשטנעב ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא יז טָאה
 ןגעוו טדערעג יז טָאה ."ןָאט יו טשינ םיא לָאז עלעגענ ןייק, זיב
 ןוֿפ טֿפָא טגעלֿפ יז ."שטנעמ רערעַײט ַא, ןעװעג רע זיא ,ןצימע
 וד , :ןגערֿפ יז טגעלֿפ ןעמ ןעוו ןוא ,ןדייל "ןשטנעמ ערעייט, עכלעזַא
 ןַײמ טָאה ,י?שטנעמ רערעַײט ַא זיא רע זַא ,ןגָאז ץלַא ךָאנ טסעװ
 טושּפ טָאה רע ?וטסניימ עשז סָאוו, :טרעֿפטנעעג ךעלנייוועג עמַאמ
 ,םינָארַאנ ךס ַא ןַארַאֿפ ןענַײז טלעװ רעד ףױא ..טשינ לכש ןייק
 ."קידלוש טשינ אקוד ךָאד ייז ןענַײז םעד ןיא רעבָא

 טייג סע ןעוו סָאװ ,טימרעד רעליּפשיוש רעד זיא ךעלקילגמוא-
 רָאנ םיא ךָאנ ןבײלברַאֿפ ,ןעזעג םיא טָאה סָאװ ,רוד רעד קעװַא

 רעד סָאװ ,קורדנַײא םעד ןבעגרעביא טשינ ןענָאק עכלעוו ,רעטרעוו
 רָאי קיצרעֿפ .םלוע ןֿפױא טכַאמעג טָאה רעליּפשיוש רעקידעבעל
 עקידעבעל יד ןשיווצ ָאטשינ עמַאמ ןַײמ ןיוש זיא |1966 ןבירשעג|
 רעױא ןיא .גנוגעווַאב עדעי ריא ,ריר ןדעי ריא קנעדעג ךיא ןוא
 -רוֿפ קורדסיוא רעדעי ןגױא יד רַאֿפ וא רענעט עריא עלַא ןעגנילק

 טעמּכ -- טנגוי ריא ןוֿפ רעליפשיווע-רעלטַײצטימ יד .ןגיוא עריא
 -ורעג ןוֿפ ןסעיּפ ףיוא ןגיוצרעד ןעוועג ןענַײז -- סעניב עלַא ףיוא
 ןוא סָאטַאּפ טגנַאלרַאֿפ טָאה רעכלעוו ,רַאוטרעּפער ןסיורג סענעֿפ
 ַא ןביג רעליּפשיוש ענעי ךָאנ ןבילבעג ןענַײז טָאװ ,רעדליב יד :עזאּפ
 .טעמּכ ןביג ןעמַאמ ןַײמ ןוֿפ רעדליב יד .ןליּפש רעייז ןוֿפ רעביא ךס

 ןוֿפ ,עזָאּפ ןוא סָאטַאּפ ןוֿפ ַײרֿפ ןעוועג זיא יז לַײװ ,רעביא טשינרָאג
 היה | ."ןסַאמירג

 טייקכעלמייה ערעדנוזַאב ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא יז.
 וצ יו ןדייר וצ ריא ןעװ רעטכייל ךס ַא זיא'ס .טײקמערַאוװ ןוא
 ךָאנ זיא ,עיזַאטנַאֿפ ןָא ןעמַאמ ןַײמ ןוֿפ עיֿפַארגָאנָאמ ַא.. .ןבַײרש

 . ןייק זַא ,סױא ךיז טזיױו רימ רעבָא ,ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טשינ
 -רעפ ריא ןבעגרעביא ױזַא טנָאקעג טשינ טלָאװ עיֿפַארגָאנָאמ םוש
 ןוא ךעלטרעווכַײלג ,רעטרעוו עריא ןוֿפ גנולמַאז ַא יו ,טייקכעלנעז
 ןוא גרָאז ,טעברַא טימ לוֿפ ,ןבעל רעווש ַא רעייז טַאהעג טָאה יז .ןציוו
 .:סנבעל יד ןוא רָאמוה רעד טזָאלעגּפָא טשינ יז טָאה ךָאד ןוא ,ןדייל
 סָאד) ןציו טגָאזעג יז טָאה סעיצַאוטיס עטסרעוװש יד ןיא .טסול

 ,עטנוזעג ַא .(תור רעטכַאט ןַײמ ,לקינייא ריא טנשריעג ריא ןוֿפ טָאה

 קילבנָא םַײב רעבָא ,ןגָארטרעבירַא ץלַא יז טגעלֿפ ,עקרַאטש שיזיֿפ ַא

 טייטוערַאֿפ ןכערבנייא ךיז יז טגעלֿפ ,עטסטנָאנ עריא ןוֿפ ןדייל ןוֿפ

 ,טסּוװעג ןבָאה ,רעדניק ,רימ רעבָא ןעז סע לָאז ןעמ ,ױזַא טשינ ,ךיז

 רענעי ןיא סָאוװ רָאנ יז טָאה ,לכיימש ַא טימ ןַײרַא טמוק יז שטָאכ זַא

 טגעלֿפ יז ןעוו רעבָא ,טסַאג ַא בוטש ןיא ןעוועג זיא יז .טנייועג בוטש

 -ורב ןַײמ טָאה עטיב ריא ףיוא ןוא םייהַא עטרעטַאמעגסיוא ןַא ןעמוק

 יז ןוא ,ָאנַאיּפ רעד וצ ןייגוצ געלֿפ ךיא ןוא לדיֿפ יד ןעמונעג רעד

 ךיז ןוא ,לַאש ַא ןיא טליהעגנייא ,עּפַאנַאק רעד ףיױא ןציז טגעלֿפ
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 ןופ ןָאקיסצעל

 עטסכעלקילג יד וצ ןרעהעג ןטונימ יד זַא ,טסּוװועג רימ ןבָאה ,ןרעהוצ
 | .ןבעל ריא ןיא

 ,ןבעל ןטימ טדיישעצ ךיז יז טָאה ,קירוצ רָאי קיצרעֿפ ט'מ ןעוו
 ,טּפשמרַאֿפ זיא יז זַא ,טסּוװעג טַײצ ַא ןױוש ןבָאה רימ שטָאכ זיא

 רעד רַאֿפ .לכש ןֿפױא טגיילעג טשינ ןצנַאגניא רימ סע ךיז טָאה
 רעבָא ,טנייוװעג ךס ַא ךיא בָאה ,ןַײז קנַארק ריא ןוֿפ טייצ רעצנַאג
 ןייק ןסָאגרַאֿפ טשינ ךיא בָאה ,ןעשעג זיא עֿפָארטסַאטַאק יד ןעוו
 לָאז ןעמ ןטעבעג ךיא בָאה ,טיױט ריא ךָאנ העש ַא ךרע ןַא .רערט ןייא
 יזנַאֿפ ןַײמ .ןעמוקנַײרַא טשינ לָאז רענייק ןוא ריא וצ ןזָאלנַײרַא ךימ

 ךעלרעסיוא ןיב ךיא זַא ,קידנעעז רעבָא ,טקוקעגרעביא ךיז טָאה עיל

 ריא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .ןבעגעגכָאנ רימ ייז ןבָאה ,טשרעהַאב
 ךיז טָאה רימ .ריא וצ טדערעג ןוא םינּפ ריא ףיױא טקוקעג ,טעב

 .ןקָארשעג טשינ ךימ טָאה סָאד ןוא ,טמעטָא יז זַא ,ןזיוועגסיוא
 העוט ךיז ןבָאה עלַא זַא ,רעכיז טעמּכ ןעוועג ןיב ךיא ,טרעקרַאֿפ
 ,ארומ טשינ בָאה ,עמַאמ ,דער, :טגָאזעג ריא וצ בָאה ךיא ןוא ,ןעוועג
 ,טדערעג טשינ טָאה יז ןעוו ןוא ,ףקערשרעד טשינ ךיז לעװ ךיא

 רעטַײװו בָאה ןוא ,עיגרַאטעל ַא זיא סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ךיא ןיב
 שוק ַא ריא ןוא ריא וצ ןגיובעגוצ ךיז בָאה ךיא .טמעטָא יז זַא ,ןעזעג
 -ָארומ םעד טליֿפרעד ךיא בָאה טציא טשרע ןוא ,ןרעטש ןיא ןבעגעג
 .טלַאק ןעוועג לַאמ ןטשרע םוצ זיא עמַאמ ןַײמ ...תמא ןקיד

 ןעוועג זיא יז .שטנעמ רעקידנלָארטש ַא ןעוועג זיא עמַאמ ןַימ

 ןעגנוגנידַאב עטסכעלדעדיוש יד ןיא .דלעה רעתמא ןַא ,ענרעזייא ןַא
 ןוֿפ טסּוװעג טינ טָאה יז .שירעמענרעטנּוא ןוא קיטסול ןעוועג יז זיא
 -שולּפעט, יד ןיא .ןליוק רעטנוא סַאג ןיא ןייג טגעלֿפ יז ,תונדחפ
 ("טלעוו רעטשרענ רעד תעב טגעלֿפ ןעמ וו ,(ןענָאגַאוו טרַאוװ ?סעק

 ַא ךָאד זיא ָאד , :ןהנעט יז טגעלֿפ ,ךיוא געט 14 לָאמַא ןציזּפָא המחלמ
 טַאהעג טָאה יז וא טקנערקעג טינ לָאמנייק טָאה יז ."!תובחר

 ןליבסנַאמ עסיורג יד זַא ;ךיז ןיא הרובג ַאזַא ןוא םזימיטּפָא לי ֿפױזַא |

 ."ןעלגילֿפ עריא רעטנוא טצישַאב וא רערעכיז ןליֿפ ךיז ןגעלֿפ

 :יוזַא יז טריזירעטקַארַאכ ןיקלע .מ

 ערעווש יד טגײלעגֿפױרַא יז טָאה סעציילפ עכַאווזע עריא ףיוא...,

 ,רמש ,רעניײטַאל ןוֿפ אשמ יד ,תורוד ענעגנַאגרַאֿפ ייווצ ןוֿפ טסַאל

 : גנַאל-ןרָאי ךיז ףיוא טּפעלשעג סע טָאה ןוא .אאי ץיווָארָאה ,טרעֿפיײז

 ןיא ריא ןיא טקעוורעד ךיז טָאה רעלטסניק רעקידנזיורב רעד זיב

 .טֿפַארק רעויטױטניא רעקיטלַאוװג ַא טימ ןוא ,סיורג רעצנַאג רעד

 רעד ןוֿפ םוהת ןיא סע טרעדײלשעגנַײרַא ,ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא

 -טסניק עַײנ ,ןעמרָאֿפ עַײנ ןֿפַאש ןעמונעג ךיז טָאה ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ

 וצ ריא זיא הֿפוקּת-ןידרָאג יד .סעיצַאערק עַײנ ,ןעמרָאֿפ עשירעל

 -רַאֿפ "המותי עדנילב, עטעוועדנושרַאֿפ יד זיא ,ןעמוקעג ףליה

 לגלוגמ זיא *טעבַאזילע, ןוא "המותי יד עיסַאכ, ףיוא ןרָאוועג ןטיב

 .עשידִיי עצלָאטש יד ןעמוקעג זיא סע ."תרֿפא עלערימ, ןיא ןרָאוװעג

 ,סיורג רעצנַאג ריא ןיא ,ץייר ןצנַאג ריא ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה ןוא ױרֿפ

 ,ןייֿפ ןעוועג לדגמ טָאה יז ןוא ,םינב לודג וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא

 .רעטומ עשידִיי ַא תלוכיב זיא סָאד יװ ,ךַײרסטלַאהניא ,טרַאצ

 -ירעלטסניק עריא יז טָאה ,לטעטׂש םעניילק ןוֿפ ,קלָאֿפ ןוֿפ דניק ַא

 א ןפיט עקידלטעטש ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ טעמדיוועג סעיצַאערק עש

 יז .טלעוו ריא ,טסייג ריא ,עיכיטס ריא ןעוועג זיא סָאד .ןטלַאטשעג

 ,ַאדגַאמ ,ַארָאנ) עּפָאריײא טימ ןטסעמרַאֿפ טוװרּפעג ךיוא ךיז טָאה
 ןקידנרעבױצַאב ריא ןזיוַאב יז טָאה ָאד ןוא (א א ןעקַאר ַאזערעט

 ַא ןיולב זיא יז זַא ,זיוװעגסױרַא ךיז טָאה ָאד דָארג רעבָא ,טגעלַאט

 "טסניק עריא רַאֿפ דלעֿפ רעד זיא ָאד זיולב זַא ,ןירעלטסניק עשידִיי

 | .ןעגנוֿפַאש עשירעל
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 רע ט ַאעצ 3 ןשידיי

 -םיטרַא ריא ןוֿפ דָאירעּפ ןטסכַײר םעד ןיא זיא לחר-רּתסא זַא
 ףעשיסור רעד ןיא ןליפשטסַאג ףיױא ןעמוקעג טײקיטעט רעשיט

 "רוששז רעטמירַאב רֶעק ןַאד יז טָאה ,גרוברעטעפ טָאטש-ץנעדיזער
 -עלע טימ ןכילגרַאֿפ טואווַאנ ָאמָאה רעקיטירק-רעטַאעט ןוא טסילַאני

 םצע ןיא רעבָא ,תמא ליֿפ ןעוועג םעד ןיא זיא רשֿפא .עזד ַארָאנָא

 /םענייק טימ ךיז טכײלגרַאֿפ לחר- רתסא.לַײװ ,הצילמ זיולב סע זיא

 ,"ןאסיאָאר סַאּפ טסעינ ןאסיאָארּפמָאק, עקיצנייא ןַא זיא יז .טשינ

 "יוידניא ןַא ןוא טייקכעלנעזרעפ עקיטרַאנגייא ןַא זיא לחרד רּתסא

 ,?ןירעלטסניק עלעוד

 םע יכרד; ךוב ןַײז ןיא ןיסענג .מ רעליּפשיוש רעשיערבעה רעד

 -רעביא רעזדנוא ןיא) ןליּפש ריא ױזַא טרעדליש "ירבעה ןורטאיתה
 | ;(גנוצעז

 טלעטשעגרָאֿפ יז רימ בָאה ךיא יו ,עשרַאװ 'טָאטש עסיורג ידי,

 ןיא ַײס ,רוטַארעטיל ןוא עסערפ רעד ןיא ריא ןגעוו ןענעייל ןוֿפ

 ןלייצרעד ריא ןגעוו ןגעלֿפ סע יװ ןוא ,שידִיי ןיא ַײס ,שיערבעה

 יז טלָאװ ךיא יו ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה ,טרָאד ןוֿפ ענעמוקעג

 ךיא .דמערֿפ טשינ רימ ןענַײז ןשטנעמ עריא ןוא ,טנעקעג גנַאל ןיוש
 ןעוועג רימ ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןעז וצ טלייאעג טינ ךיא בָאה

 רָאנ ,דנַאלסור ןיא טניוװעג בָאה ךיא סָאװ טַײצ רעד רַאֿפ טנַאנ

 יד ןעז וצ ןטעליב טימ ןגרָאזַאב וצ ךיז קעווַא לּכ םדוק ןיב ךיא

 בָאה ךיא ןכלעוו ןגעװ רעטַאעט ןשידִי ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ-טנווָא

 ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ךָאנ טרעהעגנָא ךיז וא טנעיילעג ליֿפױזַא
 ַאקסנימַאק לחר רתסא ןגעוו טרעהעג ליֿפױזַא בָאה ךיא .לארׂשי-ץרא

 ןוא ןרָאיטקַא ערעדנַא ךַאנ ןוא רעלדַא סוילוי ןגעוו ,עפורט ריִא ןוא

 יד עכלעוו ןגעוו ,רעטַאעט ןשידִיי רעוועשרַאו ןיא סעסירעטקַא

 זַא ,ןעגנַאזעג-ביול ןיא ןעגנַאגרַאֿפ ױזַא ךיז זיא עסערּפ עקיטרָאד

 טנָאקעג טינ ןעמוקנָא ןַײמ ןוֿפ גָאט ןטשרע סעד דלַאב ךיז ,םָאה ךיא

 ךיא יו םעדכָאנ טשרע .גנלעטשרָאֿפ יד ןעז ןייג ןוֿפ ןטלַאהנייא

 ,"טָאמייה, סנַאמרעדוז וצ ןטעליב טימ טגרָאזרַאֿפ ןעוועג ןיוש ןיב

 ןכָאז ערעדנָא עלָא ןגעוו ןגרָאז ןביױהעגנָא ךיא בָאה

 רימ לַײװ ,רעֶו 1ֿפ ןוֿפ ןיוש טנעקעג ךיא בָאה עסעיפ טנַאמ רעדוז..
 סעּפע בילוצ זיא סע רָאנ ,לארשטי-ץרא ןיא ןריֿפֿפיױא טלָאזעג יז ןֿבָאה
 וצ טרעזנּווװעג ךיז ךיא בָאה ,טגָאזעג תמא םעד .ןרָאוװעג טגײלעגּפָא
 .יַאדגַאמ,, ןוֿפ לָאר יד טליֿפש ַאקסנימַאק זַא ,עסערּפ רעד ןיא ןענעייל

 עקיזָאד יד ךיז טָאה ,עסערפ רעד ןוֿפ טסוװועג בָאה ךיא לֿפיװ ףיוא
 -"סקלָאֿפ, ,ןעױרֿפ עשידוי ןוֿפ ןלָאר ןיא טנכייצעגסיוא ןירעליֿפשיוש
 טרעדלישעג ןבָאה יקסניּפ ןוא ןידרָאג עכלעוו ןפימ יד ןוֿפ ,רעבייוו
 יז זַא ,טנעיילעג טינ לָאמנייק ֿבָאה ךיא רעבָא ,ןסעיּפ ערעייז ןיא
 גנושַארעביא עקיזָאד יד .רַאוטרעּפער-טלעוו ןוֿפ ןסעיּפ ךױא טליּפש
 טימ ןיוש בָאה ךיא ןוא טייקיריגיינ ןַײמ טקרַאטשרַאֿפ רעמ ךָאנ טָאה
 ןַײרַא ןיב ךיא ןעוו.. .גנולעטשרָאֿפ רעד ףיוא טרַאוועג דלודעגמוא
 עכלעוו ןטסילַאנרושז ןוא רעבַירש ןֿפָארטעג טרָאד ךיא בָאה ,לָאז ןיא
 .ערעייז ןיא סעיֿפַארגָאטָאֿפ ערעייז טול טנעקעג ךיא בָאה עקינייא
 / יז ןוֿפ םענייא ןדעי םורַא ןוא ,ץרפ ןוא ןַאזעניד ,ןַאמשירֿפ :ךרעוו
 עכלעוו טייקליטש יד.. .טסעומשעג ןוא סעקּפורג ןענַאטשעג ןענַײז
 ,ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה גנַאהרָאֿפ רעד ןעוו לָאז ןיא טשרעהעג טָאה
 זַא ,דלודעגמוא טימ טרַאוועג טָאה םוקילבוּפ סָאד זַא ,ןזיוועג טָאה

 ,קיטנעק ןעוועג זיא סע .ביײהנָא ןיוש ךיז לָאז גתלעטשרָאֿפ יד
 ןוֿפ טדערעג טרעוו סָאװ ,טרָאװ סעדעי ןייא ןעגנילש רעיושוצ יד זַא
 רעבָא .ןירעליּפשטיױש עטרערַאֿפ יד ביל ןבָאה יז זַא ןוא עניב רעד
 גנתרעטסײגַאב יד זיא ,גױצרַאֿפ ךיז טָאה גנולעטשרָאֿפ יד רעמ סָאװ

 .טשלאהי 5 לא 2 טא 2 קאקל 22 ע == 228 שי קקדא טיר= א יי = עצי יא = 5 יבא יו
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 .ןלַאֿפעג !

 -טגנָא ןבָאה עקינייא זיב ,טּפעוװעגסיױא ךיז טָאה ,ןרָאװעג טליקעגּפָא

 רעווש ןעוועג זיא רעטַײװ סָאוו זַא ,ױזַא ,ןסעומש רעדָא ןצינעג ןביוה

 רעד זַא ,קיטנעק ןעוועג זיא סע .עניב רעד ףיוא טדערימ סָאוװ ןרעהוצ

 טינ ,רערעהוצ יד טינ טריסערעטניא עסעיּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא
 -עליּפשעיװש עטמירַאב יד טינ וליֿפַא ןוא טעשזוס רעד טינ ,עסעיפ יד
 טַאהעג ביל ןוא טרערַאֿפ ױזַא טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ סָאד טָא ןיר
 יז ןענַײז סָאװ ,ןטעשחס ןיא ,ןסעיּפ עשידִיי ןיא ַאקסנימַאק יד
 טנעמָאמ םעד ןיא ןליֿפעג ענַײז ןגרָאברַאֿפ טינ טָאה ,ןצרַאה םוצ טנָאנ

 ַא וֿפ ןשינעעשעג יד וצ טייקיטליגכַײלג ןַײז ןזיוענסױרַא ןוא
 בָאװ רעכלעוו ,ךיא ןוא .טנַאקַאבמוא ןוא דמערֿפ ייז זיא סָאװ ,טלעוו
 טנָאקעג טינ ךיױא בָאה ,לָאמ ןטשרע םוצ ַאקסנימַאק יד ןעעזעג
 ,לָאר ַא טליפשעג טָאה יז לו ,ריא ןגעוו לייטרוא ןייק ןגָארטסױרַא
 -עט:ערָאֿפ רעד ןוֿפ טַײז עכעלרעסיוא יד ךיוא .דמערֿפ ריא זיא סָאװ

 רעד ףױא ץלַא .עסעיּפ סנַאמרעדוז וצ טסַאפעג טינ ךיז טָאה גנול
 יִד :גנולעטשרָאֿפ רעד רַאֿפ גנוקידיילַאב ַא טקירדעגסיוא טָאה עניב
 ןוא בוטש יד ,סעיצַארָאקעד ןייק ןעוועג טינ ןענַײז סעיצַארָאקעד
 .ַא וא קַאמשעג ןיא לגנַאמ ַא ןכַארטשעגרעטנוא ןבָאה לבעמ סָאד
 רעד ןוא הֿפוקּת רעד ןוֿפ טסַײג ןיא ןעגנידדוצנַײרַא ןליוו ןוֿפ לגנַאמ
 וצ ןוא רבחמ םוצ טײקכעלטרָאוטנַארַאֿפ טלעֿפעג ןבָאה סע ,הֿביֿבס
 ןזיב לָאז ןיא ןבַײלברַאֿפ וצ רעווש ןעוועג רימ זיא סע.. .קרעוו ןַײז
 -עגנַײרַא ךיא ןיב סיירעביא ןטשרע ןיא .גנולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ ףוס
 -ילבוּפ ןשיווצ ןעגנידדוצנַײרַא טימַאב ךיז בָאה'כ :טעֿפוב ןיא ןעגנַאג
 רעד ןגעוו ןקורדנַײא ןוא ןעגנוניימ ערעייז ןרעה לַײװורעד ןוא םוק

 .טרעהעג טינרָאג רעבָא ךיא בָאה ,רעױדַאב ןַײמ וצ .גנולעטזערָאֿפ
 יז ןוֿב רעדעי סָאװ ,רעבַײרש יד טימ ןַײז טלָאוװעג קרַאטש בָאה ךיא
 ךיא רעבָא ,טדערעג טינרָאג ןוא ץַאלט ןַײז ףיוא ןציז ןבילבעג זיא
 ןכלעוו ,ןענַאמשירֿפ וצ טינ וליֿפַא ,ןייגצוצ ייז וצ טגָאװעג טינ בַאה
 תעב ,ןענעקַאב וצ ךעלנעזרעּפ טייהנגעלעג ַא טַאהעג ןיוש בָאה ךיא
 -עגּפָא ךיז בָאה ךיא .לארׂשי-ץרא ןיא ןעוועג רָאי עבלעזסָאד זיא רע
 ךיוא טרעױדַאב רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןיביכ .םיא ןרעטש ןוֿפ ןטלַאה
 --שירֿפ טעטסע רעד זַא ,ןביילג טלָאוועג בָאה'כ .לַאֿפכרוז סַאקסנימַאק

 רע סָאװ ,םעד ןוֿפ ךיוא טדייל ,קַאמשעג םענַײֿפ ןוֿפ ןַאמ רעד ,ןַאמ

 .עניב רעד ףיוא טציא טעז

 םלוע רעד טָאה ,טקַא ןטייווצ םעד ןליּפש ןעמונעג טָאה ןעמ יו

 ויא טקַא ןטצעל םַײב זַא ,ױזַא ,ןייגוצקעווַא ןבױהעגנָא זייווקיצנייא

 סָאװ ,עטלייצעג יד ןוא ,לַאז ןיא םוקילבוּפ ןייק ןבילבעג טינ טעמּכ

 זיא גנַאהרָאֿפ רעד יו ױזַא ןגָארטעגּפָא ךיז ןבָאה ,ןבילברַאֿפ ָאי ןענַײז

 ןיד ַא ןבעגעגּפָא ןיילַא רימ ךיא בָאה םייהַא געוו ןֿפױא .

 ןיא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ גתלעטשרָאֿפ רעטשרע רעד ןוֿפ ובשחו

 עכלעוו ,ַאקסנימַאק לחר-דּתסא ןוֿפ לײטנָא ןטימ רעטַאעט ןשידִיי

 עטסנכייצעגסיוא יד יו רעלוּפָאּפ ױזַא ןעוועג טלעוו רעזדנוא ןיא זיא

 ןוא טסיורגעג ריא טימ ךיז טָאה טלעוװ עשידִיי יד .סנירעליפשיוש

 ןגָאוו ךיא לָאז ױזַא יו ָאט ,טביולעג קרַאטש יז ןבָאה רעקיטי רק עלַא

 לָאז ױזַא יװ ?גתלעטשרָאֿפ רעקיטנַײה ריא ןיא ןריקיטירק וצ יז

 רער ןגעװו גנוניימ רעוויטַאגענ ןַײמ טימ ןעמוקוצסיורַא ןגַאװ ךיא

 ךיא בָאה טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ רעבָא ?ןירעליּפשיוש רעקיזָאד

 ליֿפױזַא ןענַײז סָאװרַאֿפ וויטָאמ-סגנוקידיײטרַאֿפ ַא ןענוֿפעג דלַאב

 טרַאװעג טינ ןוא ,גנלעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ ןטימניא קעווַא ןשטנעמ

 ,ןעמעננָא וליֿפַא רימָאל ןוא ?ןקידנע ךיז טעו גנולעטשרָאֿפ יד זיב

 "ניא ןַא ןוֿפ ןדיישרעטנוא טינ לַײװרעד ךָאנ ןָאק םוקילבופ סָאד זַא

 ןַײז ןיא ךָאנ זיא םוקילבופ סָאד זַא ןוא ליפש ןלעדייא ןוא ןעמיט

 רעד ןוֿפ ךייה רעטריזיליוויצ רעד וצ ןעמוקעגוצ טינ ץנעגילעטניא
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 ראל שי ןלשסיאה = + ןעליראויה .טרישיספ- = שי

 .יװ ןסעזעג רעבַײרש יד ןעכַײז סָאװרַאֿפ ,רעליּפש יד ןוא עסעיפ

 ...?םילבאי

 זועט יּפ לע ןיב ךיא זַא ,ןזייוװצסיױוא ןביױוהעגנָא ךיז טָאה רימ

 ןגעוו רעטַאעט סָאד טינרָאג זיִא סָאד זַא ןוא ,ןינב ןקיזָאד ןיא ןַײרַא

 טיִורָטג זיא סָאד זַא ,וא טרעהעגנָא ליֿפױזַא ךיז בָאה ךיא ןכלעוו

 עשידִיי עכעלטע ןַארַאֿפ ךָאד ןענַײז סע ..ַאקסנימַאק לחר רתסא -

 יא תועט ַא טכַאמעג רשֿפא בָאה ךיא ןוא ,עשרַאוװ ןיא סרעטַאעט
 -ירטקעלע רעד ַײב ןוא שיֿפַא ןַא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא ?סערדַא רעד
 -עטשרָאֿפ יד ןוֿפ ןַאלּפ-ליּפש םעד טקוקעגכָאנ ךיא בָאה טכיל רעש
 ןוא .עסעיפ עבלעזיד ןעמ טליּפש ןגרָאמ ךיוא זַא ,ןעזרעד ןוא ןעגנול
 לחר רתטא זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ךעלטַײד טרעוו ןשיֿפַא יד ףיוא זַא
 .?רעטַאעט סַאקסנימַאק

 ןליּפש ס'.ק ןגעוו ןקורדנַײא ענַײז דלַאב רעבָא טרעדנע ןיסענג

 ןיא ַאקסנימַאק יד ןעז וצ ןזיוַאב רעבָא ךיא בַאה ךעלדנע..,
 ןוֿפ "רעטומ יד, עסעיפ רעד ןיא -- ןלָאר עטסעב עריא ןוֿפ ענייא
 ריא ןיא ןעזעג ריא בָאה ךיא ,ןסעיּפ סנידרָאג ןיא ןוא יקסניּפ דוד
 ךיז טָאה סע .ןרָאװעג טגיזַאב ןיב ךיא ןוא ,טנעלַאט ןסיורג ןתמא
 טּפעזטעג ןויכב ןבָאה ןגרוטַאמַארד עקיזָאד יד יו ,ןזיוועגסיוא רימ
 יז טָאה יז רָאנ סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ץרַאה ןשידִיי ןוֿפ ןלַאווק יד ןוֿפ
 עליטכיר וצ ןעגנערבֿפױרַא ייז ןוא קורדסיױא ןַא ןבעג טנָאקעג
 ,גנוֿפַאש

 -עליּפשיוש ערעדנַא עדעי יו רעמ רשֿפא ןענַאטשרַאֿפ ייז טָאה יז
 טכעלקריוורַאֿפ ייז טָאה רָאנ ,ןענַאטשרַאֿפ ייז יז טָאה רָאנ טינ ןוא .ןיר

 עמַאס ןזיב ןטלַאטשעג יד טלקיווטנַא טָאה יז .ןליֿפעג עריא עלַא טימ
 ןוא עטלקױוװרַאֿפ ערעייז עלַא ןיא ןעגנַאגעגכָאנ ייז זיא יז ,ףוס
 טינ טָאה יז זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה סע .ןגעוו עטרעטנָאלּפרַאֿפ

 ,ןטלַאטשעג יד ןיא עלעטניפ ןייק ,עלעכירטש ןייק טזָאלעגרעביא
 גנוצנערגּפָא ןַא ןעוועג ךעלקריוו זיא סע ,ָאי .ןֿפַאשעג טָאה יז סָאװ
 יד טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,רעליפשיוש ערעדנַא יד ןוא ריא ןשיווצ
 זיא סָאד ןוא .ליּפש רעייז ןיא ןוא ייז ןיא ךיוא ןביילג וצ רעיושוצ
 סָאװ ,ןירעליפשיוש רעסיורג רעקיזָאד רעד ןוֿפ עידעגַארט יד ןעוועג

 ,ןרענטרַאּפ טַאהעג עניב רעד ףיוא טָאה יז זַא ,ןעוועג זיא לַאזקיש ריא
 סַאזנייא ןוא ןײלַא .ךייה ריא וצ ןסקַאוורעד ןעוועג טינ ןענַײז עכלעוו
 ןֿפַאשעג טָאה יז .עניב רעד ףיוא ןעגנוֿפַאש עריא ןיא ןעוועג יז זיא
 ןלעדייא ןַא טימ ןוא קַאמשעג ךס ַא טימ ,שינדנעטשרַאֿפ ךס ַא טימ
 רעמ סָאו רעבָא .קינכעט-עניב ענעטלעז ַא טגָאמרַאֿפ ןוא ,ליֿפעג
 ץלַא ,ױרֿפ רעשידִיי רעד ןוֿפ המשנ רעד ןיא ןעגנורדעגנַײרַא זיא יז
 עריא ןוֿפ טײקיסעלכַאנ יד ןוא טײקטסָארּפ יד טליֿפעג ךיז טָאה רעמ
 ךיא בָאה -- ןירעליפשיוש עקיזָאד יד ןעוו .עניב רעד ףיוא ןגעלָאק
 רעלַארטַאעט רעתמא ןַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טלָאװ -- טכַארטעג רימ
 .רעטַאעט ןיא ןָא ןביוא עמַאס םעד טכיירגרעד יז טלָאװ ,הֿביֿבס

 ןעוועג הכוז ןבָאה עכלעוו .יד ןוֿפ רעוו ...ַאקסנימַאק לחר רתסא..
 -יצ ,ןליּפש טנכייצעגסיוא ריא טימ .הֿביֿבס ריא ןיא ךיז ןעניֿפעג וצ
 ַא .?ןעמָאנ ריא גָאט ןקיטנַײה ןזיב קידנענַאמרעד ףיױא טינ טרעט'

 -יערבעה עקיטֿפנוקוצ ,זדנוא ןוֿפ רעוו .ןירעליּפשיוש עשידִיי עסיורג

 ןעמוק וצ טבערטשעג ןרַאי עגנוי ענַײז ןיא טינ טָאה ,ןרָאיטקַא עש
 טריצלָאטש טָאה טנגוי יד ?עניב רעד ףיוא ןעז יז ןוא עשרַאוו ןייק
 .ןןירעליּפשױש עשיסור עטמירַאב} יַאװָאלָאמרעי רעזדנוא, טימ
 רימ ןעוו ןגָארטעגמורַא ךיז רימ ובָאה ליֿפעג ןצלָאטש ןקי יזָאד ןטימ
 / ,"טַאמייה, סנַאמרעדוז טליּפש ַאקסנימַאק .ר .א זַא ,טרעהעג ןבָאה

 רעשירַאצ רעד ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ,עסערפ עשיסור עקיטלָאמעד יד ןוא

 רעטשרע ריא ןעוועג זיא סַאד .ןליפש ריא רַאֿפ ריא טביול ,עֶכָאפע
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 ןעמוקעג זיא ךָאנרעד ,ראוטרעפער ןשידִיי-טינ ַא ןיא טירטֿפױא
 ןיא ןליּפש ריא טינ טקנעדעג זדנוא ןוֿפ רעוו ןוא ,"ַארָאנ, סנעסביא
 -סקלָאֿפ ייווצ יד ,"רעטומ יד, סיקסניפ ןוא *תרֿפא עלערימ, סנידרָאג
 -רעה ערעזדנוא ןיא טסערּפעגנייא גנַאל ױזַא ףיז ןבָאה סָאװ ,ןּפיט
 -קעווַא יז טָאה ,יקסנימַאק רענעברָאטשרַאֿפ רעד ,ןַאמ ריא !?רעצ

 ,עניב רעד ףיוא טכַארבעגֿפױרַא יז ןוא ןישַאמ-יינ רעד ןוֿפ ןעמונעג
 רעד ןיא ןעגנורדעגנַײרַא יז זיא ,קיטקַארּפ ןוא ןעגנוטיירגוצ םוש ןָא
 ריא ןוֿפ חוּכ ןטימ רָאנ טָאה ןוא ןטלַאטשעג עקיזָאד יד ןוֿפ ףיט

 ,המששנ רעשידִיי רעד ןוֿפ לרעּפ יד טכַארבעגסױרַא ױזַא עיציאוטניא
 סָאד !ןגָארטעגוצ זדנוא סָאד יז טָאה טייקכייוו ןוא עביל לֿפיוו טימ ןוא

 "ןעמעטסיס, םוש ןָא ,ָאי !טנעלַאט רעשטנעבעג-טָאג ַא ןעוועג זיאי
 סױרַא זיא יז ןעמוקעג זדנוא וצ יז זיא טײהנעגנַאגרַאֿפ ַא ןָא ןוא

 ןימ ַא ןֿפַאשעג טָאה יז .קלָאֿפ םוצ ןעמוקעג זיא ןוא קלָאֿפ ןוֿפ
 -עגנייא ןבָאה עכלעוו ,ןליוּפ ןיא ןדִיי יד ַײב עיצידַארט עלַארטַאעט
 ןיא טָאה יז ןליפש טכַאנ וצ גָאטײרֿפ ןדעי ןעז יז ןייג וצ טריֿפ
 טייקילייה רעד ןוֿפ סעּפע ןבעגעגנַײרַא ןבעל ךעלגעטיגָאט רעייז
 -מוא טינ :טַאהעג ביל ױזַא יז קלָאֿפ סָאד טָאה טסיזמוא טינ .תֵבש ןוֿפ

 .טקַאּפעגרעביא ןַײז ,ןליּפש טגעלֿפ יז ּוװ ,טרעטַאעט יד ןגעלֿפ טסיז

 ןַײז טנָאמרעד ךיז טָאה ,עניב רעד ףױא ןעזעג יז טָאה סָאװ ;רעד

 עמַאמ ןַײז יװ ןגױא ענַײז רַאֿפ ןעזרעד טָאה רע ןוא ,טנגוי רעַרֿפ

 ...טכיל-תבש יד טשטנעבעג ,עקילייה ַא ,טָאה

 -עג זיא עכלעוו ,עטשרע יד ןעוועג זיא ַאקסנימַאק לחר רתסא

 "ייֵלאב רעד ןוֿפ ,טייקיליב רעד ווֿפ עניב עשידִיי יד וקיניירּפא ןעמוק

 רָאנ ,ןַײזטסּוװַאב ןָא סָאד ךיוא ןוא ,ןעגנערב טגעלֿפ יז סָאוװ ,גנוקיד -

 יד ףיוא טקריוועג ךיוא יז טָאה טסייג ןקיזָאד ןטימ .הנּתמ סטָאג טימ
 טגַאוװעג טינ ןעמ טָאה טרַאװנגעק ריא ןיא ןוא ,ןרָאיטקַא ערעדנַא
 ןכערב וצ טגַאוועג טָאה יז .עניב רעד ףיוא קיניזטכייל ךיז ןטלַאה וצ
 עריא ןבעג טרָאד ןוא גרוברעטעפ ןיא ןעמוק ןוא ןעגנורעטש יד

 טַאזועג טינ טָאה ,עקשידִיי ַא יו ,יז ןעוו טַײצ רעד ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ
 סָאד ןעגנּוװצעג טָאה יז .טָאטש-טפיה רעד ןיא טכערנױווװ ןייק
 רעשידִיי רעד ןוֿפ זוּכ ןיא ןביילג וצ םוקילבוּפ-רעטַאעט עקיטרָאד
 א ,ןטעקנַאב ענייש יד ךָאנ ,תונוחצנ עסיורג יד ךָאנ ןוא .טסנוק

 סלַא ןוא ץנערק-ןעמולב עריא טימ סַאג רעד ףױא ןבילברַאֿפ יז
 ,ןקיטכענוצרעביא ּווװ טָאטש רעצנַאג רעד ןיא טַאהעג טינ עקשידִיי
 טָאה ,,רעטַאעט ןיא ןֿפָאלשוצרעביא ןסָאלשַאב לָאמַא טָאה יז ןעוו ןוא

 ןוא .ןבירטעגסױרַא טרַאד ןוֿפ וא טקעוועגֿפױא יז רעטכעוו רעד
 ןיא זיב ןסַאג יד רעביא ןײגוצמורַא ןעגנּווװצעג ןעוועג יז זיא יזזַא
 "..טנעה יד ןיא ןעמולב ץנערק יד טימ ירֿפ רעד

 :וזַא יז טריזירעטקַארַאכ ינודקומ .א .רד

 ,המותי יד עיסַאכ ,לשמל יװ ,לָאר עגני טליּפשעג טָאה יז;
 לקנעי, סיקסניפ דוד ןיא יַארַאמַאט, ,"הטיחש, רעד ןיא עקרתסא

 טשינ טײקטלַא עקיטַײצירֿפ ריא יז טָאה ָאד ןוא ,איא "דימש רעד
 ןליֿפַא ןוא תודוס-ןעיורֿפ יד טנעקעג טשינ טָאה יז .ןטלַאהַאב טנַאקעג
 ערעדנַא יו ,ךיז-ןדיילק ןוא םירג ןוֿפ תודוס עלענָאיסעֿפָארּפ יד טשינ
 יז ןסייוו ןרָאי עריא ןיא סנירעליּפשיוש

 רעד לקנעי, ןיא ַארַאמאט לבַײּװװ עגנוי-טולב סָאד קידנליּפש
 ןוא רַאוינעפ ןוֿפ לברַא רעד טעשטַאקרַאֿפ ריא ַײב ךיז טָאה ,"דימש
 טעינ טָאה יז .םירג ןצנַאג םעד טנקיילעגּפָא טָאה טנַאה עטלַא יד
 עריא ןוֿפ טייקיציּפש יד ,טייקידעכַאנק ריא ןריקסַאמרַאֿפ טנָאקעג
 ַא ןעוועג זיא סע ןעלסקַא עריא ןוֿפ טייקלקניוו יד ןוא סנגױבנלע
 ַא טכַאמעגכרוד לָאמַא טָאה סָאװ ,ױרֿפ עכעלרעגריבניילק עשידִיי

 עשלדיימ ערעטיב ,טנגוי ערעטצניֿפ ןוא עמערָא ןַא ןבעל רעווש

4 



 רעטַאעט ןשירדיי

 ריא טימ קידנרעדנַאװ ,ןרַאי עשלבַײװ ערערעטיב ךָאנ ןוא ןרָאי
 עכעלרעטיר רעקינייו ךָאנ ריא טימ ןוא ןַאמ ןכעלרעטיר קינײװ
 ץרַאה ַא טימ ,עטגָאטיױועגנָא ןַא .ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןגעלָאק
 ןוא טוג יז טָאה ,גנורעטיברַאֿפ רעליטש ןוא שינעמעלק טימ לֿפ
 -סעווע עריא ,הכרעמ ריא ןוֿפ רעטסעווש עריא טרעדלישעג ףרַאש
 ךיז לסיב ַא טֿפרַאדַאב רעבָא יז טָאה .דנַאטש ןלָאיצָאס ריא ןוֿפ רעט
 ןעוועג יז זיא ,ןכַאל רעדָא ןריטעקָאק לסיב ַא ,ױרֿפ עגנוי ַא יו ןעלדנח

 רעליפשיוש ץּפורג ַא טימ לחררּתסא

 רעווש רעייז ַא ןיא ןטנעמָאמ עשירעֿפיטש עקיטכיל יד .ןֿפלָאהַאבמוא

 ןוא גנע ,ןיילק .ןרעדליש טנָאקעג טשינ יז טָאה ןבעל רעטצניֿפ ןוא

 ָאד .ןענוֿפעג ךיז יז טָאה ָאד רעבָא ,טלעוו ריא ןעוועג זיא לָאמש

 ערָאלק ןעגנורעדליש עריא .עטכע ןעוועג ןעגנובעלרעביא עריא ןענַײז

 יד קידנליּפש ןעגנערטשנָא טֿפרָאדַאב טשינ ךיז טָאה יז .עתמא ןוא

 .ןעוועג ריא ייז ןענַײט"ךעלבייל ןוא טנָאנ ,עריא ןשטנעמ

 זיא שיגַארט .תרֿפא עלערימ עגווי ַא ןעוועג זיא ַארָאנ ריא.

 עלערימ יו ,עלעטנַארָאט ַא טצנַאט תרֿפא עלערימ יו ןעז וצ ןעוועג

 יד ןעזעג טשינ טָאה ריא .ןרעינַאמ עשיעּפָארײא ןעמעננָא ליװ

 רעשיד:י ַא ןוֿפ עידעגָארט יד ןעזעג טָאה ריא .ַארָאנ ץוֿפ עידעגַארט

 .זָאלֿפליה ױזַא זיא: סָאװ ,ןירעליּפשיוש

 רעטסּוװַאב ַא ןוֿפ עלָאר יד טליפשעג טָאה יז ּוװ ,"טאמייה, ןיא

 סע .רענעֿפלָאהַאבמוא ךָאנ ןעוועג יז זיא ,ןיטסיטרַא רעשיעּפָארַײא
 -עגנייא-טשינ עקיזָאד יד ,ץנַאגעלע עקיזָאד יד ןעוװעג טשינ זיא

 סע ןוא ,ץטסיטרַא-טלעוו רעטעטשעיפעצ ַא ןוֿפ ןזירּפַאק ענעטלַאה

 ןענַײז עכלעוו ,טײהַײרֿפ יד א סרוטש רעד ןעוועג טשינ ןענַײז

 .ךעלריטַאנ ױזַא ןעוועג ןידלעה רעקיזָאד רעד רַאֿפ

 ַאזַא טימ ךעלגעמ סע זיא ױזַא יו ;ןרעדנּוװ טֿפָא ךיז געלֿפ ךיא

 . גנוקיסעלכַאנרַאֿפ ַאזַא טימ ,קינכעט רעשירעליּפשיווע ךעמערָא ךרעל

 עשירעליּפעױש ערַאטנעמעלע ערעדנַא ןוא קימימ ,קיטסַאלּפ ןוֿפ

 ,ןעעזעגנייא ךיא בָאה רעטעּפש ?טקעֿפע ַאזַא ןביירגרעד וצ ,ןעלטימ

 ןעמוקנָא טשינרָאג ףרַאד ,רעטומ יד טפיוהרעד ,ױרֿפ עשידִיי יד זַא

 ,טיקמערַאוו עכעלרעניא ןַא סעּפע ָאד זיא סע .ןעלטימ עקיזַאד יד וצ

 סיא ךרוד ןוא טרָאװ ןיא ןייא ךיז טּפַאז סָאוװ ,טייקכייוו עכעלרעניא ןַא

 .קורדסיוא םוצ ייז ןעמוק
 יז .טרַאװרעדמוא ריא רַאֿפ ןעמוקעג זיא גלָאֿפרעד רעסיורג ריא

 יַאב ַא ןרָאװעג עקטנַאידעמָאק רעקידנרעדנַאו רעטנלע ןַא ןוֿפ זיא

 טייקיורג רעטכידעג ןוֿפ יִז זיא לָאמַא טימ :ןירעליּפשיווש עטמיר

 ימורַא יז זיא לָאמַא טימ .ץנַאלג רעגרוברעטעּפ ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא
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 -נייק ךיז טָאה יז עכלעוו טימ ,ןשטנעמ עַײנ ןוֿפ ןרָאװעג טלגנירעג
 -רעד ןוא סַאלק רעדנַא ןַא ןוֿפ ןשטנעמ טימ ,טנגעגַאב טשינ לָאמ
 -ָאעט עשיטָאטש-סיורג ,רעקיטירק-רעטַאעט עשיטָאטש-סיורג ,גנויצ
 -ידִיי עטמיטשעג-לַאנָאיצַאנ ןוא ןטַארקָאטסירַא עשידִיי ,ןענַאמָארט
 ױרֿפ עקיטלעטשניילק עקיזָאד יד .טרעיײֿפעג יז ןבָאה ןטנעדוטס עש
 עַײנ עריא ןײטשרַאֿפ וצ שיסור גונעג טנעקעג טשינ וליֿפַא טָאה
 רָאג טָאה שיסור ןיא ייז טימ ךיז ןדיײרנעמַאװצ ןגעוו .רערעדנּוװַאב
 .ןַײז טנָאקעג טשינ דייר ןייק

 -עגנייא ןוא ,יקסנימַאק לחר רתסא ןעוועג יז זיא גולק רעבָא
 -רַאֿפ טשינ טרָאֿפ ךיז טַאה יז ןוא טגָאמרַאֿפ יז טָאה טקַאט םענעריוב
 עכלעוו ,עּפורט ריא ןוֿפ רענעמ ןוא ןעױרֿפ ערעדנַא יד יװ ,ןרָאל
 . ןבעל סעַײנ םעד ןיא ןלעטש וצ סוֿפ ַא יו טסּוװעג טשינ טושפ ןבָאה
 -לָאטש ןרָאװעג זיא יז ...טנֿפעעג גנילצולּפ ייז רַאֿפ ךיז טָאה סָאװ
 יד ףױא .רעטסַײרד ןוא רעקידנעטשבלעז ,רעקיניזטסּוװַאב ,רעצ
 ןוא סעדער יד ףױא ןרעֿפטנע ךעלשידִיי טושּפ יז טגעלֿפ ןטעקנַאב
 -טַײגַאב רעסיורג ןיא ןעוועג זיא םלוע רעדמערֿפ רעד ןוא ,ןטסַאָאט
 ,ױרֿפ-סקלָאֿפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנורעט

 רעבַײרש עשידִיי טימ ןעמוקוצֿפױנוצ ךיז ןעוועג ריא זיא רעווש

 -עליּפשיוװע רעשידִיי רעסיורג רעד רַאֿפ טסַאּפ סע יו ךיז ןטלַאה ןוא

 ,ןרילרַאֿפ ןצנַאגניא ךיז יז טגע7פ ןצרּפ ןוֿפ טרַאוונגעק רעד ןיא .ןיר

 םוקנעמַאװצ ַא טגעװ ןבעגעגרעביא לָאמנייא רימ טָאה ץרפ .ל י

 ַא ןיא ןעיצנַײרַא טנָאקעג טשינ ןֿפוא םושב יז טָאה רע .ריא טימ

 טנָאקעג טשינ טָאה ןילַא רע ןוא ,סעומש ןלַארטַאעט-שיטערָאעט

 רעלערוטלוק ריא רַאֿפ ךעלגנעגוצ ןַײז לָאז סָאװ ,ןָאט ַאזַא טָאלשנָא
 | ,גנולקיױוטנַא

 "1רָאלרַאֿפ ַא םעּפע ןַײז ךיוא טגעלֿפ ריא טימ ןסעומש ענַײמ ןיא
 טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז .טַײז ריא ןוֿפ ַײס ןוא טַײז ןַײמ ןוֿפ ַײס ,טייק

 .רעטַאעט ןוֿפ גנומענַאב "רעשיטנעגילעטניא, ןַײמ וצ ןבײהֿפױא

 טֿפַאשרַאֿפ טֿפָא ריא טימ ןסעומש יד רימ ןבָאה ןעוטסעדוֿפ

 -עריובעגנייא ריא ןוֿפ ןרעוו טשַארעביא טֿפָא געלֿפ ךיא .ןגינגרַאֿפ

 טֿפָא געלֿפ ךיא .רשיה-לכש ןטנוזעג רעבָא ,םענעֿפילשעג-טשינ ,םענ

 ,ןעמעלבָארּפ-רעטַאעט טקניטסניא ןטימ ףיוא טמענ יז יוו ןרעדנּוװַאב

 ַא טעוװ ,עסעיּפ ַא ןגעװ טליײטרוא יז ,קיטכיר רעבָא ,טושּפ יו

 בצמ ןצנַאג םעד טמענַאב יז רָאלק יװ ןוא עסעיּפ ַא ןיא רעטקַארַאכ

 .רעטַאעט ןשידִיי םענֿפ

 טָאהעג ןרָאי עטצעל יד ןיא שטָאכ טלָאװ ױרֿפ עקיזָאד יד ןעוו

 טימ יז טלָאװ ,ןשטנעמ ערעטנעגילעטניא ןוא ערעסעב ךיז םורָא

 -יײֿפ ,רענעֿפילשעג ןרָאװעג טײקיעֿפ-סגנוסַאּפוצ רעכעלרעדנּווװװ ריא

 ןוֿפ ןעײרֿפַאב טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה יז ...רעטריניֿפַאר ןוא רענ

 ןעוועג ןבעל ןכעלגעטיגָאט ריא ןיא זיא יז .הֿביֿבס רעקידרעִירֿפ ריא

 טָאה יז .רוטלוק ןוֿפ עדמערֿפ ןוא עטייוו ןזעטנעמ ןוֿפ טלגנירעגמורַא

 /ערעכעה ריא ןוֿפ טרעדָאֿפ רעריא גלָאֿפרעד רעד זַא ,טליֿפעג ךָאד

 ,ןענידרָאג ַײב זיולב ןבַײלב טשינ ןָאק יז .ןעוטֿפױא עשירעליפשיוש

 ןעמונעגנָא ךיז טָאה יז .רעכעה לּפַאטש ַא ףיוא ןבײהֿפיױא ךיז זומ יז

 -רעדוז ,ײַארָאנ; סנעסביא ןרידוטש ןעגנַאֿפעגנָא ןֹוא טייקסטַײרד טימ

 ,תוחוכ עריא רַאֿפ ןעוועג טשינ רעבָא זיא סָאד .*טַאמייה ,, סנַאמ

 עסיורג ןייק ןבעל ריא ןיא לָאמנייק טָאה סָאװ ,ױרֿפ עשידִיי ַא

 טַאהעג ,טַאהעג הנותח טָאה יז ,טבעלעגרעביא טשינ סמערוטש

 ןעועג טשינ זיא יז .לייח-תשעא ןַא וא רעטומ ַא ןרָאװעג ,רעדניק

 ערעזדנוא סעבָאב יד .סעדייז ערעזדנוא ןוֿפ ןירעבעג-טיורב יד יװ

 טסוחיעג ךיז ןבָאה וא רענרעל עסיורג רענעמ טַאהעג ןבָאה רעבָא

 .טַאהעג טשינ ךיוא סָאד וליֿפַא טָאה יז ;םעד טימ
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 ַא רעייז ןעוועג זיא יז זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד חבש ןסיורג ריא וצ
 ,רעליּפשיוש-םירֿבח עריא ןבעגעגרעביא ןעוועג זיא יז .ןיגעלָאק עטוג
 טמירַאב ױזַא יז זיא ריא טיװ סָאװ ,עּפורט יד טַאהעג ביל טָאה יז
 יד יז טלָאװ ,ריא ןָא טדנעוװעג ךיז טּלָאװ סע ןעוו ןוא ,ןרָאװעג
 ,טזָאלרַאֿפ טשינ לָאמנייק עפורט

 ןוא עפורט ריא ןיא רעסישזער ַא ןבָאה טלָאװעג רדסּכ טָאה יז
 וצ ןגױצַאב ךיז יז טָאה טײקרַאבקנַאד ןוא ץרא-ךרד סױרג טימ
 טגעלֿפ ןוא עפורט רעד וצ טנָאנ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןייטשנרַא קרַאמ
 ןײטשנרַא קרַאמ .ןעגנוריֿפֿפױא עריא ןריסישזער טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ
 -וצ טנָאקעג טָאה סָאװ ,טַארעטיל רעקיצנייא רעד רשֿפא ןעוועג זיא
 ,יז טימ ךיז ןבעלנייא ,העלטסניק עוויטימירּפ עקיזָאד יד וצ ןייג
 טימ ןדייר ןוא לטערב ןייא ףױא ,ןגָאז ןצ ױזַא ,ייז טימ ךיז ןלעטש
 ןקיזָאד םעד טַאהעג ביל טַאה לחר-רתסא... .ךַארּפש רטייז ףיוא ייז
 סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג ךָאד זיא רע .ןשטנעמ ןטנעגילעטניא
 . טימ טנעגילעטניא רעקיצנייא רעד ,ןבעל ריא ןיא טנגעגַאב טָאה יז

 , | .שימייה ןַײז טנָאקעג טָאה יז ןכלעוו

 .ןעוועג יז זיא קידרענייב ,קיכָאנק ,קנַאלש טינ ,ןסקַאוועג ךיוה

 רעווש ןעווערָאה ,ןטעברַא עכלעוו שױרֿפ עשידִיי סא ןעעז ױזַא

 טיורב ןטענק ,שעוװ ןשַאו עכלעוו ,עױרֿפ סא ןעעז יזזַא .שיזיֿפ

 טייקזימ ,גרָאז עטסנרע .ךרפ-תדובע עלַא קינעטרעטנוא ןעוט ןוא

 / ןוא .טכיזעג ריא ףיוא ןגעלעג ןענַײז טיײקטרַאה עשערענעמ סעּפע ןוא

 ,גולק סעּפע ןוא ךעלכַאז ,קידרעדָאי :ליבסנַאמ-הׂשעמ יז טָאה טדערעג |

 יידָיי יד זיא יז .שיטַאּפַא- בלאה ןוא שירעליווו בלַאה ,קי דתי בה תרקע

 .ןירעליּפ ּפשיוש עשידיי ַא ,?ייח תושא עש

 ןייק טינ טכַאמ רע .טינ ךיז טלדנח רע .טינ טליּפש רעפרעק רעד

 טינ זיא רע ןוא שיגנַאלש קיגייב טינ זיא רע .ךעלתויועה עקידנצייר |

 - ,טַײצ רענעי ןוֿפ ,רוד םענעי ןוֿפ ךָאנ זיא יז .שיטסַאלע-שיצעק

 עטגרָאזרַאֿפ ַא טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג ךיא ױרֿפ עשידִיי יד ןעוו |

 ןעוועדָאה יי .ךעלעמַאמ ןענַײז .ךעלדיימ עקניגנוי ,עניילק .עמַאמ

 ןוא טסנרע ןטעברַא ןוא ךעלרעטסעווש ןוא ךעלרעדירב ערעגנַײ

 לָאמנייק ייז ןענַײז עטבילעג ןייק .סעמַאמ יד טימ ךַײלג טגרָאזרַאֿפ

 --ןרֿפ ןוא עקנ ניליטש ,ךעלתולכ ערשכ ןעוועג ןענַײז ייז .ןעוועג טינ

 .ךעלעמַאמ עקידנצֿפיז ןוא ךעלעבַײװ עקנימ

 ,ױרֿפ ַא ,ױרֿפ ַא ןירעליּפשיױש יד זיא עניב-טלעוו רעד ףוא
 -עבַײװ טימ טדנעלב סָאװ ,ױרֿפ ַא .רעּפרעק ריא טימ טליּפש סָאװ
 -ָארע טימ ךיז טעקצַאצ סָאװ ,סעביל טליפש סָאװ ,ױרֿפ ַא ,ץייר ןשיר
 -יּפשיוש עשידִיי יד .ךעלדנח עשרעבַיײוו טימ ןוא ךעלתועונת עשיט
 יּפשיוש עשידִיי עגנוי עמַאס יד .עמַאמ ַא רדסּכ ,עמַאמ ַא זיא ןירנול

 ןעוועג זיא יקסנימַאק לחר רֹּתסא .סעמַאמ טוג רעיײז טליפש ןירעל
 טָאה יז ןעוו עמַאמ ַא ןעוועג זיא יז .ןלָאר עריא עלַא ןיא עמַאמ ַא
 .שידניק טֿפיטשעג וליֿפַא טָאה יז ןעוו ,לדיימ גנוי ַא טליּפשעג וליֿפַא
 ריא .עמיטש-עמַאמ עמערַאו ,עטיירב יד טרעהעג רדסּכ טָאה ריא

 ."ןסַאלעגסיױא}, וליֿפַא טָאה יז ןעוו עלעצֿפיז ַא טרעהעג רדסּכ טָאה;
  ,"ַאדגַאמ , סנַאמרעדוז ,ײַארָאנ; סנעסביא טליּפשעג טָאה יז טכַאלעג

 עלערימ ןוֿפ ןָאט ןקידתיכה תרקע סעד רדסּכ טרעהעג טָאה ריא ןוא
 רעשידִיי רעטהגַאדרַאֿפ קיבייא רעד ןוֿפ לוק ןקידנרערט םעד ,תרֿפא
 ןגעלעג קיבייא ריא זיא סע .עמַאמ

 רעױרט-עמַאמ רעשידִיי רעכעלמייה ַא ןוא ןּפיל יד ףױא לכיימש
 ַארָאנ עקלַאיל יד יז טָאה ,ןגױא עריא ןוֿפ טלַארטשעגסיױרַא טָאה
 ןמרַאֿפ ַאדגַאמ עסירעטקַא-טלעוו יד יז טָאה ,טעמַאמרַאֿפ ךעלשידִיי
 / רעבַײוװװ טלעוו עקיזָאד יד טָאה יז .רעגײטש ןשידִיי ןֿפױא טרעט

 "ַארָאנ, ןיא ַאלעטנַארַאט יד טָאה יז .טרשכעג א טמורֿפרַאֿפ סעפע

 עשידִיי ַא ,ױרֿפ עשידיי ַא ןעוועג זיא יז ,ץנַאט-רשכ ַא יו טצנַאטעג
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 .רעשעמַאמ רעגולק ןוא רעטוג ַא

 ןופי ן{ָאקיס סע ל

 : ַא ןוֿפ ןגיוא עזורֿפ ,עטוג יד טימ ןעעזעג טלעוו יד טָאה ןוא ,עמאמ

 ,רעטומ -

 סעניב ערעדנַא ףױא סנירעליפשיוש ןעוו ,רָאי קיצרעֿפ וצ

 עבַאב ןוא רעטומ יד ןעוועג עלָאר עטסעב ריא זיא ,גנוי ךָאנ ןענַײז -

 רעד ןגעלעג ןּפיל יד ףױא ריא ןיא ,ױורֿפ עגנוי ַא .תרֿפא עלערימ

 .עלערימ תחקּפ רעד ןוֿפ לכיימש רעקידמי לבה-לבה

 ,טלעוו סלחר רתסא ןעוועג ןענַײז סעמַארד סנידרָאג ֿבקעי.

 ?שימייה ןעוועג יז זיא טעמַאמ ןוא סעטַאט ןוֿפ טלעוו רעד ןיא ןוא

 .(טהירב ןעמּווװזעעג יז זיא ןרטסַאוו עכַאלֿפ ,עשימייה עקיזָאד יד ןיא

 וצ ןעמוקעג יז זיא ,עלעביטש םערָא ןוא רעטצניֿפ ַא ןוֿפ ,ףרָאד ןוֿפ

 טיִנ ,טנעמַארעּפמעט רעקידרקֿפה ןוא רעסייה טינ ,ענעצס רעד

 ןעײרֿפ םוצ טסול עקידנענערב טינ ןוא עיזַאטנַאֿפ עשיטסירוטנַאווַא

 -עגּפָארַא טימ .ענעצס רעד וצ ןבירטעג יז טָאה ןבעל ןשימעהָאב

 ןעמוקעג יז זיא ענעגָאלשעגרעדינ ןוא עטמעשרַאֿפ ַא ,ןגיוא עטזָאל

 .רעטַאעט ןרעטצניֿפ ןוא ןעמערָא רעייז טלָאמעד םעד ןיא ןעגניז

 עטלַאק יד רָאנ ,רעטַאעט ןיא ןֿפרָאוװרַאֿפ יז טָאה סערוטש רעד טינ

 ַא טָאה ןוא ןסקַאוועגסיוא זיא יז .לַאֿפוצ רעדנילב רעד ןוא טיונ

 -רע עשירעלטסניק עסיורג טַאהעג טָאה יז .ןעמוקַאב ןעמָאנ ןסורג
 ,לדיימ שיֿפרָאד ַא ןבילבעג זיא יז ןוא ,וליֿפַא גרוברעטעפ ןיא ןגלָאֿפ
 ,ןזעטנעמ-סקלָאֿפ ערעזדנוא :הללק רעזדנוא זיא סע .רעטכָאט ַא סנזח א
 -ןטלוק ןעמערָא רעייז ַײב יז ןבַײלב ,ףיוא טצילב טנעלַאט רעייז ןעוו
 רעמערָא ןַא ןיא טבַײלב טנעלַאט רעקיברַאֿפ רעד .דנַאטשוצ ןלער
 -ןטלוק ריא ַײב ןבילבעג זיא יקסנימַאק לחר רתסא.. .סַאר רעױרג
 זיא יז .טילבעגֿפױא ךַײר טַאה טנעלַאט ריא ןעוו תונויבא רעלער
 ַא -- עמַאמ ַא ,עמַאמ עשידִיי עטעדליבעגמוא ,עטושּפ ַא ןבילבעג
 -ַאבמוא ןעוועג יז זיא ,ויטימירפ ןעוועג יז זיא .עטַאט רעבלַאה
 זיא יז ןוא ,רעטַאעט שילױּפ ,רעטַאעט שיסור .ןסקַאװעג טלעװ
 -רעטַאעט ַא זיא ריא םורַא .קידטלעטשניילק ןעוועג יז זיא ,ןֿפלָאה
 -עג טלָאװ יז ןוא ןלָאר-רעטומ ץוט ַא ַײב ,ןענידרָאג ַײב ןבילבעג
 .טלָאװ יז ןעוו דנַאלסור ןיא רעטַאעט שידִי ַא ןעױבֿפױא טנָאק
 ןבָאה עלַא ןעוו ,טַײצ ַא ןעוועג זיא טע .סע טכַאמ ןעמ יו טסּװעג
 ,עטועּפ יד ,יז ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט ַא יז טֿפָאש טָא-טָא זַא ,טניימעג
 ןעמ סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ רעבָא טָאה ױרֿפ עשידִיי עטגרָאזרַאֿפ -

 רעד .טרָאּפעג טינ ךיז ןבָאה שטנעמ ןוא טנעלַאט .ריא ןֿפ ליװ
 זיא שטנעמ רעד ,טנעלַאט ןַײז ןגָאינָא טנָאקעג טינ טָאה שטנעמ
 | .קילעטשרעטניה ןעוועג רדמּכ ,ןענַאטשעגּפָא רדסּכ

 -רוטש טינ ןירעלי ףזעיוע עלוֿפטנעלַאט יד טָאה טבעלעג ןוא

 -זָאלגרָאז טינ ,קיניזטכײל-שירעֿפיטש טינ ;ןירעלטסניק ַא יװ שימ

 ַא יװ ,עמַאמ ַא יװ טבעלעג טָאה יז .ײרֿפ טנַאקיּפ טינ ,קידרקֿפה

 ךיז םורַא הֿביֿבס עשירעלטסניק ןוֿפ רופש ןייק .עמַאמ עגולק ,עטוג

 עשידִיי ןעוועג ןענַײז סע ןבעל רעליפשיש עשידַיי עלַא יו --

 עביל ַא ןעוועג ,רעלָאמ עשידִיי ןעוועג ,עשרַאוו ןיא רעלעטשטֿפירש

 םעד םורָא טזיױרבעג ןוא טכָאקעג טָאה ץלַא וא ,עמעהָאב עשידִיי

 סעד דמערֿפ ןעוועג זיא יקסנימַאק לחר רתסא ,יז .ץרפ .ל .י ןסיורג

 ןעוועג לָאמ רָאּפ ַא ןיב ךיא .זיירק ןקידנֿפַאש ןוא ןקי דעבטל ןקיזָאד
 -רעגריבניילק ַא ;רעטמעלקעצ ַא ןײגקעוװַא געלֿפ ןוא זיוה ןיא ריא ַײב
 טייקכעלגעטלַא רעיורג ַאזַא ןוֿפ ןוא ....טסיוו ןוא טנלע ,יורג ,זיוה ךעל
 ןענַײז סע .ענעצס רעד ףױא ןליּפש ןעמוק יז טגעלֿפ זיוה ַאזַא ןוא
 סָאד .הֿביֿבס ריא ןוֿפ ןסקַאוסױרַא טגעלֿפ יז ןעוו ןטועמָאמ ןעוועג

 -עלטסניק ,רעטקיטשרעד רעד ןעוו ןטנעמָאמ עקיטכיל ןעוועג ןענַײז
 ןענַײז סע .סעטנעפ יד ןוֿפ ןסײרסױרַא ךיז טגעלֿפ טימעג רעשיר
 | ,ןטנעמָאמ עקיטכיל עכלעזַא ןעוועג
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 רעצט ַאעט ןשידיי

 טלָאװ יז ,ןירעליּפשיוש ערעסערג ַא ךס ַא ןַײז טנַאקעג טָאה יז
 ".ןרמוא עשירעלטסניק יד טלעֿפעג טָאה ריא .ןָאטֿפױא רעמ טנָאקעג

 ינודקומ .רד ךיז טרעק *שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא, ךוב ןַײז ןיא
 ;טכַאמעג םיא ףיוא טָאה .ק סָאװ ,קורדנייא םוצ קירוצ לָאמַא ךָאנ

 יז זיא ,לָאמ ןטשרע םוצ טנעקַאב ריא טימ ךיז בָאה ךיא ןעוו
 םענעֿפורעג-ױזַא םעד ֿברע ,"טנגוי רעטייוצ , רעד רַאֿפ ךָאנ ןעוועג
 ,עטלַא ןַא יו ןעעזעגסיוא ןיוש טָאה יז רעבָא ,"רעטלע ןכעלרעֿפעג;
 טלוב ןגעלעג ןענַײז עיצַאנגיזער ןוא טייקדימ ,ױרֿפ עטבעלעגּפָא
 | -י .םינּפ ריא ףיוא
 סעּפע ןדָאלַאב רעטומ ַא ,רימ רַאֿפ ןענַאטשעג זיא ױרֿפ עשידִיי ַא |
 עיורג טימ ןוא ןשינרעמיק ,ןגרָאז-סנבעל עקיבייא ,עטושּפ יד טימ
 ,רעטומ ַא ןוא ןַאמ ןטרַאה ַא ןוֿפ ביייו ַא .ןעֿפנ תמגע עכעלגעט-גָאט
 ןטלַאהרעד ןבעל םַײב ןוא טעפמיקעג לָאמ וט בלַאה ַא טָאה סָאװ
 -רעד טָאה ןבעל ערעװש סָאד סָאװ ,ױרֿפ ַא .רעדניק ַײרד זױלב
 טימ טולב עסייה סָאד טליקעג טָאה ןוא טֿפַאשנזײל יד טָאלש
 טָאה יז ןקידיײלַאב טלָאװעג טינ דָארג יז טָאה רוטַאנ יד ןכלעוו
 פָאה יז .ץײר-ןעױרֿפ ריא טקיטשרעד ,םידיב שממ ,ןילַא סעּפע
 יד ַײב סגטסיימ טנגעגַאב ריא סָאװ ,ןגױא עגולק רָאּפ ַא טַאהעג
 ריא ןוא שיליבסנַאמ ךַײא ףױא ןקוק יז .סליײח תשא עשידִיי
 ,ױרֿפ ַא טציז ךַײא רַאֿפ זַא ,טסעגרַאֿפ

 טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סע סָאװ ,קורדנַײא םעד ךיז ןָאמרעד ךיא
 דער טָא .ריא ַײב ךוזַאב ןטשרע ןַײמ ַײב גנומענַאב ןוא גנוטלַאה ריא
 סע ;יטסיטרַא רעשידִיי רעטמירַאב ַא טימ לָאמ ןטשרע םוצ ךיא
 ןגעוו ,רעדניק עריא ןגעוו טדער יז .עמַאמ עשידִיי עקיבייא יד טדער
 ,ןשטנעמ ַא םיא ןוֿפ ןכַאמ ליוו יז .לדיֿפ טליּפש סָאװ ,עלעגנִיי ריא
 -כעט עריא ןוֿפ טדער יז .רע לָאז רָאנ ?תילכת ַא ןליּפש-לדיֿפ זיא
 יז ,טֿפנקוצ רעייז רַאֿפ קערש סענעטלַאהַאב ַא טימ סעפע ךעלרעט
 ערעדנַא ןיא ןוא גרוברעטעפ ןיא ןֿפמוירט עריא ץעעוװ טליײצרעד
 יד ןרעדליש וצ רעטרעוו ןייק טינ טָאה ,ןֿפלָאהַאבמוא ױזַא טעטש
 יז ןעמעטַאב וצ דײרֿפ עטכע עכעלרעניא ןייק ןוא ןֿפמוירט

 ןגעוו ןעגנוניימ עריא ןעניַיז סָאוװ ריא ןוֿפ ןעמוקַאבסױרַא ליוו ךיא
 זיא יז ןלָאר עריא ףױא יז טסַאֿפ יו ,טליפש יז סָאװ ,ןסעיפ יד
 -טסניק ַא טדער ױזַא טשינ רעבָא ,לכש ןטושּפ ןכַײלג ַא טָאה ,גולק
 טדער רעטרעוו עקידעכָאו טימ סעּפע .ןַארֿפטסנוק טעוו ןירעל
 ןוֿפ עטַאטיצ ַא טימ ץילב ַא יז טיג ,טֿפֵא רעייז ,טֿפָא .םעד ןגעוו יז
 ערעזדנוא עבָאב יד יו קיטכיר סע טגנילק ,עסעיּפ ַא סנידרָאג ֿבקעי
 -סטָאג רעבלעז רעד טימ ,הניארו הניאצ ןוֿפ סעפע טריטיצ טָאה
 . זירּפַאק ןייק ,גנּוװע ןַײק .עגינ ןקיבלעז סעד טימ ןוא טײקיטכרָאֿפ

 ךיא ליוו .סעומש ריא ןיא טקרעמַאב טשינ ךיא בָאה ץילב ןייק ןוא

 יצ ,םרעסערג סעפע ךָאנ יז טקנעב יצ ,ןדירֿפוצ זיא יז יצ ןסיוו

 -ןייא ַאזַא ךרעל ךיא םוקַאב ָאד ןוא .סרעכעה סעּפע וצ יז טבערטש

 סַאד וא עטסכעה סָאד זיא רע .חישמ ריא ןעוועג זיא ןידרָאג ;קורד

 רע זיא טציא ןוא ןעמונעגסיוא ךיז טָאה רע .ריא רַאֿפ עטסעב

 ןָאלקַאב וצ ןָא םיא טבייה ןוא ךיז יז טנייױועצ ָאד ...ןברָאטשעג

 זיא עטַאט רעזדנוא; :ןנימ-רב ַא ןענייווַאב ןעױרֿפ ערעטלע עלַא יו

 ףיא .גנונעֿפָאה .רעזדנוא ןוא ץלָאטש רעזדנוא ,ןעוועג ךָאד רע

 רימ ןענַײז ףעלמימותי עטנלע ?טזָאלעגרעביא זדנוא רע טָאה ןעמעוו

 -צולפ ןוא ןרערט יד טשיוו יז .*!ךוטסַאּפ ַא ןָא ךעלעֿפעש ,טציא ךָאד

 ַא טימ טנקורטעגסיוא ןרערט יד ןרעוו ,גנַאגרעביא םסוש ןייק ןָא ,גניל

 ןענידרַאג; :עמיטוע רערָאלק ַא טימ ןזייר ןַא טבייה יז ןוא ,עלעכיט

 .טעעינ ךיז טעז ןידרָאג רעדנַא ןייק .טליּפשעגּפָא ןיוש רימ ןבָאה

 ענַײז ירבע לקיטש ַא .קַאמשעג ןוא ךַײר ױזַא ךָאד זיא ,ןידרָאג ,רע

 .םעט ןקידהיחמ .ַא טָאה טרָאװ סעכעלטיא ,לױמ ןיא שממ טייגעצ
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 עכלעזַא ךָאנ ךַײא ךיז טליוו סע ןוא לױמ ןיא גנַאל סע טליֿפ ריא
 ."רערעזדנוא עטַאט רעד ,ןבָאה רע לָאז ןדע-ןג ןקיטכיל ַא.. רעטרעוו
 גנוקרעמַאב עקיטכיט ןוא עגולק ַא סױרַא ריא ַײב ךיז טּפַאכ לָאמַא
 -ןועליּפש טשינ ,טרילַאּפ טשינ רעבָא ,עסעיּפ ַא ןגעוו ,עלַאר ַא ןגעוו
 .סױרַא סע טמוק קיגָאו ןוא קיטנָאק .טגָאזעגסױרַא סע טרעוו קיד

 ןוא רעטושּפ רעד זיא סע .שידִיי ריא זיא ךעלרעדנּוװ רעבָא
 ןעיג ןרילָאק עטכידעג טימ ןוא קיזנרעק .שידִיי רעכַײרנברַאֿפ
 עיצױטניא ןוא שוח ןטנוזעג ןטימ ,ןצַאז עשידַי יד סױרַא ריא ַײב
 -עגַארֿפ ,סעמָאק ,ךעלעטניּפ טרָא ןקיטכיר ןֿפױא טלעטשעג ןרעוו
 קילייא ,ץרוק ןכַאמ טרָאװ ַא ןָאק יז .סנכייצ-יירשעגסיוא ןוא סנכייצ
 ןָאק יז .ָאפמעט ןעמַאזגנַאל ַא ןבעג ךיוא םיא ןָאק יז .קיטסַאה ןוא
 .ךעלמיטסקלָאֿפ וצ ץלַא רעֶבָא ,ןקידכעלײקרַאֿפ ןוא ןציפשרַאֿפ סע
  ."ףליּפש ריא ןיא ןח-טּפיוה רעד ןעוועג זיא סָאד

 ;טביירש לעגוק .א

 ןסיורג ַא ןוֿפ רעלטסניק ַא זיא ַאקסנימַאק סַאדַאמ עסירטקַא יד,
 -רעד ןליּפש ריא ןיא .דָארג ןטסכעה ןוֿפ עכעלריטַאנ ַא ןוא ,טנעלַאט
 טיה ענעי יו יוזַא ןוא עחוד ַארַאנַאעלע טֿפָא רעייז זדנוא יז טנָאמ
 רעשיטסיטרַא רעד ןוֿפ {םיניד} ןלעגער עשיטַאטַארד יד דימּת יז
 ,עניב רעד ףיוא עלָאר ַא ןיא ןעזעג יז בָאה ךיא ןעוו לָאמ סעדעי .לוש
 עכלעוו ,ןטנעמָאמ עקיטכיל ,ענייש ןעזעג ןליּפש ריא ןיא ךיא בָאה
 ןרעדנּוװַאב וצ רעדיוו ןוא ןעמוק וצ רעדיוו ןעגנּווװצעג ךימ ןבָאה
 | ."טנעלַאט ןסיורג ריא

 םזַאקרַאס טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמשירֿפ דוד
 ןייק קידנֿפורנָא טינ ,טָאה ,רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו
 :"שזוד עשידַיי* רעד ןוֿפ םעלבכָארּפ סָאד טרירַאב ,ןעמענ

 ןטלַאהעג טָאה רענלעוו ,ןעוועג רעדיוו זיא רערעדנַא ןייא ןוא..,,
 ."עזוד עשידִיי,, יד זיא יז זַא ,עקטסיטרַא ןייא ןוֿפ ןבַײרש ןייא ןיא
 טרַא ךימ .טַאהעג טשינ ןױש רע טָאה עזד יד יו סרענעלק סעּפע
 ;"עחד, ןיטסיטרַא עשידִיי ַא טֿפור ןעמ סָאװ ,טשינ ךעלריטַאנ
 ,המשנ עקירעגנוה עקידניז ַא ,שטנעמ סערָא ןייא לָאמַא לָאז ייהעלע
 טשינ טָאה סָאװ ,רענייא סָאוו ,רָאנ טרַא ךימ .ךיוא גָאט ןטוג ַא ןבָאה
 ,ריא ןוֿפ ףירגַאב ןשלַאֿפ ַא ןגירק ןָאק ,עחד יד טשינ ןעק ןוא ןזזעג
 סָאד ןירעליּפש-םירוּפ-לקניוו ַא רַאֿפ סָאװ ,טָאג סייוו ,ןעניימ ןָאק ןוא
 סעפע עקטסיטרַא עשידִיי ַא ןַײז לָאז ךיא ןעוו ,ךיז טכַאד רימ .זיא
 ןוא עד ןֿפור ךימ טלָאוװ רענייא ןוא רעוויה'ד ןעדרַאשז ןוֿפ טרָאד
 ןבעג ןענָאק ךיא טלָאװ ,ליֿפעג-ןרע גונעג ךיז ןיא ןבָאה טלָאװ ךיא
 .געמ רעדעי סָאװ ,ןקנערק ךימ טלָאוו סע ןעד ,הׂשעמ ַאזַא רַאֿפ שטעּפ

 ."ליוו רע סָאװ רימ טימ ןבױלרע ךיז

 "דיוועג ריא ןוא .ק רַאֿפ טרעטסײגַאב ָאי ךיז טָאה גורֿפ .ש רעבָא
 | ;דיל ַא טעמ

 עביל ןיטסיטרַא ,קנַארק ןיב ךיא;

 עידִיי ןיא סייה רעבָא ךָאד ליֿפיכ-

 . ךעלײרֿפ ןוא סיז טגנילק טסַאָאט ןַײמ ןוא

 .שודיק רעקידֿבוט-סוי ַא יװ

 המשנ רעשידִיי רעד רַאֿפ
 רעטַאמ וא רעטצניֿפ סעד רַאֿפ

 לחר רעטומ יד לָאז ןבעל

 רעטַאעט ןשידִיי םענוֿפ

 | - :טבַײרש רעדנעלסיוא .נ
 ןייגוצ ןרָאי ערעווש עקיזָאד יד ןיא טוװרפעג טָאה רעטנענ ךָאנ;

 .רעטרעטסייגַאב רעד ,םכילע-םולש טֿפַאשנרָאיטקַא רעשידִיי רעד וצ

 -סױא ןיא ךיז קידנעניֿפעג וליֿפַא .רעטַאעט ןשידִיי םענוֿפ רעױב-
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 יד : : : י.י

 טָאה ,טייקנַארק רערעווש ןַײז ןוֿפ טלייהעג ךיז טָאה רע ּוװ ,דנַאל

 "סנָאמעד וצ ףיוא טייהנגעלעג ןייק ןזָאלעגכרוד טינ םכילע-סםולש

 יד ןיא ןביילג ןַײז ,רעטַאעט ןשידִיי םוצ דנובוצ ןקרַאטש ןַײז ןרירט

 סיקסנימַאק .ר .א וצ .רָאיטקַא ןשידִיי םעד ןוֿפ ןטֿפערק עשירעפעש

 ,1909 רָאי ןיא גרוברעטעפ ןיא טרעיײֿפעג טרעוו סָאוװ ,ייליֿבוי

 .ר .א רַאֿפ לעיצעפס טבַײרש רע זַא ,םכילע-םולש טריֿפַארגעלעט

 ."ןרעוו קיטרַאֿפ ןכיגניא טעוו סָאװ ,עסעיּפ ַא יקסנימַאק

 םינּפ ַא ןוא ,ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ ַאזַא

 .ןבירשעגנָא טינ לָאמנייק יז טָאה םכילע-םולש לַײװ ,רַאֿפרעד

 ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו (1909) טכיזרעביא ןַא ןיא קעדַאלװ .ב

 :טבַײרש ,דנַאלסור

 ןֿפלַאהעגטימ ליֿפ ןבָאה עפורט ריא ןוא יקסנימַאק לחר רתסא ..,

 יקסנימַאק ױרֿפ .עניב רעזשידִיי רעד וצ סערעטניא ןדנסקַאו םעד

 רעזדנוא ןיא ןעגנוניישרע עטסנדײרֿפ יד ןוֿפ ענייא ךעלקריוו זיא

 רַאגָאז ןוא רוגיֿפ עשינעצס ןייק קידנציזַאב טינ .ןבעל-רעטַאעט

 דמערֿפ רעהַא זיב זיא סָאװ .טֿפַאשנגייא ןייא ךָאד יז טָאה ,עמיטש

 .ץנעגילעטניא עטסקינייוװעניא ענעגייא ןַא :ןטסיטרַא עשידִיי יד ןעוועג

 ַא יז טָאה סעד וצ ןוא ,קיזװמ-ןכַארּפש ןוא םטיר ןוֿפ ליֿפעג ַא טָאה יז

 רעכעלנייפ רעקיניױו רעשידִיי ריא .טנעלַאט ןטעיטסַיטרַא ןסױרג

 רעדייא טײקֿפיט ןוא ןטייקכעלגעמ רעמ ליֿפ ךיז ןיא טָאה לכיימש

 םורַא זַא ,גתנעג זיא'ס .חועונת ןוא ןטסעשז עטנרעלעגסיוא עלַא

 רעצנַאג רעד ןוא לכיימש רעד טָא ןענייש וצ ןביײהנָא לָאז ןפיל עריא

 יד ןוא ,ןזיל ןוא גנובעלרעביא ןוֿפ םוהת ַא ןעזרעד לָאז רעטַאעט

 ךעלרעײֿפ ןוא ליטש ןקיטרַאנגייא ןַא טימ ןטכיײלַאב ךיז לָאז ענעצס

 לָאז ץלַא ןוא ןזייוַאב ךיז לָאז יז גונעג זיא'ס .טכיל סעדנעמָארטש

 טָאה יז .טלַאהניא ןקיטכיוו ןסיורג ַא ,סערעטניא ןֿפיט ַא ןעמוקַאב

 -- רעטַאעט ַא ,לּפמעט ַא ,רעטַאעט ַא ןבָאה רימ זַא ,ןזיוועג ךעלקריוו

 וצ טרעשַאב זיא... "עד עשידִיי, ןרעד} יד... .טסנוק ןוֿפ ענובירט ַא

 ןוֿפ גנובעלֿפױא רעד ןיא לָאר עטסערג יד טינ ביוא ,עסיורג ַא ןליּפש

 ."ענעצס רעשידִיי רעד

 :"רבק םענעֿפָא טַײב , לקיטרַא ןיא טבַײרש ןרָאהנײא .א

 -עפרעקרַאֿפ עקידעבעל יד ןעוועג זיא ַאקסנימַאק לחר רּתְסא-..

 -עגנרוד טָאה רעטַאעט רעזדנוא סָאװ ,ךָארברעביא סעד ןוֿפ גור

 סנדָאֿפדלָאג טימ ביוא .רָאי קילדנעצ 2 עטצעל יד ןוֿפ ךששמ ןיא טכַאמ

 סלַא רעטַאעט ןשידִיי םעד ןוֿפ גנוַײטשטנַא יד ןדנובעג זיא ןעמָאנ

 ,רעטעּפש טָאה סָאװ ,םייל סָאד סלַא ,גנוניישרע סלַא ,עיצוטיטסניא

 זיא ,ןוקיּת ןשירעלטסניק ןַײז ןעמוקַאב טֿפרַאזַאב ,טַײצ רעד טימ

 עקיזָאד סָאד טָאה סָאװ ,עקינעי יד ןעוועג ַאקסנימַאק לחר רתסא

 -סיוא ךעלרעטומ ןזעוו םענעגייא ריא ןיא שינעֿפעשַאב עוויטימירּפ

 ןיא ןוא ,טיײל ַא רַאֿפ טכַאמעג ,טעברַאעגרעביא ןוא טעוװעדָאהעג

 ןוֿפ עמַאמ יד, לטיט םעד טנידרַאֿפ טכער טימ יז טָאה טרּפ סםעד

 יד ןעװעג טשינ ןיטולחל ךָאד זיא יז שטָאכ ,*רעטַאעט ןשידִיי

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעטערב יד ףיוא ױרֿפ עטשרע

 ןבלעז ןטימ ןעוועג טכױהַאב זיא ערעירַאק עלַארטַאעט ריא..

 תריסמ ןוֿפ ,טייקרעכיזמוא ןוֿפ ,גנורעדנַאוװ ןוֿפ ,לַאֿפוצ ןוֿפ םעטָא

 סמערָא יד ןיא ךיז ןֿפרַאװ ןזָאלסטכיזסיוא לָאמטֿפָא ןוא ןקידשֿפנ

 ןוֿפ א ןדײרֿפ ענעדיײשַאב ןוֿפ ,ןגרָאמ ןטֿפַאהלעזטער סעד ןֿפ

 -עלטסניק יד ןעוועג טכױהָאב זיא סע עכלעוו טימ ,ןדייל עסיורג רָאג

 טרעדנוה טימ סנירעגנעגרַאֿפ עריא ןוֿפ עכנַאמ ןוֿפ ערעירַאק עשיר

 -קנַארֿפ ןיא לעשַאר ַא ןוֿפ ןוא דנַאלגנע ןיא סנָאדיס ַא ןוֿפ ,קירוצ רָאי

 רעד ןוֿפ סנירעטסירפ עטשרע יד ןוֿפ ערעדנַא לסיב שביה ַא .ךַײר

 געוו ןלוֿפרענרעד ןקיזָאד םעד ףיוא ןענַײז טסנוק-רעטַאעט רעשידִיי

 ט טא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ,טײהנסעגרַאֿפ ןוֿפ ביוטש ןוֿפ ןבייהרעד ךיז קידנענָאק טינ ,ןבילבעג
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ טסנוק וצ גנַארד םעד ןבָאה טֿפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא
 .ַאווָאזַארָאּפ ןוֿפ לדײמ רעשינזח רעקידנעצנַאט ןוא רעקידנעגניז
 -ַאנ עשיטסיטרַא ריא ,טסול-סנבעל ריא .ןציזַאב טֿפרַאדעג טָאה ןעמ
 -נידַאב עקיזָאד יד ַײב ידּכ ,טנעלַאט ןסיורג ריא ,רקיע רעד ןוא ,רוט
 םעד ןברעוורעד וצ ךיז ךָאד ,געוו ַא ןכערבוצכרוד ךיז ךָאד ןעגנוג
 -רַאֿפ טָאה יז ןכלעוו ,רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא טרָא
 ,ןעמונ

 םעד ןוֿפ ןּפַאטע עלַא ןעגנַאגעגכרוד זיא ַאקסנימַאק לחר רתסא-
 עקיזַאד יד ןיא ןוא ,רָאי קילדנעצ רָאּפ עטצעל רָאֿפ רעטַאעט ןשידִיי
 ןסעידִיי םעד ןוֿפ רעצרעה יד ןרעבױצַאב יז טגעלֿפ םילוגלג עלַא
 גנורעּפרעקרַאֿפ רעקיצרַאה דעלניױועגרעסױא ריא טימ רעױשוצ
 יד טימ רוטַאנ רעד ןוֿפ טשטנעבעג .ןרעטקַארַאכ ןוא ןּפיט עריא ןוֿפ
 רעד רַאֿפ קיטיינ ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עכעלרעסיוא עטסעב
 ַא טגָאמרַאֿפ וצרעד יז טָאה -- עמיטש ,רוגיֿפ ,טכיזעג -- ענעצס
 ,עכַײר ַא ,טֿפַארק-סגנודליבנייא ןוא סגנוגנירדנייא ששעיכיספ עקרַאטש
 -רַאֿפ עויטיױטניא עֿפיט ַא ,ץרַאה דנביל טיירב ַא ,המשנ עדנליֿפ

 ַא ,קַאמשעג ןלעטבוס ַא ,שטנעמ ןוא ןבעל ,טלעוו רַאֿפ שינעדנעטש
 טכַאמעג טָאה ץלַא סָאד ןוא ,םענעבַאהרע ןוא םענייש םוצ גנובערטש
 םורַא ןרָאי רעקילדנעצ ןיא .גנַאר ןטשרע ןוֿפ ןיטסיטרַא ןַא ריא ןוֿפ
 וצ גנורעטסײגַאב ןוא גנונַאּפש טימ ןרעהוצ ךיז טַײל עגנוי ןלעװ

 יו ,רוד ןקיטנַײה ןוֿפ רענַאקיהָאמ עטצעל יד ןוֿפ ןעגנורעדליש
 עלערימ, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןעזעג ןעלחר רּתסא ןבָאה יז יזזַא
 ןיטסיטרַא יד רעכלעוו ךרוד ,עיצַאערק רעקיזָאד רעד ןיא ,"תרֿפא
 -רעטַאעט ןוֿפ ןטייקכיוה עטסכעה יד טשינ ריש טכיירגרעד טָאה
 .טסנוק

 טימ ןרעוו ןבירשרַאֿפ סקנּפ רעזדנוא ןיא טעוװו לחר רתסא..
 ,עניב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןירעקיסַאלק יד סלַא תויתוא ענעדלָאג
 ,רוטלוק-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןוֿפ ןירעיוב ןוא ןירענָאיּפ יד סלַא
 טנעלַאט ןסיורג ריא טימ טָאה סָאװ ,ױרֿפ עשידִיי עטשרע יד סלַא
 ןריֿפוצסױרַא ןֿפלָאהעגטימ טעברַא רעלוֿפ-תונברק ,רערעוװוש ןוא
 ןוא טייקנייש ןוֿפ ךַאילש ןטיירב ןֿפױא ןבעל-סקלָאֿפ עשידִיי סָאד
 -ֿפױא טשינ תורוד עשידִיי עקידנעמוק יד ןלעוו רַאֿפרעד ןוא ,טסווק
 ."רבק ריא ףיא טײקרַאבקנַאד ןוא עביל ןוֿפ ןעמולב ןגייל וצ ןרעה

 . {ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ לאגניד .ס
 רוד סַאקטנימַאק לחר-רתסא ןוֿפ סעסירעטקַא קיניױו רעייז;

 -רעדוז זיב טכיירגרעד ןבָאה ןוא ןעדַאֿפדלָאג טימ ןביוהעגנָא ןבָאה

 -רתסא.. .רעעּפָארײא ענרעדָאמ ערעדנַא וא |ן?} רעלצינש ,ןַאמ
 יז ,ןלָאר עריא ןיא קיטרַאנזײשרַאֿפ ןעוועג זיא ַאקסנימַאק לחר
 .טנעמַארעּפמעט ןוא רעַײֿפ ןכעלטנגוי טימ ןלָאר עגנוי טליפשעג טָאה
 ןוא ,ץלָאטש ןוא טייקנטלַאהעגנייא טימ סעמַאמ טליפשעג טָאה יז

 ריא טגײצעגסױרַא ךיז טָאה ,טליפשעג טָאה יז סָאוו ,לָאר רעדעי ןוֿפ
 ןיא טבעלעגנַײרַא זיולב טשינ ךיז טָאה יז .טייקכעלנעזרעּפ ענעגייא
 יד ךיוא ןעגנּוווצעג טָאה יז רַאנ ,טליפשעג טָאה יז סָאװ.,לָאר רעד
 לטב ןוא ןצלָאמשעצ טשינ זיא יז .ריא ןיא ךיז ןבעלוצנַײרַא לָאר
 .ריא טימ ןרָאװעג ןצלָאמשעגֿפױנוצ זיא יז רָאנ ,ריא ןיא ןרָאוועג
 .*רעסָאֿפרַאֿפ םעד וצ ףזוש ַא ןרָאוװעג זיא יז

 ;טבַײרש סילעב המלש
 -סילַאער ןשידִיי ןוֿפ ןירעגיילטנורג יד ןרָאוװעג ךעלמענ זיא יז.

 -רעטַאעט רעשידִיי רעד ןעוו ,טַײצ ַא ןיא ליטס-רעטַאעט ןשיט

 -ָאלעמ רעדָא לַאטנעמיטנעס ןוא שיטערעּפָא ןעוועג זיא רַאוטרעּפער
 טימ עניב רעד ףיוא ןטעברַא טיײטַאב טָאה רעטָאעט ןוא ,שיטַאמַארד
 רענעי ןעוועג יז זיא *ןרעטש עדנעשזדנָאלב. יד ןשיווצ .םילּכ עלַא
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 רעטַאעט ןשידייי
 טא

 ןזיוועג טָאה סָאװ ,רעד ,ריטנעירָא רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןרעטש
 וליֿפַא ךיז קידנבעגּפָא טשינ ןעגנַאגעג םיא ךָאנ זיא ןעמ ;גנוטכיר יד
 עיּפשמ יז טָאה סעירָאעט ןייק טימ טשינ .טריֿפ רע ןיהּווװ ןובשח ןייק
 -עצס םענעגייא ריא טימ זיולב רָאנ ,ןטסעֿפינַאמ טימ טשינ ,ןעוועג
 "ורע טימ ןעמוקעג ןענַײז ערעדנַא סָאװ וצ ,םעד וצ .ליפשַײב ןשינ
 ףיױא טירט עטשרע עריא ןוֿפ דלַאב ,יז זיא ,טקעלעטניא ןוא עיציד

 ןקידלּפַאצ-ךעלרע ןוא ץרַאה סױרג ריא טימ ןעמוקעג ,עניב רעד

 .ןסיוועג ןשירעלטסניק
 ןשירעליפשיוש ריא ןיא ןעוועג ןענַײז ןטנעמעלע עקיטנורג ייווצ

 יד טשינ -- רעניא ;טײטַאב ןקיסַאלקטשרע ןוֿפ עדייב .ןֿפַאש
 ײר רעטשרע רעד ןיא ךיז טריזַאב סָאװ ,ליפשיש ןוֿפ קינכעט
 רעד זיא ,ןריּפָאק ןוֿפ ,ןכַאמכָאנ ןוֿפ טיײקיעֿפ ןוא עיכיטס רעד ףיוא
 טנעלַאט רעד רָאנ ,ליּפשיוש ןוֿפ ןךַאזטּפיוה עמַאס םירקיעה-רקיע
 -עלרעביא ןוא סעיצַאוטיס ,ןרעטקַארַאכ ענעדיײזערַאֿפ ןריֿפוצכרוד

 -נעזרעפ רעשירעלטסניק רענעגייא רעד ןוֿפ םוידעמ ןכרוד ןשינעב
 עשינעצס יד ןֿפַאשַאב ךיז ןיא ןוא ךיז ךרוד ;טסייה סַאד -- טייכקעל
 ןיא ןקעוורעד עיצַױטניא ןוא ךיז ןלעטשרָאֿפ ןוֿפ זוּכ ןטימ .טלַאטשעג
 ןיא סעיצַאוטיס יד ףױא טיײקוװיטקַאער עטסקידוועריּפע יד ךיז
 ןיא ןעלדנַאוורַאֿפ ךיז ןוא ,שזַאנָאסרעּפ רעד ךיז טניֿפעגיס עכלעוו

 ,טקַאטנָאק ןיא ןשטנעמ --- זיא סַאד ,רעטַאעט :רעטיױוצ רעד .םיא

 רעטַאעט סָאד זומ ,ןכב .סעיצַאוטיח עטערקנָאק ַײב ןוא טקילֿפנָאק ןיא

 -עבעל עמַאס םוצ טעטכילֿפרַאֿפ סָאד ןוא ,ןֿפַאש וויטקעלָאק -- ןַײז

 רעד טימ ,רענטרַאּפ ןטימ טקַאטנָאק ןטסקידוװעריּפש ןוא ןטסקיד

 .רעֿפסָאמטַא רעשינעצס רעד טימ ,הֿביֿבס

 סָאדלַא :החנה רעד ןוֿפ סױרַא טייג ּפיצנירפ רעטשרע רעד בוא

 ןֿפױא זַא ,ןוֿפרעד טגנירד ןוא ,דמערֿפ טשינ רימ זיא עכעלשטנעמ

 רעד זיא ,טײקיעֿפ ,גנורַאֿפרעד-דַאֿפ ןוא גנורַאֿפרעד ןייז ןוֿפ ךמס

 .טשינ ,שזַאנָאסרעּפ ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאֿפ וצ לגוסמ רעליפשיוש

 יד -- ּפיצנירפ רעטייוצ רעד טײטַאב ,ןילַא ךיז קידנרילרַאֿפ

 .םזירַאטס ןוֿפ גנונעקיילּפָא עמוקלוֿפ
 געוו-רעטַאעט ןקירָאי קיסַײרד ןוא ַײרד ןצנַאג ריא ןוֿפ ךשמב

 טשינ רשֿפא ,ןּפיצנירּפ יױוצ עקיזָאד יד טיהעגּפָא לחר-רתסא טַאה
 רעױדסױא ןוא טייטכעלרע טימ קֿפס ןָא רָאנ ,ייז קידנרילומרַאֿפ
 ָאווינ ןוא גנַאר םענוֿפ קיגנעהּפָאמוא ייברעד ןוא ,ייז קידנריזילַאער
 ,ךיז וצ טדנעוועג ךיז יז טָאה לָאר רעַײנ רעדעי יב .רָאוטרעּפער ןוֿפ
 ,ןעלטימ עשירעליּפשױש יד טשינ טכוזעג ןרעטסומ וצ טשינ ןוא
 סָאוו ,לָאר ןייא ןייק .ןליֿפעג עקידנכערּפשטנַא יד ךיז ןיא טכוזעג רַאנ
 ןיא ןלָאר עבלעז יד ףיוא ךעלנע ןעוועג טשינ זיא ,טליפשעג טָאה יז
 סָאד ןוֿפ ןעועג סע זיא לָאמ סעדעי .ערעדנַא ןוֿפ גנוריֿפסױא רעד
 טימ טקיצטנַא ןוא טשַארעביא יז טָאה עקַאט רַאֿפרעד .ןֿפַאשַאב ַײנ
 -לטימוא רעד טימ טגייצרעביא ,טייקטכע ןוא טײקכעלריטַאנ ריא
 ריא ַײב .גנובעלרעביא וֿפ טייקשיטנעטיוא ןוא טײקשירֿפ רערַאב
 רָאנ ,רקיע רעד ןיילַא טסקעט רעד ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא
 -סיוא ןטימ ;שטנעמ רעצנאג רעד -- טרָאװ ןטימ ןעמַאזוצ לָאמ עלַא
 רעד טימ ,גנוגעווַאב רעד טימ ,ןגיוא יד ןוֿפ ץנַאלג ,םינפ ןוֿפ קורד
 רעכעלרעניא רעטריסנַאוינ-ךעלדנעמוא רעלוֿפ רעד טימ ,עמיטש
 זיא סע עכלעוו טימ ןליֿפעג עמַאג רעצנַאג רעד טימ ,גנודַאלוַא
 .ץרַאה עכעלשטנעמ סָאד ןקנַאשַאב

 -יוש ןוֿפ ַײס ,טקעֿפע ןכעלרעסיוא ןוֿפ ַײס אנוש ַא ןעוועג זיא יז
 עטסדנימ יד ,גנושלעֿפ עדעי טַאהעג טנַײֿפ ,ןיטור ןשירעליפש
 -עט ןדעי ,ןָאט ןטסוּפ ןדטי ,עיצַאמַאלקעד עדעי ,גנוביירטרעביא
 טנָאקעג טָאה יז סָאװ ,ךיז טרעלקרעד טימרעד .לעטשנָא ןלַארטַא
 יא ,שטנעמ-סקלָאֿפ ןטסָארּפ םעד יא ןרעטישרעד ןוא ןרעטסײגַאב

 יי א
 = ערוועלט לע

 ןעגניווצֿפױא ;טנעגילעטניא ןטריניֿפַאר םעד -- ןיבמ-רעטַאעט םעד

 רָאַנ ,ליפש טשינ זיא סָאד זַא ,ןביילג וצ רעיושוצ-רעטַאעט םעד

 סעּפורט יד ןיא ןירעליּפשיוװע עטששרע יד ןעוועג זיא יז... .ןבעל תמא

 יז .רָאטס רעד טשינ לָאמנייק רעבָא ,טליּפשעעג טָאה יז עכלעוו ןיא

 ןענַײז סָאװ ,רעליּפשטימ יד ןוֿפ טרעוו םעד טרענימרַאֿפ טשינ טָאה

 טליּפשעג טָאה יז .גנַאר ןטסכעה ןוֿפ ןעוועג לָאמ עלַא טשינ ךָאד

 זיא יז .ןלָאר-ןדָאזיֿפע טימ טסואימעג טשינ ךיז ןוא ןקָאר-ןיורק-

 טָאה יז קלָאֿפ ןוֿפ ענעדִיי עטסָארּפ ַא ןוא עמַאד עסיױרג יד ןעוועג
 ןוא טמַאטש יז ןעמעוו ןוֿפ ןוא ןענַאװ ןוֿפ ןסעגרַאֿפ טשינ לָאמנייק
 | .טסנוק ריא ןוא יז טרעהעג סע ןעמעוו וצ

 -ַאעט ןשידִיי ןוֿפ עדנעגעל יד ועוועג זיא ַאקסנימַאק לחר-רּתסא
 טקעריד עניב רעד ףױא ףױרַא זיא לדײמ-סקלָאֿפ טושּפ ַא .רעט
 ַײנ ַא טנֿפעעג ליפשיױש ןשידִיי ןיא טָאה ןוא טַאטשרַאװ םענֿפ
 -רעסיוא עקידנרינָאּפמיא ןַא טאהעג טָאה יז סָאװ ,םעד ץוח ַא .לטיּפַאק
 ליֿפעג ןריובעגנייא ןַא ,ץרַאה סיורג ַא טגָאמרַאֿפ יז טָאה ,טייקכעל
 טזַאלעג טשינ ריא טָאה .תמא ןרַאֿפ ליֿפעג ריא עקאט .תֹומא ןראֿפ
 ;רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןעוועג ליטס רעד ןַאד זיא'ס יו יװַא ןליּפש
 טָאה עקרַאטש ,ןליֿפעג עקרַאטש טרעדָאֿפעג ןעמ טָאה עניב רעד ףיוא
 ןליּפש .עקִייירש ,ענעכָארמשעגרעטנוא ,ענעבירטעגרעביא טיײטַאב
 ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא .ןכַאז ערעדנוזַאב ייווצ ןעוועג ןענַײז ןבעל ןוא
 בעל ןעמונעג עניב רעד ףיוא טָאה לחר-רּתסא ,ןליּפש טֿפרַאדעג
 יז .טלסײרטעגֿפױא ןוא טשַארעביא טָאה טײקכעלריטַאנ עקיזָאד יד
 טשינ טָאה לחר-רּתסא .עיראעט ןוֿפ טשינ םעד וצ ןעמוקעג זיא
 .גנודליב-רעטַאעט םוש ןייק ןוא גנודליב עניײמעגלַא ןייק טגָאמרַאֿפ
 טנעלַאט טימ טקעלּפטנַא ךיז ןיא טָאה יז לַײװ ,טקעלּפטנַא ךיז טָאה יז
 ףיוא ןבעל ליוו יז ,עניב רעד ןוֿפ ןרַאנּפָא טשינ ליוו יז .תמא םעד
 יו ןזייוו יז טעוו ,ריא ןיא ןבעל ןליֿפעג עכעלשטנעמ עלַא .עניב רעד

 | * .ןבעלניירַא ךיז ןָאק ךיז

 ;ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ רעדנעלסיוא םוחנ
 עטזערע יד טָאה יז סָאוװ ,טסנידרַאֿפ רעד רעהעג יקסנימַאק .ר .א,

 ןרינַאמ, יד טימ ןסירעגנייא ןֿפוא ןקידנדײשטנַא עמַאס ןֿפױא ןוא
 ,וצרעד יז זיא ןעמוקעג ."רָאיטקַא ןשישטַײד ַא ןוֿפ ןטייהניווועג ןוא
 -יֿפֿפױא רעד ןיא יקסנימַאק טָאה ,לשמל ,ױזַא .לָאמַא טימ טינ ,תמא
 ןַײז וצ רבוג ןזיוַאב טינ ךָאנ *ָאטסָאקַא לאירוא, סווָאקצוג ןוֿפ גנור
 רעד ןיא רעבָא ,"לוש רעשיזוטַײד , רעד ןוֿפ גנוקריוו עטכעלש יד
 -עג טָאה יקסנימַאק סָאװ ,ןלַאר יד ןוֿפ טייהרעמ רעקידנגעוורעביא
 רעד ןגעק דנַאטשרעדיװ רעד טָאה ,1905-1906 ןרָאי יד ןיא טליפש
 -טיוא .רעטקַארַאכ ןוויטקַא רַאג ַא ןעמונעגנָא ןיוש *לוש רעשישטַײד;
 .גניצַאב סיקסנימַאק ןיא ץלַא רַאֿפ רעִירֿפ סע ךיז טָאה טקירדעג
 עלַא טימ ךַײלג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה יקסנימַאק .טרָאװ םוצ
 ןדייר וצ טָאברַאֿפ םעד ןוֿפ ןטילעג גנַאל-ןרָאי ,ןרָאיטקַא עשידִיי
 ךיז 1905 רָאי ןיא טָאה סע רָאנ ױװ רעבָא ,עניב רעד ףױא שידִיי
 טָאה ,עניב רעד ףיוא שידִיי ןדייר ןבײהנָא וצ טייקכעלגעמ ַא ןֿפַאשעג
 .סָאמ רעלוֿפ רעד ןיא טצוועגסיוא טייקכעלגעמ עקיזָאד יד יקסנימַאק
 ,ךַארּפש-סקלָאֿפ עתמא יד עניב רעד ףױא טכַארבעגֿפױרַא טָאה יז
 -לעוו ןגעוו *קיריל עשיטנַאמַאר ערעכעה. יד ַײס ריא ןוֿפ טּפעשעג
 יד עיסַאכ, ןגעוו עיזנעצער ןַײז ןיא ןבירשעג טָאה ץרפ .ל .י רעכ
 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא סַאוו ,םזילַאער ןקידנרעק סעד ַײס ,"המותי
 -טקלָאֿפ עטיירב יד ןוֿפ גנורַאֿפרעד רעלַאיצָאס רעכַײר רעד טימ
 טימ ןסירעגנייא עטשרע יד טָאה סָאוװ ,יקסנימַאק .ר .א.. .ןסַאמ
 -עגלַא רעד ןיא |*שטַײד-שידִיי, ןדייר סָאד} "גנַאג ןכיױה, סעד
 ףױא ייברעד טָאה ,ליּפש רעשירָאיטקַא רעד ןוֿפ םעטסיס רעניימ
 -עניב םעד וצ גנַאגוצ םעד ןטיבעגרעביא ןֿפוא ןקידנכערּפשטנַא ןַא
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 קליק יאהו סיי

 ריא רַאֿפ ןענַײז טרָאוװ-סקלַאֿפ סָאד ןוא טרָאוועניב סָאד .טרָאװ
 סיקסנימַאק טל ,ןֿפירגַאב עטרעדנוזעגּפָא יױוצ ןייק ןעוועג טינ
 ןטסטיירב ןֿפױא טֿפרַאדעג טרָאװסקלָאֿפ סָאד טָאה גנוסַאֿפֿפױא
 יברעד סע טָאה יז .עניב רעד ףױא ןרעװ טרעגריבעגנייא ןֿפוא
 קיטקַארּפ רעד ףיוא ןגיוצרעד .ןֿפוא ןשינַאכעמ ַא ףױא טינ ןָאטעג
 -טנַא וצ יו טסּוװעג יקסנימַאק טָאה ,דיל-סקלָאֿפ ןשידִיי סעד ןוֿפ

 ןַײז ,ןח ןשיריל ןַיז ;טרַאװ-סקלָאֿפ םעד ןוֿפ טייקשימטיר יד ןקעלּפ
 -טֿפרַאשרַאֿפ רעלַאיצָאס ךיוא -- קיטיינ זיא סע ןעוו ,ןָאט ןשיטעָאּפ

 ןכיוה, םעד טימ רעבָא ,ןרָאצ ןוא םזַאקרַאס ןוֿפ טנעמעלע םעד ,טייק
 טַאהעג טינ סע טָאה רָאיטקַא "שטַײד-שידִיי, םעד ןוֿפ "גנַאג
 | | .סעמַאזניימעג טינרָאג

 רעד טָאה ,ןעגנובעלרעביא עטריצילפמָאק ןבעגוצרעביא ידּכ..

 -טסניק ;לטימ ןייא קידנעטש טסּוװועג רָאיטקַא "רעשישטַײד-שידִיי,

 םיטש רעד ןוֿפ טײקטֿפױרשעגֿפױא יד .םיטש יד ןֿפױרשֿפױא ךעל

 רָאיטקַא רעד ןעוו טלָאמעד ןרעוו טקרַאטשרַאֿפ סרעדנוזַאב טגעלֿפ

 -סנליוו עסיוועג ַא טזייווַאב סאו ,שטנעמ ַא ןרעדליש טֿפרַאדעג טָאה

 טכליהעג רענעט עקידנעיירש יד ןבָאה ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא .טֿפַארק

 םעד טבױטרַאֿפ ןבָאה יז רעמ סָאװ ןוא ,לַאזרעטַאעט ןרעביא

 ןביילג סרעיושוצ םעד ןסקַאווסיוא טלָאזעג טָאה רעמ ץלַא ,רערעהוצ

 .דלעה םענעי רעדָא םעד ןוֿפ טֿפַארק-סנליװ רעסױוג רעד ןיא

 ןבעגוצרעביא יו רינַאמ םענעגייא ריא טַאהעג טָאה יקסנימַאק

 טרעדלישעג ןעווןטלעז טַאה יז .ןעגנובעלרעביא עטריצילּפמָאק

 קידנבָאװ .ןקיֿפעג עקידנזױרבֿפױא-שיכיטס ,עקידנעייטשטנַא-םיצולפ

 עסיוועג ַא סױרַא ןזייוו סָאװ ,ןטלַאטשעג טימ סלייטנטסרעמ ןָאט וצ

 -סנליוו עקיזָאד יד יװ טרעדלישעג יקסנימַאק טָאה ,טֿפַארק-סנליװ

 -נימַאק .ןָא זייווכעלסיב ךיז טלמַאז יז יוװ ,סיוא ךיז טמערוֿפ טֿפַארק

 ןַײז ןיא טלַאטשעג סָאד ןבעג וצ טבערטשעג קידנעטש טָאה יקס

 ךעלדנעטשרַאֿפ טכַאמעג ,ןיטסיטרַא רעד ,ריא טָאה סָאד .גנולקיווטנַא

 -ַאגרָא רעיושוצ םעד ןֿפלָאהעג רעמ ךָאנ טָאה סָאװ ,טלַאטשעג סָאד
 .עניב רעד ףיוא סיוא טסקַאוװ סָאװ ,טלַאטשעג סָאד ןעמענַאב וצ שינ
 רעקיטייזנייא ןוֿפ טכיױועג וויטקניטסניא יקסנימַאק טָאה ַײברעד
 ןסיוועג ַא ןרעדליש טֿפרַאדעג טָאה יז ןעוו ,לשמל ,ױזַא .גנורעדליש
 טײקמַאזקרעמֿפױא ריא טדנעוועג יז טָאה .,ןליוו ןכעלשטנעמ ןוֿפ טקַא
 ךיז טָאה יז .ןשטנעמ ןקיזָאז םעד ןוֿפ ןליו םעד ףױא זלב טינ
 ,רעטקַארַאכ ןצנַאג םעד ,םענייז טימעג ןצנַאג םעד ןזייוו וצ טסײלֿפעג
 ,רעדָאי רערַאבטכורֿפ ַא יװ טלײסשעגסױרַא ךיז טָאה סע ןכלעוו וֿפ
 ןליוװו רעקיעֿפסנבעל ,רעטּנוזעג רעד

 ןשיטסילַאער ,ןכעלריטַאנ ַאזַא ףיוא טלַאטשעג םעד וצ קידנעייגוצ

 -עכעלרעסיוא יד ןֿפרַאווּפַא טחמעג ןוא טנָאקעג יקסנימַאק טָאה ,ןֿפוא

 -רַאֿפ טָאה סָאװ ,טייקטלטסניקעג טא טײקטֿפױרשעגֿפױא יד ,עּפמָאּפ
 -נימַאק :ןרָאיטקַא עשידִיי עקיט ,ָאמעד ליֿפױזַא ןוֿפ ליפש יד ןברָאד
 טימ טנכייצעגסיוא ךיז ,טרעקרַאֿפ ,טָאה עניב רעד ףיוא גנוטלַאה סיקס
 יד ןוֿפ קיגָאל יד ךרוד טכיול סע רעכלעוו ךרוד זוטשּפ רעגולק רעד
 עקיזָאד יד .גנַאהנעמַאזצ רעכעלרעניא רעייז ,ןטקַאֿפ ענעמוקעגרָאֿפ
 ןעוועג טינ זיא סָאו ,קימימ סיקסנימַאק ןיא ןעוועג זיא תוטשּפ
 ךירטש ךָאנ ךירטש -- ךעלרעהֿפיואמוא רעבָא טָאה יז .ךַײר קירביא
 ךיוא ןעוועג זיא תוטשּפ יד :גנורעדליש-טלַאטשעג יד טרעכַײרַאב --
 עקידנעיירש יד .םיטש רעד טימ ןרירעּפָא טרַא סיקסנימַאק ןיא
 ;רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןרָאוװעג טניווועג ױזַא זיא'מ עכלעוו וצ ,רענעט
 רעד ףיוא עטשרע יד -- טָאה יז .דמערֿפ שינַאגרָא ןעוועג ריא ןעוַײז
 יז .ךױה רעד ןיא םיטש יד ןביירט טרעהעגֿפױא --- עניב רעשידִיי
 ערעֿפיט יד רָאנ ,ערעכעה יד טינ ןעמוקַאבוצסױרַא טימַאב ךיז טָאה
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 ןוֿפ ,רעדינ רעד ןוֿפ ןעגנַאגעג סלייטנטסרעמ זיא סיטש ריא .רענעט

 ןעמעלַא טינ .קיגָאװ רעמ ,וײסַאמ רעמ זיא גנַאלק רעד ּוװ ןטרָאד
 -עג ןבָאה עקינייא .ןלעטשנדירֿפוצ טנָאקעג םיטש עקיזָאד יד טָאה
 וצ זיא יז זַא ,טרַאה-קידעכַאו זיא םיטש סיקסנימַאק זַא ,ןטלַאה
 ענעקַאבעג-שימייה עסיוועג ךיא ןענוֿפעג ךיִז ןבָאה סע .שיַאזָארּפ

 .ןוא ױרֿפ, :ןײקלָאֿפ עשידִיי סָאד,} ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,ןטעטסע
 ןלעטש *ןטעטסע, יד ןגעלֿפ ןגעוו גנוצעשגנירג ןוֿפ) יקסנימַאק רעה
 -קַא ןקיסעמלטימ םעד ,ןאמ ריא טימ ייר ןייא ןיא יקסוימאק .ר .א
 רָאלק ןדייר ,ךַארּפשסיױא עטוג ַא ןבָאה (א .נ --- יקסנימַאק .ר .א רָאי
 זיא ןדייר טרַא רעייז ןוא ןַאגרָא רעייז ,סױרַא ףרַאש טרָאװ סעדעי
 .קיטש עשיטַאמַארדָאלעמ רַאֿפ רָאנ ,ןושל טושּפ רַאֿפ טוג רָאנ רעבָא
 רַאֿפ ,ךַארּפשש רעלעדייא ןַא רַאֿפ ,עיצַאמַאלקעד רערעכעה רַאֿפ

 ."ןעלטימ עשיטסיטרַא ערעײז טינ ןױש ןקעלק ןעגנַאלק עלעדייא

 .ךיז לָאז יז זַא ,טרעדָאֿפעג ,סע טסייה ,ןעמ טָאה יקסנימַאק .ר .א ַײב

 ךיז לָאז ןוא ,"ושל טושּפ, םעד ,ךַארּפש-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ ןגָאוּפָא

 -רעדָאמ םעד ןוֿפ *ךַארּפש רעלעדייא , רעד ףיוא ןריטנעירָא ןבײהנַא

 -עג ךיא ןעמ טָאה טימרעד םכסה ןיא .ןעצ-רעבַײרש ןשיטסינ

 ,"עיצַאמַאלקעד רערעכעה; וצ ועמענ ךיז לָאז יקסנימַאק זַא ,טרעדָאֿפ

 סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה ןעגנורעדָאֿפ עקיזָאד יד .?ןעגנַאלק עלעדייא, וצ

 ,טַײצ-עיצקַאער רעד ןיא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טקרַאטשרַאֿפ

 ןעגנורעדָאֿפ עקיזָאד יד ךיז ןבָאה 1905-1906 ןרָאי יד ןיא ךיוא רעבָא

 ךיז יקסנימַאק .ר .א טָאה טלָאמעד ןױש ןוא ,ןרעה טזָאלעג ןױש

 *גנַאג ןכיוה, ןטבערגרַאֿפ-ראגלּוװװ סעד ןוֿפ ַײס טייוו ןטלַאה טזומעגי

 -ביוה, יד ןוֿפ ַײס ,ןרָאיטקַא *עשישטַײד-שידִיי , עזָאלרוטלוק יד ןוֿפ

 ."ןטסינרעדָאמ; ענעקַאבעג-שימייה יד ,רעבעג-הצע *עלערוטלוק

 -עג טסנוק רעשיטסילַאער סיקסנימַאק .ר .א טָאה ןטַײז עדייב ןוֿפ

 יקסנימַאק טָאה רַאֿפעג עקיזָאד יד ןוא ,רַאֿפעג עטסנרע ןַא טָארד

 .ןטימעגסיוא -- ןעמוקסיוא טינ טגעלֿפ סָאד רעווװע יו -- ךָאד

 זיא טסנוק רעשיטסילַאער סיקסנימַאק ןוֿפ לטימ קיטרַאנגייא ןָא

 ךיז טגעלֿפ יקסנימַאק .ר .א רעכלעוו טימ גנוגעוַאב יד ןעוועג

 ןעגנוגעווַאב ענַײז טימ ןָאק רָאיטקַא רעד, .קידווערָאּפש רעייז ןייגַאב

 ןשטנעמ יד זַא ,ןעזסיוא ףרַאד סע ,ךַארּפש רעד ןוֿפ רעלעֿפ יד ןקעד

 םעד טנרעלעג טָאה ױזָא -- "ןדייר יי סלַא רעֿפיט ןוא רעמ טיֿפ

 -עג לָאמסָאד ךיוא זיא יקסנימַאק .ר .א .ץרּפ .ל .א רָאיטקַא ןשידִיי

 יװ טקנופ ןענַײז ןעגנוגעווַאב עריא .ןצרפ ןגלָאֿפ וצ ןעוועג טגיינ

 טקנעדעגרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז ןוא ךַײר קירביא ןעוועג טינ ץימימ ריא

 -רַאֿפ .טייקזעיצַארג ןוא טײקכַײר רעטלושעגסיוא רעייז תמחמ טינ

 רעד טימ לַײװ ,רַאֿפרעד גנוגעווַאב ַא סיקסנימַאק ךיז טָאה טקנעדעג

 ַא וֿפ לּכה-ךס ַא ןרָאװעג ןגיוצעגרעטנוא זיא גנוגעווַאב רעקיזָאד

 עועיטעטניס ַא ןרָאוװעג ןבעגעג ָאד זיא סע .ןליֿפעג סקעלֿפמָאק ןצנַאג

 רעד ןָא .ןעגנובעלרעביא ייר רעצנַאג ַא ןוֿפ גנורענײמעגלַארַאֿפ

 ילּפעעצ ןבילברַאֿפ ןעגנובעלרעביא יד ןטלָאװ גנוגעווַאב רעקיזָאד

 -נַײא ַאזַא טכַאמעג טָאה סע .טקינײרַאֿפ טינ ,טלמַאזעגֿפיֹוא טינ ,טרעט

 ןקידנערַאֿפ -- זיקסע סעד זיולב ןבעגעג ןטלָאװ רעטרעוו יד יוװ קורד

 ןיא ,לשמל ,סע זיא ױזַא .גנוגעווַאב יד ןֿפורַאב ןעוועג זיא לעמעג סָאד

 / +"המותי יד עיסַאכ,

 וצ ךיז טיצַאב עיסַאכ זַא ,ןרעהוצנָא לָאמ ךס ַא טיג יקסנימַאק |

 טָאה ץרפ יװ ,"ןַײזטסּוװַאב ןצנַאג ןטימ, רימידַאלוו ןטרילעג ריא

 ַײב ןעמענּפָא טינ ןָאק עביל עכעלטֿפַאשנדײל יד .טקירדעגסיוא ךיז

 טלַאה סָאו ,סטכינעגױט ןגנוי םעד וצ גנויצַאב ערעטכינ יד ריא

 ךס ַא ןיא ךרוד ךיז טסייר סָאד .לרוג-סנבעל ריא טנעה ענַײז ןיא

 יד טניֿפעג קורדסיוא ןשיטעטניס ,ןטרעניײמעגלַארַאֿפ םעד .סעקילפער

 טציז עיסַאכ ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא גנויצַאב עטריצילּפמָאק עקיזָאד
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 רעטַאעט ןשידיי

 עטשרמולכ יד רעטנוא טנווָא-טֿפרָאד ןטשרמולכ ןיא ןרימידַאלוו טימ
 -רַאֿפ טינ עבטב ןָאק סָאװ ,רימידַאלוו .ךַײט ןטששרמולכ םַײב רעמייב

 לוֿפ רעבָא זיא עיסַאכ .ןדייר ןבייהנָא סעּפע ליוו ,ןגייווש ןייק ןדייל
 טָאה יז ןעמעוו סטכינעגױט םעד טָא וצ גנויצַאב רערעטכינ ריא טימ
 סָאװ ,ןעגנוגעווַאב עטלייצעג יד ןוֿפ ענייא טמוק טלָאמעד ןוא ,ביל
 קידנעטש ריא טימ לוֿפ :לקַאטקעּפס ןצנַאג םעד ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז
 טקידײלַאב עגר עלַא ךיז טכיר סָאװ ,ליֿפעג-עביל ןטגנערטשעגנָא
 ןרימידַאלוװ טכַאמרַאֿפ וא טנעה יד ףיױא בייה ַא יז טיג ,ןרעוו וצ
 ןקיזָאד םעד ןוֿפ קורדנַײא םעד רעביא טיג ץרפ .ל .י .לױמ סָאד
 ןזעיֿפרָאד ליטש ןיא זַא ,טליֿפ יז לייוו ,ךיז יז טעב --- גייווע, :טנעמָאמ
 ךָאד טסַאּפ רע רָאנ ,ביל םיא טָאה יז .ןדייר טשינ רע ףרַאד טנווא
 ווֿפ דייר ערעדנַא ,טלָאװעג שרעדנַא ךָאד םיא טלָאוװ יז ...וצרעד טינ

 ."ןרעה םיא

 ןלָאר ערעדנַא ןיא ךיוא גנוגעווַאב יד טַאהעג טָאה עיצקנוֿפ ַאזַא
 ןצ עיצַארטסוליא ןַא יו טנידעג טינ טָאה גנוגעווַאב יד .סיקסנימַאק
 -ַאב םעד ןרעֿפיטרַאֿפ וצ לטימ ַא יו רַאנ ,טסקעט םענוֿפ רעטרעוו יד
 ,קורדסיוא סצרּפ טיול ,ןזייוו וצ לטימ ַא ,רעטרעוו עקיזָאד יד ןוֿפ טייט
 טָאה רַאֿפרעד ."ןדייר ייז סלַא רעֿפיט ןוא רעמ ןליֿפ ןשטנעמ יד זַא;
 ,טסקעט ןטכעלש םעד "ןרעסעבסיוא, טֿפָא ױזַא טנָאקעג יקסנימַאק
 טימ לגנַארעג ריא ןוֿפ ןירעגיז ַא יו סױרַא טֿפָא ױזַא יז זיא רַאֿפרעד
 .רָאטװַא םענעי רעדָא םעד ןוֿפ ןטייהניווועג עששיטַאמַארדָאלעמ יד

 ןעמוקַאב טָאה 1905 םורַא ןרָאי יד ןיא טייקיטעט סיקסנימַאק .ר .א
 רענעי ןוֿפ הֿביֿבס-ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא סנַאנָאזער ןסיורג ַא
 טָאה גלָאֿפרעד סיקסנימַאק .רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא ןעגנַאגעג זיא'ס טַײצ
 ןעמונעג ןבָאה ןרָאיטקַא עשידַי יד ןוא ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ןַארַאֿפ סע זיא סָאװ .ליפשש סיקסנימַאק וצ ןקוקוצ ךיז תמא ןַא ףיוא
 גנַאלקּפָא ןקידעבעל ַאזַא סױרַא טֿפור סָאוװ ,סנױזַא ליּפש םעד טָא ןיא
 ןעיצ סָאװ ,םעדעֿפ רַאֿפ סָאד ןענַײז סָאװ ?טימעג סרעיוששוצ םעד ןיא
 -- טנַײרֿפ ןקיטלַאטשעגליֿפ ריא וצ ןיקסנימַאק ןוֿפ קידנעטש ךיז
 טניוועג גנַאלנרָאי זיא רָאיטקַא רעשידִיי רעד .?םוקילבוּפ םעד
 ןײילַא .רעכיורבעג ַא יו רעמ טינ םוקילבוּפ םעד ןיא ןעז וצ ןרָאוװעג
 -עג טָאה רָאיטקַא רעשידִיי רעד ןכלעוו טימ ,"עשיומ , ןעמָאנ רעד
 סע סָאװ ףיוא ןרעהוצנָא ןבעגעג ןיוש טָאה ,םוקילבוּפ סָאד טניורק
 -וצ ןַײז ןוא רָאיטקַא ןשידִיי םעד ןשיווצ טקַאטנָאק רעד ךיז טלַאה
 ,םיא ןשיווצ טקַאטנַאק רעכעלרעסיוא ןייר ַא ןעוועג זיא'ס .רעיױש
 .ךיורבעג םוצ ץלַא טרעוויל סָאװ םעד ןוא טכיורבעג סָאװ

 1905-1906 ןרָאי יד ןיא עניב רעד ףיױא טירטֿפױא סיקסנימַאק

 עַײנ ַא ןענַאטשטנַא זיא ַאד סָאװ ,טימרעד קידריווקרעמ ןעוועג זיא

 סָאװ ,עטשערע סָאד ןשוועג זיא ,רעיושוצ ןטימ טקַאטנָאק ןוֿפ םערָאֿפ

 -ןרָאיטקַא רעקיטלָאמעד רעד ףיא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה

 -רעיושוצ םעד ןעזרעד םיצולפ ןבָאה ןרָאיטקַא עשידִיי יד .הֿביֿבס

 יז ןבָאה ןייע רעקיזָאד רעד ַײב ןוא ,ןייש רעַײנ ַא רָאג ןיא לָאז

 .טעברַא רעשינעצס רעייז ןוֿפ ןזעוו םעד ןעמענַאב שרעדנַא ןביױהעגנָא

 -נוא טלָאמעד טָאה ןרָאיטקַא עשידִיי ערעטסנרע יד ןוֿפ רעוו ןטלעז

 ךיז שיטירק ןבױהעגנָא טינ ליפסע סיקסנימַאק ןוֿפ גוקריוו רעד רעט

 ןרָאיטקַא עקינייא רַאֿפ .ןליּפש טרַא ןטנַאקַאב-טלַא ןַײז וצ ןעִיצַאג

 רענעדיײשעטנַא רעד ןרָאוװעג ןיקסנימַאק טימ גנוֿפערטנעמַאװצ יד זיא

 ."גנולקיוװטנַא רעצנַאג רעייז ןיא טנעמָאמ-ךָארברעביא

 :טבַײרש ענזיצַאק רעטלַא

 טינ יז טָאה ערעירַאק-רעטַאעט ַא וצ גנוטיירגוצ םוש ןייק...}

 -עגנָא .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןיוש יז טליּפש רָאי 22 וצ רעבָא..טַאהעג

 רָאי 23 וצ .ענָאדַאמירּפ ַא יו ךַײלג ערעירַאק ריא יז טָאה ןביוה
 טי
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 ףיוא לבמַאסנַא ריא טימ טרָאֿפ ןוא יקסנימַאק סַאדַאמ ןיווש יז טסייה

 רָאטקעריד ןוֿפ ױרֿפ סלַא ךעלטנגייא ,עשרָאטקריד סלַא עענרוט ַא

 .טײקמערָא רעשידִיי רעד ןוֿפ דניק ַא זיא לחר רתסא-.. .יקסנימַאק

 -עירַאק ריא וצ ןטיירגוצוצ ךיז טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ טָאה יז |

 -נעלמערד ןסיורג ַא רעטַאעט ןשידִיי ןיא טכַארבעגטימ טָאה יז .ער
 "רעשטַײד-שידִי, רעד ןוֿפ הֿביֿבס-רָאיטקַא יד .טנעלַאט ןקיד
 ,"ןטעטיזרעווינוא  עריא ןַײז טֿפרַאדעג סע ןבָאה עּפורט-ןטערעּפָא
 -עגטימ טנעלַאט ריא ץוח רעבָא טָאה לחר-רּתסא .טייל רַאֿפ יז ןכַאמ
 ןטרַאּפטעגנייא-קידתונשקע ןוא טנעמַארעּפמעט ןכעלשטנעמ טכַארב
 -יױװדניא טָאטשנָא ,יז טָאה סָאד .טעטילַאודיווידניא ןַא ןוֿפ "ךיא,
 רוטלוק-ןסַאמ רעד ןיא טרעצנַאּפרַאֿפ ךיז וויטיוטניא רוטלוק עלעוד
 ןעמַאמ ריא עניב רעד ףיוא ןגיוצעגטימ טָאה יז .תורוד עשידִיי ןוֿפ
 ןַײז ןוֿפ ןָאט ןֿפרַאש סעד טימ ןעטַאט ריא ,טרַא-סנדער ריא טימ
 ריא וצ ןייטש-טנורג ַא טגיילעג יז טָאה טימרעד ןוא ,לטרעוו-רסומ
 ןביוהרעד רעטעּפש ךיז טָאה רעכלעוו ,ליטס ןרעדנוזַאב ,םענעגייא
 טינ רעױשוצ םעד טשַארעביא ןוא םזילַאער ןטרעטיילעגסיוא םוצ
 רעכעלמיטסקלָאֿפ רעד טימ רָאנ ,טקעֿפע עקידנעַײרש ןייק טימ
 רענעט עטֿפמעדעג ,עליטש ןוֿפ ןירעטסיימ יד ןעוועג זיא יז .תוטשּפ
 ןשיווצ טנַאילירב רעד טָא ןגעלעגּפָא זיא רָאי קילדנעצ-ייווצ טעמּכ.
 -ער רעקיטיינ רעד ןעמוקוצ טֿפרַאדעג טָאה סע.. רענייטש-קורב
 ,ָאט ץנַאלג ַא ןָאט לקניֿפ ַא ןענָאק לָאז לחר-רּתסא ידּכ רַאוטרעּפ

 רעד ריא רַאֿפ ןעוועג עקַאט זיא ןידרָאג.. ןעניישעצ יז ךעלדנע ןוא

 ריּפסקעש ַא וֿפ ַײס ,ןיקסווערַאילּפָאק ַא ןוֿפ ַײס "רעצעזרעביא;

 ידרָאג ןגיטשעגרעביא קרַאטש יז טָאה טנעלַאט ןסיורג ריא ךרוד..

 -סיוא ייז טָאה יז .ןטלַאטשעג עכעלמיטטקלָאֿפ-שידִיי קידנֿפַאש ,ןענ

 עגַאל יד שיגַארט זיא טימרעד .ךעלשטנעמ טכַאמעג ,טרעטיירבעג

 טמענ טלעוװ רעד ןוֿפ ןײגקעװַא םַײב סָאװ ,רעלטסניק-עניב םעד ןוֿפ

 םעט םעד זיולב רעביא זדנוא טזָאל ןוא טסנוק ןייז טימ ךיז טימ רע
 מ.. ןסינעג וצ םיא ןֿפ רעדיוו טיײקכעלגעמ יד טינ ,סונעג ןֿפ

 ריא ןגעוו ,ליטס ריא ןוֿפ ןטנעמעלע יד ןגעוו ןדייר זיולב ןענָאק

 | ..עיצקורטסנָאק רעשירעלטסניק

 רעווקסָאמ יד ןעז וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טָאה יז רעדייא ךָאנ .

 וצ עיציטניא רעסיורג ריא ךרוד ןזיוַאב ןיוש יז טָאה ,רעלטסניק

 -סיוא-שינעצס ,ןשינָאמרַאה ןימ ַא וצ טלַאטשעג סָאד ןבייהרעד

 ןעמונעגֿפױא יז זיא.. תולעמ עלַא יד טָא רַאֿפ... םזילַאער ןטלדייאעג

 קיטירק רעגרוברעטעּפ רעד ןוֿפ גנרעטסַײגַאב סיורג טימ ןרָאװעג

 *עיסַאכ, יו ןטלַאטשעג עכעלצעזעג-ןגעק לַאיצָאס עכלעזַא ןשיווצ...

 ןיא .תוכיש עשירָאטַארָאבַאל ַא יו רעמ ןַארַאֿפ זיא *עלערימ, ןוא

 וצ ױזַא ,ןטלַאטשעג עדייב יד ןבָאה עיצַאטערּפרעטניא סלחר-רּתסא

 -סעווש ענדָאמ ַא סעּפע ןבָאה ייז ןוא ,ןעמַאמ ַא טימ ןעטַאט ַא ,ןגָאז

 ןשיוצ דישרעטנא םעד ףױא טקוקעג טינ ,טייקכעלנע-עיניל-רעט

 ,"ןעלערימ, רעביא.. תולד רעד טינ טשרעה *ןעיסַאכ, רעביא .ייז

 ערעדנַא טימ ךַײר זיא יז .טייקשיריבג ריא טינ טשרעה ,ןעקַאד

 עטסערג יד ןשיווצ טרָא : טנידרַאֿפ טכער טימ טָאה יז .. תולעמ

 ."טלעוו רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא

 | :טבַײרש שטיווָאלַאכימ .ב

 רענייא .ןבָארגַאב יקסנימַאק לחר רּתסא ךיוא ןיוש ּרימ ןבָאה,
 סָאװ ,יד טנַאזירָאה רעזדנוא ןוֿפ ןדנּװװשרַאֿפ ייז ןרעוו ןטייווצ ןכָאנ
 ךשוח רעזדנוא ןיא ןזיווַאב ןרעטש עקיטכיל יוװ עטשרע יד ךיז ןבָאה

 קרַאטש .ןבעל-רוטלוק רעזדנוא טרעכַײרַאב תונרזפ ַאזַא טימ ןוא

 רָאי 30:40 ַא טימ סַאג רעשידִיי רעד ףױא ןעוועג זיא רעטצניֿפ

 רימ ..שדקה ַא יא יװ םערָא ,שדוק ןורא ןיא יו רעטצניֿפ .קירוצ

 סָאד .טַאהעג טינ רוטלוק עכעלטלעוו ןייק ללכב ןַאד ךָאנ ןבָאה
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 ןופ ןָאקיסטעל
 עק יי ני

 יד ןעוועג ןענַײז זָאלֿפליה שידניק.. יור ןעוועג זיא טרָאװ עשידִיי

 ןוא בָארג ,רוטלוק רעכעלטלעוו רעשידִיי רעד ןוֿפ טירש עטשרע

 -דנוש ענַײז טימ רימש .ןקורדסיוא עטשרע עריא ןעוועג ןענַײז יור

 עוויטימירּפ ענַײז טימ ןדַאֿפדלָאג .רוטַארעטיל רעד ןיא -- ןענַאמָאר

 והובו והות ןלערוטלוק ןקיזָאד םעד ןיא .רעטַאעט ןיא -- סעסעיפ

 טגָאזעג ןבָאה ייז .ןזיווַאב ,רעֿפַאש ,רעטסַײמ לָאמַא טימ ךיז ןבָאה

 .ןרָאוװעג גָאט זיא סע ןוא ,;"ןַײז לָאז סע -- יהיו, ןשירעלעֿפַאב רעייז

 ןעמוקעגֿפױא טלעוו עלערוטלוק ַא זיא סע .ןרָאװעג השבי ַא זיא סע

 -עטיל רעד ןיא -- ץרּפ ןוא םכילע-םולש ,םירֿפס רכומ עלעדנעמ..

 -ןָאלב ערעדנַא טימ ןעמַאװצ ַאקסנימַאק לחר רתסא ןוא ,רוטַאר

 ..רעטַאעט ןשידִיי ןיא -- סנרעטש עקידנעשזד

 עקיזָאד יד ןוֿפ לרוג רעד ןעוועג זיא ,רעווש שיגַארט ,רעווש
 טסעֿפ ןעוועג ןענַײז יי. עניב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןרעטש עטשרע

 ןטלקיוװטנַאמוא סעד ןוֿפ ןקַאמשעג ןוא ןֿפירגַאב יד טימ ןדנוברַאֿפ
 ,קידנעטשטבלעז ןֿפַאש ןתעב זיא רבחמ רעד ,רעבַײרע רעד... םלוע
 לָאז רע סָאװ ןוא ױזַא וו טינ השעמ תעב םיא טריטקיד רענייק

 הֿביֿבס-רעזעל רעד ןוֿפ רעכעה ןביהֿפױא ךיז רע ןָאק.. ןבַײרש
 ןקידנעטש ַא ךיז רַאֿפ טָאה רע .רָאיטקַא רעד רעבָא זיא שרעדנַא.
 ..רָאנ ןוא.. םוקילבוּפ-רעטַאעט סָאד -- ןליּפש ןתעב רעקיטירק
 עששירעדניק יד ןָאט ביוה ַא ןָאק רעלטסניק רענעריובעג רעתמא רעד

 סָאד .טסנוק ןגעוו ןֿפירגַאב עַײנ ןעלקיווטנַא ,"הזשמ, םעד ןוֿפ המשנ
 -רַאֿפ עגנוי יד... ַאקסנימַאק ענעברָאטשרַאֿפ יד ןָאטעג ךיוא טָאה
 עקרַאטש ַא ךיז ןיא טליֿפעג טָאה טֿפעשעג-ךיש ַא ןיא ןירעֿפױק
 ןגעלעג זיא רעטַאעט.. לַײװ ןא.. ןליפשוצסיוא ךיז שינֿפרעדַאב

 -ניא ןֿפירגַאב טסנוק יד טָאה יז לַײװ ןוא ,ןטולב יד ןיא ףיט ריא ַײב
 -עג זדנוא רַאֿפ יז טָאה ,המשנ ריא ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןוֿפ ויטױט

 -רוטלוק ַא וצ רעטַאעט ןשידִיי םעד ןביוהרעד... ןטרעוו עַײנ ןֿפַאש
 -עג יז זיא.. טרָאװ עשידִיי סָאד ןעוועג זיא יור ןוא בָארג .הגרדמ
 -רעוו עטקַאטעג זדנוא וצ טדערעג טָאה ןוא עניב רעד ףיוא ןעמוק
 רעזדנוא ןיא ליטס ןגָארטעגנַײרַא טָאה יז .. ןצַאז עטלרעּפעג ,רעט

 -ךעטַאעט רעזדנוא ןיא רוטלוק טכַארבעגנַײרַא טָאה יז .וושל-עניב
 ..טעוו רוטלוק רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ... ןֿפַאש
 רעשידִיי רעד ןוֿפ "רעטש רעקידנעשזדנָאלב , רעד ןטכַײלסױרַא
 -רתסא ןעמָאנ םעד טַארטעג דרע רעזדנוא ףױוא טָאה סָאװ.. עניב
 ."יקסנימַאק לחר

 .:טבַײרש ןָאסלעדנעמ .ש .

 -רַא רעשידִיי ַא וֿפ הל ַא ךָאנ ןעײג ןשטנעמ טזזיוט ןעצ...,

 טימ טֿפָא ןוא לוטיב טימ ?סנ ַא ,רעדנּוװ ַא טינ סָאד זיא יצ .ןיטסיט

 ףיױא רעגריבניילק ןוא תיבה-לעב רעשידִיי רעד ךָאד טקוק סעכ

 -ןסָאג ַא ,ץראה םע ןַא ,רעליּפש-םירוּפ ַא -- רָאיטקַא ןשידִיי סעד

 רעשידִיי רעד ףיוא רָאיטקַא ןשידִיי ןוֿפ ןעמינָאניס יד ןענַײז סָאד .גנוי

 ןסיורג ןיא רעטנזיוט סױרַא ןבוטש יד ןוֿפ ןענַײז גנילצולפ ןוא .סַאג

 סָאװ רַאֿפרעד זיולב זיא םע יצ.. .ןעגנַאגעגכָאנ הלגע רעד ךָאנ ער

 ?םימחר אלמ לא ,טיוט ,םלוע-תיב ,תמ ַא ןַײז וצ הולמ ביל ןבָאה ןדִיי

 ערעטסנרע ןוא רערעֿפיט ןַארַאֿפ .ץלַא טינ זיא סָאד .תמא טינ

 ןיא ןֿפַאשעג עכעלשטנעמ סָאד טָאה יקסנימַאק לחר-רתסא ...תוביס
 טקילֿפנַאק-עילימַאֿפ ןטושּפ... םעד ןוֿפ טָאה יז... טייקיטעט-עניב ריא
 טעידַיירַאֿפ טָאה ןידרָאג.. עכעלשטנעמ-ףיט סָאד ןעמוקַאבסױרַא..
 -סקעשרַאֿפ ,ןגָאז וצ ױזַא ,טָאה לחר-רתסא .ןטלַאטשעג סריּפסקעש
 -ניילק יד יז ןוֿפ טלײשעגּפָא.. ןזלעה עשינידרָאג יד טריזיריפ
 עלערימ,.. טרעטיילעגסיוא ייז ןוא עטָאלב-ןעילימַאֿפ עקידלטעטש
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 ַא ןוֿפ לגנַארעג רעֿפיט ַא.. ַאקסנימַאק לחר-רתסא ַײב.. "תרֿפא
 עצלָאטש ,עטקידיײלַאב ַא.. ןכערב ליוו ןעמ סָאוװ ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש
 -רעֿפיײא... ןעלחר-רּתסא ןַא עלערימ רַאבקנעדמוא טציא זיאיס...עמַאמ
 ןיא ַאקסנימַאק לחר-רּתסא -- עביל-רעטסעווש ןיא טרעטיילעג טכוז
 סַאדַאמ,,... ןיא ןעוועג זיא יז ךעלשטנעמ ףיט יו ."ַאטַאנָאס רעציירק,
 עניב רעד ףױא זיא יז ןעוו לָאמ עלַא ןוא ,םוטעמוא ןוא ,"סקיא
 -עגּפָא המשנ רעזדנוא ןוֿפ בוטש-רעלעק רעד ןיא ךיז טָאה ,סױרַא
 זיא רעבירעד .עכעלשטנעמלַא סָאד ,עקיבייא סָאד... גנַאזעג ַא ןֿפור
 ךיז טימ טָאה יז. ןרָאװעג טרעטלערַאֿפ טינ לָאמנייק לחר-רּתסא

 ןוא ןענעדַאֿפדלָאג ַײב ןביוהעגנָא .רעטַאעט שידִיי תורוד ןגָארטעג

 -טנגוי ,ןעגנוצָארּפש עטשרע ."רעגנילק ןקָאלג; סָאגוה ןיא טליּפשעג

 יז .טרעּפרעקרַאֿפ ןשטנעמ ןייא ןיא ץלַא ,ןדייל ,טײקֿפײר ,ןליֿפעג

 ַא וצ גנובערטש ןוא סקּוװ רעזדנוא ןוֿפ תודע רעקידעבעל רעד --

 | ,רוטלוק רעַײנ

 סנמעוו רעכוזַאב ערַאבקנַאד רעטנױט יד ןענַײז ןעגנַאגעגכָאנ

 -- טרעטיילעג ןרָאװעג טרָאו שירעלטסניק ריא ןוֿפ זיא המשנ

 "..ןששטנעמ ַא רימ ןבָאה םלוע-תיב ןֿפױא טײלגַאב

 ;טבַײרש טרעכַײװ לאכימ .רד

 טמיטשַאב יז טָאה ןליוּפ ןיא ןײרַאֿפ-ןטסיטרַא רעשידִיי רעד.

 -נעמַאזוצ-ןטסיטרַא רעט-6 רעד ןוא ,דילגטימ-ןרע ןטשרע ןַײז רַאֿפ

 ןטסיטרַא יד .רעציזרָאֿפ -ןרע ןַײז רַאֿפ ןבילקעגסיוא יז טָאה רַאֿפ

 יזעּפָא טימ רעמ ךָאנ ןוא עביל סיורג טימ ריא וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה

 ."רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עמַאמ, ןעמָאנ ןטימ יז טניורקעג ןוא

 ?ןבעל ןיא ןגלָאֿפרע עסיורג עריא ןוֿפ הביס יד ןעוועג זיא סָאװ -

 -וצ רעטנזױט רעטרעדנוה ןוֿפ רעצרעה יד טנֿפעעג ריא טָאה סָאװ

 -דנימ סעדעי ןטסיטרַא םירֿבח יד ַײב טױטעגּפָא טָאה סָאװ ,רערעה

 רעשינעצס זױלב ןעוועג סע זיא ?האנש ןוא האנק ןוֿפ ליֿפעג עטס

 ןענַײז סע ןוא ןעוועג ןענַײז סע ?ןטײקיעֿפ עשיטסיטרַא ,טנעלַאט

 רעקינייװ טינ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןטסיטוַא עשידִיי יד ןשיווצ ןַארַאֿפ

 יז ןעלגנירוצמורַא ןלַאֿפעגניײא טינ םענייק זיא טרָאֿפ ןוא טנעלַאט

 רעמ טָאה טסיטרַא רעד זַא ,ןגָאז ללכב ןָאק רעוו ןוא ,לָאירָא ןַא טימ

 גָאוו יד ןוא ןטסעמ וצ סַאמ יד זיא ּווװ ?טנעלַאט רעקינייו רענעי ןוא

 -ןָאקוצכָאנ טייקכעלגעמ יד זיא ּוו ןוא ?טנעלַאט ןשינעצס ןגעוו וצ

 רעד ןיא ?עטכערעג ַא ,עקיטכיר ַא זיא גנוצַאשּפָא יד יצ ןרילָארט

 רעד ןוֿפ ךָאנ טבַײלברַאֿפ סָאװ ,ןלַאֿפעג לָאמ ןטרעֿפ םוצ גנַאהרָאֿפ

 ?גנוֿפַאט רעשינעצס

 תארי רעבָא ,ץרא-ךרד טֿפַאש ,גנונעקרענָא טגנערב טנעלַאט

 -ַאֿפ ,ןגעוו ערעדנַא ןריֿפ וצרעד ,גנורעטסַײגַאב ,טֿפַאשביל ,דוֿבּכה

 רקיעב רָאנ ,עשירעלטסניק זילב טינ ,תוחוּכ ערעדנַא ךיז ןרעד
 .,עשיטע

 לָאז טַײצ רעבלעז רעד ןיא גָאט ןדעי זַא ,ךעלגעמ סָאד זיא יװ..
 יד ןטערטרעבירַא ,ןטייווצ ַא ןוֿפ ןכייצ ןֿפױא ,ןענָאק טסיטרַא רעד
 רעקיזָאד רעד רָאֿפ טמוק ױזַא יו ?ןוימד ןוא רָאװ ןשיווצ הציחמ
 ?רעלטסניק רעד טריזיליבָאמ המשנ רעד ןוֿפ תוחוּכ עכלעוו ?סעצָארּפ
 ןטסיטרַא ןַארַאֿפ ?ףליה וצ רע טֿפור ,עזייב ןוא עטוג ,תוחור עכלעוו
 -רעביא רעד .טּפמעטעגּפַא טַײצ רעד טימ ןרעוו םישוח יד עכלעוו ַײב
 יז ַײב טרעדָאֿפ ,טינרָאג ייז טסָאק ןטייוצ םוצ בצמ ןייא ןוֿפ גנַאג
 רעדעי יי טעברַא רעיײז ןעוט ייז .גנוגנערטשנָא עטסדנימ יד טינ
 -נרפ רערעטיב רעד בילוצ ,הרירב תילב ,ענַײז רעטעברַא רערעדנַא
 רעייז ךיז טייב'ס עכלעוו ַײב ןטסיטרַא ןַארַאֿפ ןענַײז רעדיוו ןוא .הס
 רעד .סיֿפ יד רעטנוא רעטערב יד ןליֿפרעד ייז ןעוו תוהמ רעצנַאג
 גױא ןיא ,רעקידעבעל טרעוו גנַאג רעד ,רעקרַאטש טגָאלש סלופ
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 רעט ַָאעט ןשיריי

 ליפ וצ טייקכעלקריוו ןוֿפ ןײגרעבירַא סָאד .רעַײֿפ ַא ןָא ךיז טדניצ

 .הדובע עקילייה ַא יז ַײב זיא טעברַא עשינעצס יד .טנוזעג ייז טסָאק

 ענעדײשרַאֿפ יױוצ ןענַײז סָאד .תוטיש ייױוצ זױלב טינ ןענַײז סָאד

 ,רעטבױלגרַאֿפ א רעטעּפשּפָא ,ןעגתמענַאב טלעוו יױוצ ,םינימ

 עטשימעג ייר עצנַאג ַא עדייב ןשיווצ ןוא ,רעקילײה ןוא רעקיניצ

 עקילייה לָאמנייא רעדָא ,שיניצ ךס ַא ןוא טבױלגרַאֿפ לסיב ַא ,ןפיט

 .רעטעּפשּפָא לָאמ ןעצ ןוא

 םעד ןעמונרַאֿפ לחר-רּתסא טָאה רעטייל רעקיזָאד רעד ףױא

 -עטשרָאֿפ עדעי .טײקטבױלגרַאֿפ עלָאג ןעוועג זיא יז .לּפַאטש ןטסכעה

 "ור רעד ןיא ,ןַײז טינ לָאז יז ּוו .רעַײט ךַײלג ןעוועג ריא זיא גנול

 ןיא יצ ,םיניבמ ןוֿפ םלוע ןטסנבילקעג ןרַאֿפ טָאטש-טּפיוה רעשיס

 "ילעב ןוֿפ םלוע ןטסטושּפ ןרַאֿפ קעה רעציווָארּפ ןטסנֿפרָאװרַאֿפ

 ןייק ןבעגעג טינ ריא טָאה רַאוטרעפער ריא .םילעוּפ ןוא תוכאלמ

 טינ יז טָאה רעקיטַאמַארד-טלעוו יד .גנוביוהרעד ןוֿפ טייקכעלגעמ

 .עכעלרעגריב ןיא ןפיט עכעלרעגריב ןֿפַאשעג טָאה יז .טליפשעג

 רעד ןיא רעבָא .עשיעּפַאריײא ןיא לָאמַא ,עשידִיי ןיא בור'ס .סעמַארד
 ענעגייא ריא ןגָארטעגנַײרַא יז טָאה הֿביֿבס ןעקידעכָאװ רעקיזָאד

 ריא טימ טרעטיילעגסיוא ,עטושּפ יד ,ןטלַאטשעג יד .טײקידֿבוט םוי

 ןדעי ןיא ,עניב רעד ףיוא ןריא טרָאװ ןדעי ןיא .טייקלדייא רענעגייא

 טרעטיצעגטימ טָאה ,םינּפ ןוֿפ שטיינק ןדעי ןיא ,ּפָאק ןטימ ריר

 ,רעקוקוצ ןדעי ףיוא טקריוועג טָאה סָאד .לּפַאצ רעקיניױועניא רעד

 סָאד :טליֿפעג טָאה רענייא רעדעי .ןטסריניֿפַאר ןוא ןטסטועּפ םעד

 סָאד ,עטסנעש סָאד רעטַאעט סָאד זיא םיא סָאװ ,שטנעמ ַא זיא

 | .עטסקילייה סָאד ,עטסרעַײט

 ."רעשיטע רעד ,חוּכ ריא ןעוועג זיא סָאד

 :יֹוזַא יז טריזירעטקַארַאכ שטיוװַאר ךלמ

 טשינרָאג זיא סע .טלַא רעייז .טלַא זיא רעטַאעט עשיד :י סָאד,

 .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ רעטלע זיא סע זַא ,ןסָאלשעגסױא

 ַא יא רעטַאעט ַא ןוא ךַאז ענעבירשעג ַא ךָאד זיא רוטַארעטיל ַא

 רעטלע םוטעמוא ךָאד זיא טרָאװ עטדערעג סָאד ןוא ,ךַאז עטדערעג

 זיא רעטַאעט עשידִיי סָאד שטָאכ ןוא .טרָאװ ענעבירשעג סָאד יװ

 סָאװ ,ַאקסנימַאק לחר-רּתטא ןירעליּפשיוװע יד ךָאד טָאה ,טלַא יזזַא

 עמַאמ יד, לטיט םעד ןגָארטעג ,רָאי 55 וצ ןצנַאגניא ןברָאטשעג זיא

 ןגעוו יד ןענַײז ,ענדָאמ רעייז ,ענדָאמ לַײװ ,"רעטָאעט ןשידִיי ןוֿפ

 טֿפור ןֿפור .שידִיי םורַא ןוא ןיא ןֿפַאשעג טרעוו סָאװ ,ץלַא וןֿפ

 רעבָא ,"ןושל-עמַאמ, -- רַאילימַאֿפ רעייז ןושל עצנַאג סָאד ךָאד ךיז

 סָאד זיא *ןושל-עמַאמ, םעד וצ תוכיש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןוֿפ לזמ'ס'

 .רזממ... ַא וֿפ לזמ

 יד, ןֿפור ךיז טֿפרַאדעג ַאקסנימַאק רעבָא טָאה ןתמא רעד ןיא

 ןעעידִיי ןיא זיא ריִא זיב .*רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עמַאד עטשרע

 -עריּפַאּפ ַא טימ ןיגינעק ַא רעדָא ןיטערבוס ַא רעדָא ןעוועג רעטַאעט

 ןעױרֿפ ןוֿפ ןלָאר יד טליפשעג ןבָאה רענעמ רעדָא ןיורק-םירופ רענ

 ןוא בײהנָא עּמַאס ןיא רָאנ תמאב} רעטַאעט ןשיזעניכ ןיא יו טקנופ

 ךיא זיא ַאקסנימַאק יד .ן.ז .ז -- ?ענכַאי עבָאב יד; ןוֿפ לָאר יד

 ןשידִיי ןיא תובישח טכַארבעגנַײרַא טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג

 .תובישח עשיטַאבעלַאב ,דילָאס ,ךעלרעגריב -- תובישח .רעטַאעט

 רבד םש יד ןוֿפ ענייא ףמוירט ןיא טריֿפעגנַײרַא יז טָאה רָאנ טשינ

 ןיילַא יז רָאנ -- תרֿפא עלערימ -- רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןטלַאטשעג

 טעטילַאטנעמ רעצנַאג ריא טל תרֿפא עלערימ ןזעוועג עקַאט זיא

 גוויז רעכעלקילג ַא רָאֿפ טמוק ןטלעז .גנוריֿפ רעצנַאג ריא טױל ןוא

 עכעלרעגריב-שיסַאלק יד -- גוויז רעד טָא ןוא ,ױרֿפ ןוא ןַאמ ןשיווצ

 ,רעטשרע רעד רַאֿפ ןרָאי עשיטַאבעלַאב יד ןוֿפ טלַאטשעג-עױרֿפ

 זיא ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןוא -- דנַאלסור ןיא עיצולָאוװער-"5
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 טוערעוצ .יורֿפ ןוא ױרֿפ ןשיווצ גוויז רעטסכעלקילג עמַאס רעד ןעוועג

 טליּפשעג יז טָאה ןוא עלָאר ריא ןזעוועג עיּפשמ ַאקסנימַאק טָאה

 ןוא טבעלעג ריא ןיא רעירֿפ ןיוש טָאה סָאװ ,טלַאטשעג רעד טיול

 ַאקסנימַאק סָאװ ,ץלַא ןזעוועג עיפשמ עלָאר יד ןיוש טָאה רעטעפש

 .ןבעל ןיא ןָאטעג ןוא טליּפשעג טָאה

 זיא ,עשרַאװ ןייק 1920 ןיא קידנעמוק יווװ רעביא טיג שסיוװַאר }

 רעכלעוו ,ןַאמיינ .מ .י רעבַײרש םַײב רָאטַאקָאלבוס ַא ןרָאװעג רע

 | עילימַאֿפ-יקסנימַאק רעד ַײב טניווועג טָאה

 טָאה ץלַא .דילָאס רעייז ןוא שיטַאבעלַאב ןזעוועג ָאד זיא ץלַא

 ןוֿפ חיר סעד וליֿפַא טביירט ןעמ רעכלעוו ןוֿפ בוטש ַא יו ןעזעגסיוא

 טסנוק רעקידניז ןוא רעטײשרַאֿפ ןוֿפ חיר םעד יאדוא ןיוש ןוא טסנוק

 אקוד ןעזרעד דלַאב טָאה גױא עטינעג סָאד רעבָא .רעטַאעט ןוֿפ

 ףיוא .עלעקניוו ןדעי ןוֿפ ךעלבַאטשכוב ָאד ןקוקסױרַא רעטַאעט סָאד

 ןענַײז ךעלקנעש ןוֿפ זָאלג רעטניה ןוא ןעגנָאהעג ןענַײז טנעוו יד

 ןענַיז ךעלשיט ןוא שיט ףיױא ױזַא טַאלג ןוא טלעטשעגסיוא ץזעוועג

 ןיא רעד ןוֿפ ןעעֿפָארט עקילָאצמוא יד טגײלעגרעדנַאנַאֿפ ןזעוועג

 ףיױא יװ ױזַא רעבָא .ןירעליּפשיושע רעטמירַאב-טלעוו רעשידִיי רעד

 טלַאטשעג יד ,ןטלַאטשעג ייווצ ןזעוועג בורל ןענַײז רעדליב עלַא יד

 רעמ ךָאנ םעד ןוא לחר-רזתוסא רעקידנעעזסיוא דילָאס רעייז רעד ןוֿפ

 ןֿפַאשעג טָאה ַאקסנימַאק יד סָאוו ,ןידרָאג ֿבקעי ןקידנעעזשיוא ןדילָאס

 רעדיוו ןיוש סָאד טָאה ,ןטטלַאטשעג ענַײז ןוֿפ סעיצַאערק עטסעב יד

 -רָאג ֿבקעי יו ןעזסיוא רעדילָאס ךָאנ .ךעלרעגריב רעייז ןעזעגסיוא

 .טנָאקעג טשינ ןוש ןעמ טָאה םינּפ תרדה םענייש םעד טי ןיד

 ןזעועג טשינ ,1920 ןיא ,טַײצ רענעי ןיא זיא ַאקסנימַאק יד
 ןזעועג בוטש רעד ןיא זיא .רעטַאעט ַא ןיא טקיטֿפעשַאב דָארג

 שירֿפ קיבײא ןוא ןטסניד יד ךרוד טמױרעגֿפױא דילָאס קיביײא
 רעדניק יד ןוא .רעדניק יד ןוא סיטַאבעלַאב יד ךרוד ןֿפרָאװעגנָא
 רעטכָאט יד ;גנויצרעד עדילָאס ַא ןעמוקַאב בוטש רעד ןיא ןבָאה
 טָא ןוא .זָאוטריוװ-לדיֿפ ַא ןוז רעד ןוא ןירעליּפשיוש ַא ןזעוועג זיא
 ,ןגיוא עכעלנירג ,עכיוהלטימרעביא ןַא -- ַאקסנימַאק לחר-רּתסא זיא
 -עקנָאֿפ םענעֿפָא ןַא ןוֿפ גנושימ ַא ,עקנימש ןוֿפ טרעקַאעצ םינּפ סָאד
 טלדייאעגסיוא רעייז ןכירטש-םינּפ יד רעבָא ,ןח ןשידִיי ַא טימ םיִנּפ
 .טסנרע שיגַארט לַאמעלַא ןוא טֿפײלשעגסיױא ,טנײֿפעגסױא רעייז ןוא
 ףיוא יו ױזַא עינָאריא ט'מ זיא ,לָאמַא לכיימש ַא ןיוש טיג יז זַא ןוא
 ,ןצנַאגניא ךיז טלַאה יז... קיטייוו טימ זיא ,טכַאל יז זַא ןוא ,עניב רעד
 טלָאװ טלעוו עצנַאג יד יו ױזַא ,ױזַא ךיז טגעווַאב יז רעבָא ,עזָאּפ ןָא
 טשינרָאג ןעמ ףרָאד רַאֿברעד ןוא ,רעטַאעט ןייא ןזעוועג יו ַײס
 טקרעמַאבמוא ךיא בָאה לָאמנייא .ןילַא ךיז טריזָאּפ סע .ןריזָאּפ
 ךיז טָאה יז .ןירעליּפשיוש עטמירַאב יד טַײצ עשביה ַא טריוורעסבָא
 עטסיימ יד ןעגנַאהעג ןענַײז סע ּוװ עלַאס רעד רעביא טײרדעגמורַא

 סעפע םוטעמוא ,שיט וצ לשיט ןוֿפ ןעגנַאגעג זיא יז .ןעעֿפָארט-עניב
 טימ ןוגינ ַא טמורבעג ןוא סעגר רָאּפ ַא ןענַאטשעג םוטעמוא ,טכירַאֿפ
 טלעֿפעג רָאנ טָאה סע .עמיטש רעקירעזייה-שירענעמ לסיב ַא ריא
 ךָארג זיא סע .ךימ יז טעזרעד טָא ןוא .תרֿפא עלערימ ןוֿפ ןקעטש רעד
 ַא ןזעועג סָאד זיא ,ייא, .ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ דליב ַא ַײב ץעוועג
 ףזעוועג רעטכיד ַא זיא סָאד טָא !שטנעמ ַא זיא סָאד טָא .שטנעמ
 ןוא ,"ףַײז םשעינ ןישש טעו'ס ןוא רעכלעזַא רעטייוצ ןייק ָאטשינ
 רעטייווצ ַא ןעוועג טשינ עקַאט זיא ַאקסנימַאק ןירעלטסניק רעד רַאֿפ
 שטָאכ .עלָאר -ןיורק עטייױוצ ַא ןלעטשוצ ריא לָאז סָאװ ,רעכלעזַא
 םערעטניא ריא ןרָאלרַאֿפ ןבעל ריא ןוֿפ ףוס סַײב יז טָאה ,גנוי ךָאנ
 ףיוא ןגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה עביל עצנַאג ריא ןוא רעטַאעט ןיא
 טנומגיז ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא ןוֿפ לרעטכעט סָאד ,לקינייא ריא
 ?..שיתרֿפא עלערימ ױזַא זיא סָאד ךיוא .ווָאקרוט
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 ןייאייוקייוי

 :טבַיירש ווָאקרוט קרַאמ

 עזשידיי סָאד ןכַאמכרוד טשינ לָאז סע סעיצולַאווע רַאֿפ סָאװ;

 עטסעַײנ יד ןעמעננָא טשינ לָאז סע ןעמרָאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ,רעטַאעט
 -קסנימַאק לחרירּתסא ןוֿפ ןעמָאנ רעד טעו ,טסתק-עניב עשידִיי

 ךרוד טָאה עכלעוו ,ןירענָאיּפ יד סלַא ןרעוו טנַאמרעד קידנעטש

 גע םעד ןגָאלשעגכרוד טלעק ןוא רעגנוה ךרוד ,ןייּפ ןוא ןדייל

 ,רעטַאעט ןשידַיי םעַײנ ןרַאֿפ

 טרעדנוהרָאי ןקיטנַײה ןוֿפ בייהנָא ןיא ןבָאה ןטסיטרַא עשידִי יד

 עכָאֿפע ןַא ןעוועג זיא סע .געוו ןלוֿפ-רענרעד ַא טכַאמעגכרודַא

 רעשידִיי רעד רַאֿפ ,רעטַאעט ןשידִיי םעד רַאֿפ םוטרעריטרַאמ ןֿפ

 עכָאּפע ןָא ,גנולקיווטנַא ןוֿפ עכָאּפע ןַא קיטַײצכײלג רעבָא ,רוטלוק

 יד .טסנוק רעשידִיי ןוא רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ גנובעלֿפױא ןוֿפ

 יקסנימַאק לחר;רתסא -- *עניב רעשידִיי רעז ןוֿפ עמַאמ, עטניורקעג

 םעד ןֿפ סנירעױב עטשרע יד ןוֿפ ,עּפָאריײא ןיא ,ָאד ןעוועג זיא
 -ֿפױא יד ןדנוברַאֿפ זיא ןעמָאנ ריא טימ .רעטַאעט ןשידִיי ןרעסעב

 .עפָאריײא ןיא רעטַאעט ןשידִיי םנוֿפ עכַאּפע-סגנובעל

 -טנַאסערעטניא יד ןוֿפ ענייא קֿפס-ילב זיא יקסנימַאק לחר-רתסא

 רָאנ טשינ .עטכישעג-רוטלוק רעַײנ .רעזדנוא ןיא ןעגנוניישרעד עטס |

 טנעלַאט ריא טימ טָאה סָאװ ,ןעוועג יז זיא ןירעלטסניק עסיורג ַא

 רועיש ַא ןָא ןֿפַאשעג רָאנ טשינ טָאה יז .רעױשוצ םעד טרעבױצַאב
 ןבעל גנַאל ןבַײלב ןלעװ עכלעוו ,ןטלַאטשעג עשינעצס עדנצנעלג

 סָאוװ ,ןעיורֿפ עשידִיי עטסכיירטסיײג יד ןוֿפ ענייא ןעוועג ךיוא זיא

 עכעלמיטסקלָאֿפ עשידִיי עתמא ןַא ךיז םורַא ןֿפַאש וצ ץזיווַאב ןבָאה

 עטיירב יד רָאנ טשינ ןגיוצעגוצ טָאה יז רעכלעוו וצ הֿביֿבס-רוטלוק

 "ילעטניא עשידִיי עטרילימיסַא יד ךיוא רָאנ ,ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי

 -טנַא רעד ןיא ןביילג טלָאועג טשינ רעִירֿפ טָאה עכלעוו ,ץנעג

 ."טסנוק רעשידִיי רעד ןוֿפ ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ גנלקיוו

 .ןַאמלעמ ריאמ ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,גרוברעטעּפ ,"טעיװסזַאר, ,יקטעימַאז אינלארטַאעט --- {ףיטש .נ} לעטאטשטעמ
 .ןשיסור} 1908 ,19 'נ

 ,"טלעוו רעטַאעהט יד ,דנַאלסור ןיא רעטַאעהט עשידיא סָאד -- קעדַאלװ .ב
 .1909 רַאונַאי ,.י .נ

 טסוגיױא 18 ,.י .ג ,טַאלבעגָאט סעשידיי ,, ,יקסנימַאק לחר רַּתְסֹא -- טרעֿפײז .מ
9, 

 ,1909 טסוגיױא 25 ,.י .1 ,/טײהרַאװ איד , ,יקסנימַאק לחר רּתסא -- .מ .ל

 , ".ורָאֿפ, ,םוקילבוּפ רעקרָאיוינ ַא רַאֿפ סױרַא טערט יקסנימַאק םַאדַאמ -- {--!
 ,1909 טסוגױא 28 ,י נ

 ," .װרָאֿפ , ,'ַאטַאנָאס רעציירק, ס' ןידרָאג ןיא יקסנימַאק םַאדאמ -- ןַאהַאק ,בא
 ,1909 טסוגיוא 29 ,.י .נ

 ,1909 טסוגיוא 29 ,.י .ג ,'טײהרַאװ איד , ,טובעד ס'יקסנימַאק םַאדַאמ -- {--}
 טסוגיוא 30 ,.י .נ ,טרָאד ,"ַאטַאנָאס רעציירק , ןיא יקסנימַאק םַאדַאמ -- {--}

9, 

 .1909 רעבמעטּפעס 4 ,.י .נ ,/ש'אֿפ , ,רעטַאהט ןיא --- |יקסווָאנַאי .ש} .ב יד

 ,* .1 , ,װרָאֿפ,; ,'סטרעװרַָאֿפ; םוצ רעדיוװ טרינָאֿפעלעט רעלדַא -- {)
 ,1909 .טּפעס 4

 ,9 .טּפעס 5 ,י נ ,"טײהרַאװ יד , ,ָאֿפַאס ןיא יקסנימַאק םַאדַאמ -- {-)
 ,9 ןטּפעס 11 ,.י .נ ,/ ,װרָאֿפ , ,טלעװ רעטַאעהט רעשידיא רעד ןיא -- (--!}
 ,.י .ג ,/ װרָאֿפ , ,גָאלשרָאֿפ ס' ןיצּפיל .סרמ ןָא טמהענ יקסנימַאק טאדַאמ -- |--}

 ,1909 .טּפעס 11

 /טַאלבעגַאט סעשידלי, ,ןעטקַא רעיֿפ ןיא ץענעג ַא -- קישטנעלכַאי ןועמש
 ,1909 .ּפעס 12 ,י .נ

 םַאדַאמ טימ ןערעהרַאֿפ וצ ךיז טשטניוו לעבַאל .סרמ -- לעבאל עניװלַאמ
 .1909 רעבמעטּפעס 14 ,י :נ ," ,װרָאֿפ ,יקסנימַאק = -

 ,"ץנהיב עשידיא איד, ,רעטַאעט אילאהט ןיא עדליװ איד --- הטילבנראק .ז
 ,1909 .צעד 17 ,י .נ

 18 ,י נ ," װרָאֿפ, ,ענעצס .רעגיה רעזנוא ףיוא יקסנימַאק םַאדַאמ -- {--}
 ,1909 רעבמעטּפעס
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 ןופ ןָאקיס?סעל

 ןעטנַאסערעטניא ןַא יקסנימַאק סַאדַאמ וצ טבַײרש ןהַאזעניד ֿבקעי -- {-}
 ,1909 רעבָאטקָא 1 ,.י .נ ," ,װרָאֿפ , ,ןיצּפיל םַאזַאמ ןעגעװ ףעירב

 .1909 ,טקָא 1 ,טרָאד ,דנַאלסור ךָאנ קירוצ טרהָאֿפ יקסנימַאק םַאדַאמ ---}
 / י .1 /7 ,װרָאֿפ , ,/ַארָאנ, ס'נעסביא ןיא יקסנימַאק םַאדַאמ -- ןַאהַאק .בַא

 ,1909 .טקָא 0
 30 ,י .ג ,/טײהרַאװ איד , ,רעטַאעט אילַאהט ןיא עסעיפ עַײנ יד -- {-)

 ,1909 .טקָא
 ," ,ורָאֿפ , ,רעטַאעט ַאילַאהט ןיא "דימש רעד לקנעי, ס'יקסניּפ .ד -- ןַאהַאק .בא

 ,1909 .צעד 7 ,י נו
 ,1909 .צעד 18 ,.י .נ ,"טײהרַאװ איד, ,רעטאעט ןעשידיא ןיא דנוביירד ַא -- --}
 ,1911 רעבָאטקָא 0 .נ ,/טֿפנוקוצ יד , ,רעטַאעהט סָאד -- ןיטנע לאוי
 .1911 רעבָאטקַא 7 ,.י .נ ," ,רָאֿפ , ,טלעװ רעטַאעהט רעשידיא רעד ןיא --- .ק .א
 ,1911 .ָאנ 11 ..י .נ ," ,ורָאֿפ , ,טלעוו רעטַאעהט רעד ןיא -- .ק .א
 ,1911 .וָאנ : : .ג ,"ש' זאמ , ,קיזומ ןוא ַאמַארד ןוֿפ טלעװ רעד ןיא -- ןילדע וו |

 27 .י .ג , ש'ואמ, ,קיוומ ןוא אמַארד ןוֿפ טלעװ רעד ןיא -- ןילדע .װ

 | ,1911 רעבמעווָאנ

 ,1911 .צעד 9 ,י .נ ,"ש "אפ ,רעטאעהט ןיא --- .ב ידי

 םַאדַאמ רעדָא ןיצּפיל םַאדַאמ ,"תרֿפא עלערימ , ערעסעב א זיא רעװ -- .ק .א

 .1911 .צעד 9 ,.י .ג ," ,װרָאֿפ , ,יקסנימַאק
 ,ןָאדנָאל ,"טַײצ יד, יקסנימַאק .ר .א םַאדַאמ {אקראיוועיװ .א) הגרדמ לעב

 | | ,1914 .נַאי 6
 יזז .דנַאב רעטשרע ,1921 ,קָאטסילַאיב ,"רעטאעט שידיי, --- יקצולירּפ חנ

 ,ד77 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,42:3 ,23 -
 ןוא רעטַאעט , ,ןיטערבוס ןוא ַאנָאדַאמירּפ סלַא אקסנימַאק -- ןַאמסקַאװ ֿבקעי
 ,1922 ,3 'נ ,שזרָאל ,טסנוק
 טרָאד ,לחרירּתסא --- גייווצרעבליז ןמלז
 - .טרָאד ,"ַאקסנימַאק יד , ,(רעגוא) אקצָארעיס ַאניװלַאמ

 ,"ש'זאמ , ,םואייליבוי ריא וצ ַאקסנימַאק לחר רּתסא -- םירג .מ
 - ,1922 רעבמעצעד

 רעטַאעט ,, ,םואעליבוי סַאקסנימַאק לחר"רּתסא ןוֿפ גנורעַײֿפ ןרענליוו יד -- ןיצ .וװ
 ,1922 ,5 'נ ,טסנוק ןוא

 סַאקסנימַאק לחר רּתסא ןוֿפ גנורעַײֿפ יד -- {גייװצרעבליז .ז) יקסוָאטַאּפָא .ש
 ,1922 ,6 ,טרָאד ,עשרַאװ ןיא םואעליבוי
 ,1924 .נַאי ,.י .נ ,/טילאעט , ,עניב רעד ףיוא 'עלעקרעס,, --- דלעֿפנעזָאר .ש
 ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל, ,ךיז ןגעװ ןטסיטרַא עשידיי -- אקסנימַאק לחר רּתְסִא

 ,1925 ,61 'נ
 ,1925 .צעד 28 ,עשרַאװ ,?טנַײה רעַײנ , ,רבק םענעֿפָא םַײב --- ןרָאהנײא .א
 .1925 ,302 ,'טנַײה רעַײנ, ,עקסַאמ עטצעל יד --- ןַאמיינ .מ .י
 ,1925 ,קרָאיוינ ,"גרוטַאמַארד ןעשידיא א ןוֿפ ןעגנורעגירע , --- ןירבָאק ןַאעל

 ,160 .ז ,טנייא דנַאב = |
 ,1925 .צעד 29 ,.י .ג ,' גָאט רעד ,, ,אקסנימַאק לחר רּתסֹא -- לאגניד .ס
 .1925 .צעד 31 ,ןָאדנָאל ,'טַײצ יד , ,יקסנימַאק לחר רּתסֹא -- רעיימ סיררָאמ
 ,1925 .צעד 31 ,עשרַאװ ,"טגַײה רעַײנ , ,גָאט וצ גָאט ןוֿפ --- ןרָאהנײא .א
 עשידיא סָאד , ,יקסנימַאק לחר רּתסא ןוֿפ קנעדנָא םוצ -- קישטלעבול .י

 ,1926 ,121 'נ ,עריינעשז עד איר ,"טַאלבנעכָאװ
 ,"עמיטש רעטעברַא -- גנואַײרֿפַאב , ,אקסנימַאק לחר רַּתסא -- ןיסענג .מ

 ,1926 ,4 /1 ,עשרַאװ
 "עלב רעזירַאּפ , ,ָאטעג רעד ןוֿפ לעשאר יד אקסנימַאק -- ןַאזניװעל ײרדנַא

 1 ,י .נ

 ,1926 ,77 'ג ,' רעטי
 ןעמַאמ רעד ןוֿפ עיגָאלָאריטרַאמ רעד ןוֿפ ךעלטעלב רָאּפ ַא --- יקסוָאּפיל םוחנ

 ,1926 רעבָאטקָא 25 ,24 22 ענליװ ,/טַײצ יד , ,רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ

 רַאונַאי 8  ,לַאערטנָאמ ,"רעלדַא רעדַאנַאק , ,דוֿבּכ רעטנידרַאֿפ --- יקס-ראּפ י
6, | | 

 ,"גנוטַײצ סקלָאֿפ רעזנוא, ,ןרעטש רעדנעשזדנָאלב רעד -- שטיװָאלַאכימ .ב
1926, 

 ,טרָאד ,קעװַא זיא שטנעמ רעד --- ןָאסלעדנעמ .ש

 רַאונַאי 15 2 8 ,עשרַאװ /"טנעמָאמ, ,{.ק .ר .א ןגעװ עירעס} --- יקצולירּפ חנ
6 

 ,"צ' אדא ,יקסנימַאק לחר רּתסא ןגעװ תונורכז ענַײמ --- יקסװַאלסַאז ףלָאדור
 ,1926 רַאונַאי 3 0 ,.א' ב

 ,1926 רַאורבעֿפ 5 ,עגַאקיש ," רוטלוק , ,גרעבמָאנ .ד .ה ןוֿפ עדער יד -- {-|
 רענעבּרַאטשרַאֿפ רעטמהירַאב רעד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ עטצעל יד -- ץַאק .ז

 ,1926 לירּפַא 16 ,.י .נ ,/ ,װרָאֿפ , ,יקסנימַאק לחר רּתסֹא עסירטקַא
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 רעטַאעט ןשידיר

 ,1926 רַאורבעֿפ 5 ,עגַאקיש ,' רוטלוק , ,יקסנימַאק לחר רּתסא -- ןיקלע .מ
 .ןַאקסנימַאק לחרירּתסא טעמדיװעג} 1926 ,6'5 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ,
 ?גנינעֿפָאה רעזניא , , יקסנימַאק לחר רּתסא ךָאנ רעיוהט םוצ --- גרעבנעסייװ ,מ .יי

 ,1926 ,1 'נ
 ,עשרַאװ ,"טל"בטיל, ,ַאקסגימַאק לחר רּתסֹא ַײב טסַאג וצ -- ליזיימ ןמחנ

1' 89, 1926, 
 ,1927 ,ץנליװ ,'יקסנימַאק לחר רּתסא ןוֿפ ווירב , -- װָאקרוט קרַאמ
 ,99-105 .זז ,1927 ,קרָאיוינ ," רעטַאעט , --- ינודקומ .א .רד
 ,"טַאלבעגָאט רעשזדָאל, ,ווירב עריא ןיא יקסנימאק רּתסֹא -- .ק ליארזיא

 ,1928 .נַאי 6
 ,עשרַאװ ,"טלעוו-רעכיב , ,יקטגימַאק לחר רּתסא ןוֿפ ווירב -- טרָאּפָאּפַאר :

 | | ,63767 .וז ,1928 ,1 'ג
 ,"ןגרָאמ רעד, ,,עווד .ַארָאנָאעלע, עשידיי יד -- גרעבדורג קחצי

 | ,1928 .צעד 29 ,גרעבמעל

 ,דנַאב רעטרעֿפ ,1928 ,קרָאי-וינ ,"ןבעל ןַײמ ןוֿפ רעטעלב , -- ןַאהַאק .כא
 ,54577 .זז

 ,3711 ,וז ,1929 ,עשרַאװ ,אילַארטַאעט , --- םיובלעטייט םהרֿבַא

 | .{שיסור} 1929 ,עװקסָאמ 'ארטַאעט יליֿפָארּפ , -- לעגוק .ר .א

 8 1 ,"יכרַא רעטַאעט,, ,יקסנימַאק לחר רֹּתסא ןוֿפ װירב -- ץישֿפיל .י
 ,510 .ז ,0

 ,46374 ,זז ,1920 ,קרָאיוינ ' ויכרַא ,ןיקייז ו וצ ווירב 2 --- יקסנימַאק לחר רַּתְסא

 ,"טלעו עשידיא יד, עסירטקַא עשידיא ַא ןוֿפ ןעבעל סָאד , -- רעלדַא עילימע

 ,1930 טסוגױא 26 ,5 ,1 ,דנַאלװילק |

 .1931 ,42 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,תונורכז לסיב ַא -- ןָאסידאק 5

 ,1934 ,47 'ג ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,יקסנימַאק לחר רַּתסא -- װָאקרוט סַאנָאי

 20 םוצ טֿפעהלמַאז, ןיא טקורדעג} םזימיסעּפ רעשירעֿפעש -- קרַאמ ןרדא
 ,15-6 .זז ,1926 .צעד ,ענליװ ,'יקסנימַאק ַאדיא ןוֿפ לבוי ןשינעצס ןקירעי

 ,1924 ,1 'ג ,"טל'בטיל , ,יקסנימַאק לחר רּתסא-- װָאקרוט סַאנָאי

 ,192441 ,"טלבטיל, ,עקיטציא יד יװ ױזַא טשינ ןטַײצ ןעװעג --- ליזיימ ןמחנ

 ,עקיסקעמ ,"ןטֿפירש רענַאקיסקעמ ,יקסנימַאק לחר רַּתסא -- ווָאקרוט טגומגיז
 | ,1936 ,2 'נ

 יזז ,1927 ,קרָאיוינ ,/רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ םָאבלַא, --- גייווצרעבליז ןמלז
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 רעַײנ , ," הניד , ןוא ? תימלוש , ןיא יקסנימַאק לחר רּתסא --- יקסװָאדולבַאז ףסוי
 / .1938 לירּפַא 21 ,שודָאל ,/טַאלבסקלָאֿפ

 ,1940 ,עװקסָאמ ,"1917-1887 רעטַאעט רעשידִיי , -- רעדנעלסיוא .נ
 ,279 .ז,11942} ןָאדנָאל ,/ ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , --- רעיימ סיררָאמ
 ,117112 .זז ,1944 ,קרָאײוװינ ,' ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןעגנַאלק , --- יקסנישמור ףסוי

6, 
 3 ,2 ,י .ג "גָאט רעד , ,,רעטַאעט ןעשידיא ןיא ןעבעל ןַײמ , --- גנָאי זעוב

 ,1946 ילוי

 ,115117 ,111 ,73 .זז ,1946 ,סערַײא סָאנעוב ," תונורכז, -- עדַאּפעלַאּפ ןויצנב
,358-360 ,352 ,350 ,348 ,3111 ,2 | 

 ,102-103 ,69"65 .וז ,1946 ,ֿביֿבָא-לּת ,"ירבעה ןורטאיתה םִע יכרד, -- ןיסנג .מ
 י 1 /"גָאט רעד , ,רעטַאעט ןעשידיא ןוֿפ גנַאהרָאֿפ ן רעטניה --- ןָאזשיֿפ אשימ

 ,1947 רעבמעצעד 9 2
 ,245 .זז ,1 דנַאב ,' ןָאקיסקעל ןַײמ , --- שטיװַאר ךלמ
 ,141'140 .וז ,לייט רעטירד ,ענליוװ ," ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןזָאזיּפע, --- ןעזייר םהרֿבַא
 -;נַאי .אשודָאל ,"ןטֿפירש עשידיי , |.ק .ר .א ןגעװ תונורכז) -- אקסנימַאק ַאדיא

 ,1948 .בעֿפ
 לירּפַא 27 ,א'ב ,'עסערּפ יד, ,ןיינ ןוא ָאי ןשיװצ --- יקסנַאשָאטָאב װעקנַאי

 ןעע 1 8

 8 ,22 .זז ,1949 ,עקיסקעמ ,"רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט , -- ןַאמשירֿפ דוד
 ," ,ורָאֿפ , ,ַאקסנימַאק לחר רּתסֹא עסירטקַא עטמהירַאב יד -- טעװס ןושרג

 ,1951 .נַאי 28 ,י .נ
 ,רעטַאעט ןשידיא ןיא לָאר ריא -- ַאקסנימַאק לחר רתסא -- וָאקרוט קחצי

 ,1951 רַאורבעֿפ 10 ,.י .ג ,/ֿפ'מ,
 .וז ,1951 ,סערַײא-סָאנעוב ,/ ןֶבָעְל ןַײמ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ , --- וָאקרוט טנומגיז

6, 89, 206, 229*30, 235, 24344, 261, | | 
 ,120 .ז ,1952 ,א'ב ,"ץרּפ שובייל קחצי, -- רעגינ .ש
 ,"רוטלוק עשידיי; ,לחר רּתסא -- עמַאמ ןַײמ ןגעװ -- ַאקסנימַאק ַאדיא

 ,1951 ,3 'ג ,י .נ
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 ַא ןעוועג זיא ןוא ,םיטש ענייט ַא טַאהעג טָאה רעי

 ,1953 ,עשרַאװ ,,לחרירתסא עמַאמ יד , -- גרעבדורג-וװָאקרוט קחצי

 23 ,י .נ ,"8'מ, ,ַאקסנימַאק לחר רּתסא ןוֿפ געוו-סנבעל רעד --- קינבעזאל .י

 ,1953 .טּפעס-

 עשידיי, ,ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ןוֿפ טלאטשעג עסיורג יד = קינבעזַאל .י

 .1953 (05) 7 ,עשרַאװ ," ןטֿפירש
 ,י .נ ,/ ,װרָאֿפ, ,עװקסָאמ ןיא ןעדיא ייװצ ןערױלרַאֿפ --- שטיװָארעשא .מ

 | ,1954 טסוגיוא 7
 {7 ,,י .ג ,/ש'זָאמ-גָאט , ,סקנּפ-רעטַאעט ןַײמ ןוֿפ -- שטיװָאמַארבַא שריה

 ,1955 ,רבעֿפ

 ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,"שורָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא , --- ינודקומ .א .רד

 ,172-184 .זז
 ,4 'ג ,א'ב ,,שזדָאל רעזדנוא , ,םייה ןַײמ -- ,גרעבנײטש-סָאלשנעזײא עטאל

5, 
 יי יב ,"/ ֿפ'מ ,, ,יז קנעדעג ךיא יװ -- לחר רּתסא עמַאמ ןַײמ --- ַאקסנימַאק ַאדיא

 ,1956 רַאורבעֿפ 8
 -סיוא טינ טרעװ סָאװ ןרעטש א --- יקסנימַאק לחר רּתסֹא -- שטיװָאניּפרַאק .ד

 ,1956 רַאונַאי 28 ,.י .נ ,'8'מ,, ,ןשָאלעג
 -סָאנעוב ,,טַײצ רעשימרוטש א ןוֿפ תונורכז רעטַאעט , -- וװָאקרוט טנומגיז

 ' ,1956 ,סערַײא

 ַאקסנימַאק לחר רּתסא ןוֿפ קנעדנָא םעד ןרעַאב ןליוּפ ןיא ןסַאמ עשידיא -- {--!}
 ,1961 רַאונַאי 16 ,,י .ג ,/8'מ,, ,טײצרָאי ןטס35 ריא וצ

 יזז 1961 ,סערַײא סָאנעוב ,הֿפוקּת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז
8, 2223, 34, 41, 54'61, 70771, 84, 90:102, 133, 140:42, 147:49, 
5, 163:173, 193, 213, 251, 293, 327, 428, 442, | 

 ,1738 .וז ,1964 ,סערַײא-סָאנעוב ,"געװ ןַײמ ףיוא , -- װָאקרוט קחצי
 ,107-108 .זז ,4 דנַאב ,עשרַאװ ,"קירוצ ןוא ןיהַא , --- יקסװערָאמ .א
 ,1964 ,ֿביֿבָא לּת ,/ זידרָאג ֿבקעי ןוֿפ טלעװ יד , -- גייװצרעבליז ןמלז
 ,1966 רַאונַאי 2 ,,י .נ ,8ֿ'מ, ,לחר רּתסא עמַאמ ןַײמ --- ַאקסנימַאק ַאדיא
 ,קרָאי-וינ ןיא טליּפשעג טָאה ַאקסנימַאק לחר רּתסא ןעוו -- גייווצרעבליז ןמלז
 | | ,1967 .װָאנ 26 ,,װרָאֿפ
 ,טרָאד ,ַאקסנימַאק לחר רּתסֹא ןעמונעגֿפױא ָאד טָאה'מ יװ --- גייווצרעבליז ןמלז

 | | ,1967 .צעד 3
 ,"רוטלוק עשידִיי, ,ַאקסנימַאק לחר רּתסא ןגעװ תונורכז --- יקסוָאּפיל םוחנ

 ,1967 רעבָאטקָא ,.י .נ
 ,עשרַאװ {" ַאקסנימַאק ַאדיא ךוב ןיא} טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא -- סילעב המלש

7 

 ,ןרָאװעג ןריובעג זיא ַאקסנימַאק לחר רּתסא טניז רָאי 100 -- סילעב המלש
 ,1968 לירּפַא 7 ,י .ג ,, 8 מ,

 שטיווַאּפיסָא רַאקַאמ ,ןוָאקינזער

 | ;טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז
 ןרָאי עגנוי ענַײז ןיא .עינרעבוג רערעווט ןוֿפ רעױּפ רעגנוי ַאו

 ,גרוברעטעפ ןיא בצק ןשידִיי ַא ַײב טנידעג ןטסירק ַא| רע טָאה -
 יו ױזַא .קַאנק ןטימ שידִיי ןדייר טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע ּוװ

 ןיא רעטעברַא-עניב
 טָאה'ס ּוװ ,גרוברעטעּפ ןיא ןטרָאג סיקסווָאטסערק ןוֿפ רעטַאעט
 גנוריֿפנָא רעֶד רעטנוא עפורט סנדַאֿפדלָאג טליּפשעג 1881 ןיא
 םוצ ןענעכערוצ  ןבױהעגנָא םיא ןעמ טָאה ,ןָאמרעקוצ רעזייל ןוֿפ
 ןַא טלעֿפרַאֿפ טָאה'ס ןעוו ןלָאר עניילק םיא ןבעג ,ה .ד ,"ןינמ
 ,רָאיטקַא

 ,ןֿפרעג םיא טָאהימ יווװ ,*עקרַאקַאמ; טָאה טויבעד רעטשרע ןַײז

 ןעוו .*ענכַאי עבָאב; סנדַאֿפדלָאג ןיא "חרז; לָאר רעד ןיא טָאהעג

 טינ םיא ןעמ טָאה ,גרוברעטעפ ןֿפ ןרָאֿפעגּפָא זיא עפוױט יד
 זיא רַאקַאמ .רוכש רעסיױרג ַא ןעועג זיא רע לַײװ ,ןעמונעגטימ
 רָאנ ,רעטעברַא-עניב סלַא טינ ןיוש רעבָא ,גרוברעטעּפ ןיא ןבילבעג
 -ַאלַאב ענעזײשרַאֿפ ןיא טסיטעלּפוק סלַא ןטערטסױרַא טגעלֿפ רע
 עשיטימעסיטנַא עשיסור קיטַײצכַײלג ןוא עשיד:י ןעגניז ןוא ןענַאג

 ."ךעלדיל
 .1917192 .וז ,1941 ,קרָאיװינ ,/קיאַאזָאמ רעטַאעט, -- גייװצרעבליז ןמלז
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 .ענִיַארקוא ,אטלַאב ןיא ןריובעג .א זיא ןיקסַאר לואש טול |

 - ןט18 ןוֿפ ףוס םוצ טבעלעג .א טָאה ,ַאקשורטעיּפ החמׂש .רד טיול
 .ןילָאװ ,עילָאּפָארטסָא ןוֿפ טמַאטשעג ןוא טרעדנוהרָאי

 :{גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא} טבילרש ךָאלב םייח

 "סנבעל ןַײז ןגעוו סעכעלטֿפירש ןייק ָאד טשינרַאג זיא סע
 ןשיוצ ןוא טמַאטש רע עכלעוו ןוֿפ ןדיי עשילופ יד .עטכישעג
 עכלעזַא ןוֿפ קסע ןייק טכַאמעג טינ ןבָאה ,טבעלעג טָאה רע עכלעוו

 | "דנימ ףיױא זױלב ןזיוועגנָא רעבירעד זיא'מ .םינינע עכעלנעזרעּפ

 .רעלָאּפָארטסָא רעה ןגעוו תורוסמ עכעל

 ןַײז ןוא ןבעל ןַײז ןוֿפ סעטַאד יד ףינצ רעבירעד לעטש ךיא

 ץעג סוקילא ןמאנ שיא ןַײמ ןוֿפ ןעמוקַאב סע בָאה ךיא יו ,עטכישעג
 ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא רע .סָאדַאר ןוֿפ ('גָאנױװישזרק) סוֿפמורק
 רע זַא ,גנוקרעמַאב רעד טימ ,תועידי יד ןוֿפ ײטייקיטכיר, רעד רַאֿפ
 ןַײז ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,סָאד ןבעגעגרעביא רימ טָאה
 עלעשרעה ןוֿפ טַײצ רעד ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,היע ,ןעדייז
 | | | / ,רעלַאּפָארטסָא

 ברה לבוקמ לעב ןטנַאקַאב ןוֿפ לקינייארוא ןַא ןעוועג זיא .א
 ןגעוו ,"ןידי ןדא רֿפס ןוֿפ רבחמ לעב רעד ,עילָאּפָארטסָא ןוֿפ ןושמש |

 ,ךאלמ ַא םיא וצ טמוק גָאט ןדעי זַא ,ןלייצרעד טגעלֿפימ ןכלעוו
 ןוֿפ תורזג יד תעב ןוא ,הלבק ןוֿפ תודוס יד טימ םיא טנעקַאב סָאװ
 טימ ןוא ןטגָאזעגנָא ןַײז ןענֿפעג רע טָאה ,שיי ,ןיקצינלעמכ
 טָאה טנגוי רעירֿפ ןַײז ןיא .טיוט-רעריטרַאמ ןטרַאוורעד טֿפַאשקנעב
 ,טָאה ןוא ,ןענרעל םוצ ןטײקיעֿפ עכעלנייוועגרעסיוא ןזיוועגסױרַא .א
 -רעד טָאה'מ .הלבק טימ ןבעגעגּפָא ךיז ,עדייז-רעטלע ןַײז יו יזזַא
 זיא סע רעבָא ןדִיי ַײב בר רעסיורג ַא ןַײז ךיוא טעוװ רע זַא ,טרַאװ

 ַא ןרָאװעג ירֿפ רעייז .א זיא וצרעד .טַײצ ערעדנַא ןַא ןעוועג ןיוש

 -"סירַא עקיטסַײג יד .ךיז רַאֿפ ןגרָאז ןילַא טֿפרַאדעג טָאה ןוא םותי |

 טריֿפעגקעװַא םיא טָאה .טנשריעג טָאה רע סָאװ ,טײקשיטַארקָאט
 ַא ,רעבָא .גנילציוו ַא ,ץל ַא ןרָאװעג זיא רע .געוו ןרעדנַא ןַא רָאג ףיוא
 .רַאנ רעטֿפַאהלעזטער-שיטסימ ַא ןבילבעג זיא רע זַא ,םינּפ

 טַאהעג טָאה רע זַא ,םיא ןרעדליש ,טנעקעג םיא ןבָאה עכלעוו יד

 זַא רעבָא ,ןשימלעש ַא םענייא ןוא ןעמורֿפ ַא םענייא .סנריהעג ייױוצ

 ַא ןעועג זיא רע .עשימלעש סָאד ןענּוועגרעביא טָאה עמורֿפ סָאד

 טנעה ,עלאמוש ,עטרַאצ ךעלנייוועגרעסיוא טימ סקּוװ םעניילק ןוֿפ ןַאמ

 דרָאב עגנַאל ןוא רָאה עטקָאלעג עצרַאוש-ןליוק יד רעטניה .סיֿפ ןוא

 טצַאשעגּפָא קירעהעג יוװ טינ זיא סָאוו ,המשנ ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה

 טנרעלעגסיוא םיא ןבָאה ייז לַײװ ,רעניווונייא עקיטרָא יד ןוֿפ ןרָאװעג
 ןַײז וצ ץַאזנגעק ןקידנעטשלוֿפ ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,טחוש ַא ןַײז

 | | ' "טימעג
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 יי

 ןופ ןָאקיסלעל

 ;זַא ,ךָאלב םייח טלייצרעד רעטַײװ

 לעב ןוֿפ לקינייא ןָא ,עעבישזעמ ןוֿפ ךורב יבר רעטנַאקַאב רעד;

 ,ךלמה לואש ןוֿפ המשנ רעד ןוֿפ לוגלג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ֿבוט םש
 תבש ןריֿפנײא ןוא ןחישמ ןעגנערבּפָארַא דלַאוװג טימ טלָאװעג ןוא
 ,"ןביוא ןוֿפ גָאזנָא ןקרַאטש ַא ןעמוקַאב רַאֿפרעד טָאה ןוא ,ןותבש
 קידנעטש זיא רע .הרוחש הרמ רעכעלקערש ַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא
 .ענעגייא ןַײז ןַײז םייקמ טנָאקעג טינ טָאה ןוא קירעױרט ןעוועג
 םיקידצ ערעדנַא יד ןעוו ."תובצע רַאֿפ ןטיה ךיז לָאז ןעמ, :הרות
 לָאז רע זַא ,טהצעעג םיא ייז ןבָאה ,טסּוװרעד ןוֿפרעד ךיז ןבָאה
 .ךעלקיטש ענַײז ךרוד לָאז סָאװ ,ץל ַא ,ײרַאנא ַא ךיז וצ ןעגנערב
 ױזַא) תובצע ןוֿפ טסַײג םעד םיא ןוֿפ ןבײרטסױרַא ןציוו עששירַאנ ןוַא
 ןיז ןבָאה ךורב יבר ןוֿפ םידיסח יד ןעוו ןוא ,(ךלמה לואש ַײב יװ
 ןענַײז ,םיא ןגעוו טגערֿפעגכָאנ ךיז ןוא ,ןעלעשרעה ןגעוו טסּוװרעד
 -יזעמ ןייק טכַארבעג םיא ןבָאה ןוא עילָאּפָארטסָא ןייק קעװַא יז
 ץנַאג ןרָאװעג זיא עלעשרעה רעקיטסול ,רעכעלײרֿפ רעד .שזעיב
 ןשילָאכנַאלעמ ןוא טנערטש ךעלנייוועגרעסיוא םעד ןבענ ןעעזעגנָא
 .םידיסח רעטנזיוט ענַײז ןוֿפ גנילביל רעד ןרָאװעג זיא רע .ךורב יבר
 רע .ןיבר ןוֿפ תורוּת יד ןרעה שזעיביזעמ ןייק ןעמוק ןגעלֿפ עכלעוו
 דיר עֿפרַאש ייז טגָאזעג ןוא ךעלײרֿפ ,קיטסול טכַאמעג ייז טָאה
 . רעבַא ,ייז ןוֿפ טקזוחעגּפָא ,ןטײקכַאווש ערעייז ןגעוו ןגיוא יד ןיא ןֿפָא

 קידנֿפורסױרַא טינ ,ןֿפוא-לארׂשי תבהא טימ ןוא ןקיטומטוג ַא ףיוא
 ןֿפרַאש ַא טימ טניושעג טינ ךיוא רע טָאה טֿפָא ץנַאג .סעּכ ןייק ייז ַײב
 ןוא ,ןײלַא ךורב 'ר יבר סעד ןעגנוקרעמַאב עשיטסַאקרַאס ןוא ץיוו
 טלוֿפרעביא ןעוועג זיא סָאװ ,ץרַאה ןַײז טכַאמעג רעטכייל סעדכרוד
 רע טָאה ןוא ,ןקנירט םוצ ןעמונעג ךיז טָאה עלעשרעה .רעצ טימ
 .קיסייב קרַאטש ןרָאוועג רע זיא ,ןקנירט וצ סָאװ לָאמַא טַאהעג טינ
 סָאװ רעד ,קיניזטסּוװַאבמוא ,ןרָאװעג זיא רעילַאּפָארטסָא עלעשרעה
 תורצ ןוֿפ םי ַא ןיא ןוא ןטקנערקעג-ףיט םעד טקירדעגסיוא טָאה
 -עגמוא עלַא ןעמונעגנָא טָאה רעכלעוו ,דִיי-תולג ןקידנקנירט ךיז
 ןלַאֿפ ענעטלעז ןיא רָאנ טָאה ןוא ,טָאג ןוֿפ טמיטשַאב יו ןטייקיטכער
 .תונעט ענַײז טימ ןעמוקעגסױרַא זיא ןוא קיטייוו ןַײז טקירדעגסיוא

 ךעלטרעווכַײלג ,ןציוו עקילָאצמוא ענַײז ןוֿפ שיטסירעטקַארַאכ יו!
 ַא ןעוועג ךָאנ זיא עלעשרעה ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעוו ,ןלַאֿפנַײא ןוא
 ןיוש םיא טָאה סָאװ ,לקיטש ַא ןָאטעגּפָא לָאמַא רע טָאה ,לגנִיי גנוי |

 .טכַאמעג טמירַאב טלָאמעד

 -דניק ,לכאמ עטבילַאב סָאד טכַאמעג לָאמַא טָאה עמַאמ ןַײז ןעוו
 ןײגקעװַא טַײצ לקיטש ַא ףיוא לָאז יז זַא ,ןָאטעג ױזַא רע טָאה ,ךעל
 קלח ןסיורג ַא ןעמונעג ןיילַא ךיז רע טָאה לַײװורעד .םייה רעד ןֿפ
 ןעזרעד ןוא ןעמוקעג קירוצ זיא רעטומ יד ןעוו ,ךעלדניק יד ןֿפ
 טָאה ,ךעלדניק יד ןוֿפ טֿפלעה ַא טלעֿפ סע זַא ,ןָאטעגּפָא טָאה רע סָאװ
 רעה רעבָא ,ןַאמ ריא רַאֿפ טגָאלקרַאֿפ םיא ןוא בָאג ַא ןבעגעג םיא יז
 קיש' הרוּת רעד ןיא ךָאד טײטש'ס, ץוריּת ַא טַאהעג טָאה עלעש
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 === .ס שטופ טוט

 רעטַאעט ןשידי

 יקרַאטש בָאה ךיא ןוא ,'ריד םענ רעדניק יד ןוא רעטומ יד קעווַא

 טנרעלעג ןטכענ בָאה ךיא לַײװ ,טָאבעג סָאד ןַײז סייקמ טלָאװעג
 וטסלָאז ,הווצמ ַא טנַאה רעד וצ ריד טמוק סע זַא ארמג רעד ןיא

 ."ןַײז םייקמ דלַאב יז
 ;טבַײרש יקצולירּפ חנ

 ןוא רעטסטלע רעד ,רעלָאּפרעטסע רעדַא רעלָאּפָארטסָא לשרעה, = |
 טנַאקַאב ןענַײז סָאװ ,רעבַײרטסַאּפש ןוא םיצל יד ןוֿפ רעטסטמירַאב
 רעטייוצ רעד ןיא טבעלעג טָאה ,ןדִיי עשיעּפָאריײא-חרזמ יד ַײב
 םורַא ךיז טיירדעג ףוסל ,טרעדנַאוועג ךס ַא היי ןט18 ןוֿפ טֿפלעה
 ןצנַאגניא .רענישטלוט לכורב ןיבר םענֿפ ףױה ןשיטַאנגַאמ םעד
 םעד יבגל ןטײקיטסַײרד ךיז טביולרעד ,עכָאּפע רעד ןוֿפ טסַײג ןיא
 רַאֿפ .(ידכו תולוגס ןבעגעג ,לוטש ןַיז ףיוא ךיז טצעזעג) אֿפוג ןיבר
 ןבָאה ,ןגיוא יד ןיא םיא ,ןובשח סלכורב 'ר ףיוא ץיוו ןעײרֿפוצ ַא
 םורַא טַײצ ַא ןיא ןוא ּפערט יד ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא םידיסח יד םיא
 | | . .פעלק יד ןוֿפ ןברָאטשעג רע זיא

 טלַאטשעג ערעלוּפָאּפ ַא {1937 טקורדעג} גָאט ןקיטנַײה ץזיב
 -נָאק ןיא רעקיצניױװ עטיל ךיוא זַײװלײט ןוא עילָאדָאּפ ,ןילָאוװ ןיא
 -קענַא ןוא ךעלהֹשעמ םיא ןוֿפ ךָאנ טלייצרעד ןעמ ּוװ ,(ןלױּפ-סערג
 ןעוועג זיא עלעשרעה זַא ,טימרעד ןָא ךיז ייז ןבייה עלַא טעמּכ .ןטָאד

 סעּפע ןָאטּפָא .תבש ףיוא טַאהעג טינ טָאה רע זַא רעדָא ;קירעגנוה !
 -לָאמ ַא ןעמוקַאב וצ ידּכ ,רע טגעלֿפ ,המכח ַא ןגָאז רעדָא לקיטש ַא
 רעקינױזֿפרַאש ַא ןוא רעגולק ַא .הבדנ ַא ןגירקסױרַא רעדָא טַײצ
 -רַאֿפ ןעוועג עלעשרעה זיא ,גנוקיטֿפעשַאב רעטמיטשַאב ַא ןָא ,שטנעמ
 -רַאֿפ יד טַאהעג ביל טינ קרַאטש טָאה ןוא םענַײז תולד ןֿפױא ןסיב
 רָאנ ןֿפלעה וצ םיא ןעוועג טיירג ןענַײז סָאװ ,עטַאז ןוא עכעלגעמ
 זיא ץיוו ַא רעדָא לקיטש ַא סנַײז .לטרעװכַײלג ַא ןוֿפ זיירפ ןרַאֿפ
 א טייקזיב :ןעוװעג ןענַײז רעועג סלעשרעה .קיטומטוג ןטלעז
 סױרַא ןרַאּפש םיא ןגעוו ןטָאדקענַא ןוא תוישעמ עלַא ןוֿפ .םזַאקרַאס
 .ןזטטנעמ רַאֿפ לוטיב רערעטיב ןוא עריטַאס עלַאיצָאס

 -רָאֿפ ַא רַאֿפ ןרעוו טכַארטַאב סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןָאק עלעשרעה
 ריא טימ סָאװ ,רוטַארעטיל רעשיריטַאס רעשידִיי רעד ןוֿפ רעײג
 ןוא תוישעמ גנולמַאז עטכעלש טינ ַא .היי עטופ סָאד ןָא ךיז טבייה
 שטיווָאקיזײא .פ ןבעגעגסױרַא טָאה ןעלעשרעה ןגעוו ןטָאדקענַא
 | | ."(1910 ,1909 ,1884 עשרַאוװ

 /  גטבַײרש (קסנימ) סעדלָאה .א
 ןַא קיטעט ןעוועג זיא ןוא טבעלעג טָאה רעילָאּפָארטסָא לשרעה,

 -ָאיב עיונעג ןייק .טרעדנוהרָאי ןט19 בײהנָא ןוא ןט18 ףוס םוצ ךרע
 םצע ןַײז ןיא רעבָא .טינ רימ ןבָאה םיא ןגעוו תועידי עשיֿפַארג
 ןזיו ששזעבישזעמ ןיא ,ןַײז טינ לֿפיװצ םוש ןייק ןָאק ץנעטסיזקע
 ףיוא תויתוא יד שטָאכ ןוא ,רבק ןַײז ןוֿפ טרָא םעד ןָא ןָא טַײל עטלַא
 ךיז רעווש רעיײז זיא סע ןוא ןבירעגּפָא קרַאטש ןענַײז ןייטש םעד
 רעד טָא ןוֿפ טייקיטכיר רעד ןיא רימ ןביילג ,ייז ןיא ןבײלקרעדנַאנַאֿפ
 ןגעוו רעביא טיג ןעמ סָאװ סָאד זַא ,ךיוא ןביילג רימ .גנוטפיוהַאב
 ףוס לַײװ ,תמא םוצ טנָאנ זיא ,טכיזניה ןשיֿפַארגָאיב ןיא ןעלשרעהי

 יז .עטלַא ַאזַא טינרָאג ןיוש עיצידַארט עכעלדנימ יד זיא ףוס לּכ
 עטלַא יד ןוֿפ סעדייז יד .תורוד עטַײװ יד ןיא ןרָאלרַאֿפ טינ טײג
 ."ןעלשרעה ןענעק טנָאקעג ןיילַא ןבָאה שזעבישזעמ ןיא טַײל

 / רעד ןיא רעגנוא השנמ ןוֿפ "לַאװק ןקיבײא ןוֿפ, לײטּפָא ןיאְו
 ןָאטירעה ןויצ-ב טרעֿפטנע .,"לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט, גנוטַײצ

 ,רַאונַאי 15) לײטּפָא םעד ןיא עגַארֿפ רעד ףיוא ,ַאגונַאטַאשט ןוֿפ
 -סָא עלעשרעה יװ ץל ַא דיי ַאזַא ןעוועג עקַאט זיא סע יצ (5

 - :רעילָאּפָארט
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 .תודיסח ןוֿפ עלעגיוו סָאד ,שזעבישזעמ ןוֿפ סָאטש ןיײלַא ךיא;
 ןקיליײה ןֿפױא ןייג ןעדייז ןַײמ| טגעלֿפ לולא שדוח שאר ןדעי.
 ,ֿבוט םש לעב ןוֿפ ךעלביטש יד ןעוועג ןענַײז טַײז ןייא ןיא ּווװ ,טרָא
 רעטייוצ רעד ןוֿפ ןוא ןדִַי עטוג ערעדנַא ןוא לכורב יר בר רעטּפָא
 רעד ףיוא... .םינואג עשידגנתמ יד ןוֿפ ךעלביטש ןעוועג ןענַײז טַײז

 ,ןַאמ -תורבק ןטימ ךערּפשעג ַא ןריֿפרַאֿפ רע טגעלֿפ טַײז רעשידיסח

 סייוו ךיא .ײדמלמ הרוּת-דומלּת רעד לוולעוו  ןֿפורעג טָאה'מ ןכלעוו

 סלַא רעבָא ,דמלמ סלַא ןעוועג זיא רע גָאגַאדעּפ רעדָא ןדמל לֿפיװ טינ

 -תורבק רעקיזָאד רעד .רבק ןדעי טקנעדעג רע טָאה ןַאמ-תורבק

 -עג םלוע-תיב םעד ףיוא זַא ,ןעדייז ןַײמ רַאֿפ טגָאלקַאב ךיז טָאה ןַאמ

 ,סרעילָאּפָארטסָא עלעששרעה יוו עכלעזַא ,םירבק עקיטכיוו ךיז ןעניֿפ

 ,ןברַאטש טעוװ רע יוו םעדכָאנ .ערעדנַא ןוא |?} רּתסא ןוא יכדרמ

 טריֿפעג זדנוא טָאה רע .ךיז ןעניֿפעג ייד ּוװ ןסיוו טינ רענייק טעװ

 ןַא וצ ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ זיב ,םירבק עטלַא ענעדײשרַאֿפ ןשיווצ
 ,טינ ךיא קנעדעג חסונ סעד .הבצמ ערַאבזעל סיױק ַא טימ רבק ןטלַא

 טכוזַאב טָאה יקסנַא .ש ןעוו.. .רבק סלעשרעה ןעוועג זיא'ס רעבָא

 ךס ַא ןעמונעג רע טָאה ,1912713 רָאי ןיא ךיז טכַאד ,שזעבישזעמ

 זַא יא הׂשעמ רעד ןוֿפ ףוס רעד ..רעצעלּפ עלַא יד ןוֿפ רעדליב

 ןָאק ךיא ןוא ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה יוו דיי ַאזַא ןעוועג זיא'ס

 .רבק ןַײז ןעזעג בָאה'כ זַא ,ןגָאז תודע

 ,עילָאּפָארטסָא ןיא טחוש ַא ןעוועג זיא לשרעה זַא ,טלייצרעד ןעמ

 רעמ טָאה רע .ּפָאק ןיא ןגעלעג קיניװ רעייז םיא זיא הטיחש יד רָאנ
 -רַאֿפ ןָאטּפָא ןוא ךעלטרעווכַײלג עֿפרַאש ןֿפַאש וצ טַאהעג ןעניז ןיא

 ןוא רעקידנרָאגַײרד ַא ןעוועג רע זיא ןצבק ַא .ךעלציּפש ענעדייש

 רע טָאה ,ךעלעטניּפ עצרַאוװש יד ןיא טנעקעג טוג טָאה רע שטָאכ

 ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדִיי טימ ,םלוע ןטסָארּפ ןטימ טרֿבחעג קידנעטש ךיז

 רעביא טרעדנַאוװעג ךס ַא טָאה רע .טַײל עמערַא טימ ןוא ךמע טימ

 ַא ץעגרע ּױו טכָאקעגסױא ןעוועג זיא ןוא ךעלטעטש רעילָאדָאּפ

 ,טַאהעג ביל טינ קרַאטש םיא טָאה להק .הינסכא ןָא ןוא עמשטערק

 קינווַאבַאז ַא ,ילכ עטסופ ַא ףיוא יו טקוקעג םיא ףיוא טָאה יבר רעד

 גולק ַא טימ ןגינעגרַאֿפ לָאמַא ןֿפַאשרַאֿפ ןָאק סָאװ ,ןרעליײוורַאֿפ}

 ןץא טקעטש סעּפע .םיא טימ טיהעג ןַײז ףרַאד ןעמ סָאװ רָאנ ,טרָאװ

 ןַא שטנעמ ַא רע זיא סעּפע ,ךעלרעֿפעג זיא סָאװ ,סעכלעזַא םיא

 ּ 'רקיעב רֿפוכי ןימ ַא ,ץרא-ךרד סוש

 םעד ,לכורב בר טעוועשרעהעג טלָאמעד טָאה שזעבישזעמ ןיא

 ,קינהרוחש הרמ רעכעלקערש ַא ןעוועג זיא רע .לקינייא ןַא סמש לעב

 ןוא ,עילָאּפָארטסָא ןוֿפ ןעלשרעה טכַאובעגּפַארַא םיא וצ ןעמ טָאה

 סעד טעווַאבַאז טָאה רע .ץל ַא "ףיוה, סניבר ןיא ןרָאוװעג זיא לשרעה

 ,ןיבר םעד טגָאזעגנַײרַא ףרַאש ױזַא טֿפָא ץנַאג רעבָא טָאה רע .ןיבר

 רעד זַא ,סרעקעלרעטנוא יד ןוא םיאבג יד ,םיברוקמ עכַײר ענַײז

 ןבָאה ױצכעגַאזנַײרַאפ יד ןוא ,רעגניֿפ יד טקעלעג שממ טָאה סלוע

 ןבילברַאֿפ ןענַײז וא לױמ וצ לױמ ןוֿפ ןייוצרעביא ןביוהעגנָא

 - .ורכז-סקלָאֿפ םניא

 דוֿבּכב עגופ ױזַא ןיבר םעד רע טָאה לָאמנייא זַא ,טלייצרעד ןעמ

 -עגּפָא םיא ,ןקעטש ןטימ ןגָאלשעג קרַאטש םיא טָאה רענעי זַא ,ןעוועג

 ךיִג זיִא וא ןקנערק וצ ןבױהעגנָא טָאה לשרעה .ןעגנול יד ןגָאלש

 ןיא ןרָאװעג קנַארק רע זיא ,טנַאירַאוו רעדנַא ןַא טול .ןברָאטשעג

 -ישזעמ ןייק סעציילּפ יד ףיוא לקעז ןטימ טּפעלשרעד סיוק ךיז ,געוו

 .ור עקיבייא ןַײז ןענוֿפעג ןיוש טָאה רע ּוװ ,שזעב

 יד קידנענעכער טינ ,רעילָאּפָארטסָא לשרעה ןוֿפ תושעמ עלַא

 סעווַאבַאז ,ךעלציּפש טַאלג ןגעוו רעביא ןביג סָאװ ,ןדָאזיּפע ענלצנייא

 ןא ןקנוטעגנייא ןוא ףרָאש ןא ףיט ןענַײז; ,ךעלטרעוו-ליּפש ןוא
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 (גנונעכייצ) / רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה,

 סלַא ןרעּפלא ֿבקעיי

 1 רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ,

 רעד ,קַאמורֿפ רעד ,ריבג רעד ."עריטַאס ןוֿפ םס ןכעלרעֿפעג םעזי
 יד ןענַײז סָאד טָא -- טַײל ענַײז ןוא יבר רעד ,קינֿבוט-לעב רעשלהק
 ,ץיוו ןקיסייב ןייז ןֿפ ,רָאמוה ןַײז ןוֿפ ,עריטַאס סלשרעה ןוֿפ ןטקעיבָא

 ןוֿפ ןטַײצ ערעטצניֿפ 9 עמַאס יד ןיא יו קידריווקרעמ ששממ זיא סע
 דַאנַאֿפ ןשידיסח ןטעוועדלי ןועצ ןופ עיכרַאגילַא רעשינבר- (עלהק רעד

 עזטידיי יד ןוֿפ טייקטקירדרעטנוא ץא טױנ רעכעלרעדי וש ןוֿפ ,םזיט

 .רעילָאּפָארטסָא לשרעה ץלד סקלָאֿפ רעד ןעמוקעג זיא ,ןסַאמד סקלָאֿפ

 םענוֿפ ,למיר ."םענעביוהעג; ןצנַאג םנוֿפ טעוועצעלעגּפָא טָאה ןוא

 ,ששודיח ַא ןעד זיא .סרעגָאז- העד ענַײז עלַא טי מ לטלעוו ןזעיקַאמורֿפ

 זיא רע סָאװ ,דלעה- רָאלקלָאֿפ רעטסבילַאב רעד ןרָאוועג זיא רע סָאװ

 ?עדנעגעל-סקלָאֿפ קיטש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאֿפ

 א רעייז טמענרַאֿפ רַאלקלָאֿפ ןושירעלייצרעד ןשידִי סעניא

 ,עטכיסעעג עשירי טַאס יד ;ןטעּפשּפָא ןוא ןכַאלּפָא סָאד טרָא ןסיורג
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 ַא ,הׂשעמ ענייש ַא ןרעה

 סלַא ץרַאװש סירָאמ
 "רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה,

 -קענַא רעטעטכירעג-לַאיצָאט רעד ,ץיוו רעשיטסירָאמוה-ףרַאש רעד
 .שינערעהוצנָא עכעלֿפערט יד ,לטרעווכַײלג רעקידוועליּפש רעד ,טָאד
 יד ןוֿפ רָאלקלָאֿפ םעניא ןרנַאשז עטסבילַאב יד טינ ריש ןענַײז סָאד
 ."ןסַאמ ענשַאּפער ָאה עשידִיי

 רכומ עלעדנעמ יו ןזלײוװוצנָא ּפָא ךיז טלעטש סעדלָאה .א ןוא

 -רַאֿפ יד ןשיװצ זַא ,"סמייח בר המלש, ןַײז ןיא טקרעמַאב םירֿפס
 -עברַא} םילעוּפ יד ןוֿפ ןעגנוזעג טֿפָא ןרעוו סָאוװ ,ךעלדיל ענעדייש
 יד וצ זייב סָאדלַא סיוא ןזָאל סָאװ ,ךס ַא ךיוא ךיז ןעניֿפעג ,{רעט
 יּפש ןוא ךעלטרעוו עֿפרַאש טימ שדוק-ילּכ ןֹוא טַײל-להק ,םידיגנ
 -ֿפױא סמכילע-םולש ךיוא טריטיצ רע ןוא ,ךעלטרעוו-ךעטש עקיצ

 ןוא םילשמ ,ןציו עשידִיי ןעלמַאז וצ (1892 .,"רשבמ לוק,,) ףור

 -סיוא טנַײֿפ טָאה דִיי רעכלעוו .ךַאז עשידִיי ַא זיא םינצל , :תושעמ
 -עגֿפױא טינ דַיי ַא זיא ןעוו ,?לטרעװכַײלג ַא
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 טיישט קעש א הילעז היה לא ישיר

 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ,אברדא רָאנ ,הלילח שָאקסָאר סיורג רַאֿפ טינ ,ךיז ןעלציוו וצ טגייל

 סע .הסנרּפ תגאד עקידנעטש ןוא טײקלֿפש ,טײקמערָא ,תורצ רַאֿפ
 ןיא יצ סַאג רעד ףיוא ןייטש יו ןגינעגרַאֿפ רעסערג ַא ןַארַאֿפ ןעד זיא
 ןכַאמ קזוח ,שדוח סנרּפ ןוֿפ ןטעּפשּפָא ןוא זַײװכעלדער שרדמה-תיכ
 ןזיב ןטסנעלק םענוֿפ ןעװעצלּפָא ןוא עסקַאט-לעב םעד ,דיגנ םעגוֿפ
 "?עסיורג ַא רָאנ ,שיט ןרעטנוא גיײֿפ ַא ןלעטש טסייה סָאד ,ןטסערג

 :וצרעד טקרעמַאב סעדלָאה ןוא
 "קזוח .ײךַאז עשידִיי ןייק רָאנ טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא םינצל.

 טבילַאב זיא סָאוװ ,ךַאז ַא סיוועג זיא רעבָאהטכַאמ עכַײר יד ןוֿפ ןכַאמ
 יו רעכעלרעֿפעג ליֿפ סָאד זיא וצרעד ןוא ,ןסַאמ-סקלָאֿפ עלַא ַײב

 ןוא עכעלטכַארַאֿפ יד סא טקירד סע .ײשיט ןרעטנוא גיײֿפ ַא;
 "ירדרעטנוא ןוא סרעשרעה יד וצ קלָאֿפ םוֿפ גנויצַאב עכעלטניֿפ
 "רעטנוא יד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב םעד ןריזינַאגרָא וצ טימ טֿפלעה סע .רעק

 רערעדנוזַאב רעד ףיוא ןזיוועגנָא קיטכיר טַאה םכילע-םולש .עטקירד

 -קחח םוצ ,ץיוו םוצ ןשטנעמ קלָאֿפ ןשידִיי םענוֿפ טייקנעדנובעגוצ
 םעד ןוֿפ רוקמ ןתמא םעד טמיטשַאב ,בגא ,טָאה רע .ײרעכַאמ

 טנכייצעגסיוא טָאה רע .ײךיז ןעלציוו וצ טגײלעגֿפױא , ןַײז ןקידנעטש |
 ."הלילח שָאקסָאר סורג רַאֿפ טינג םע טמוק ןעמוק זַא ,ןענַאטורַאֿפ
 -סקלָאֿפ ןוא רָאמוה-סקלָאֿפ םעד טלייטעגּפָא יו רע טָאה טימרעד

 ,ךיז ןענהמכח יןלעדייא ןטלקיצעג ןשינדמל סםעד ןוֿפ ַײס עריטָאס
 ןוא ךעלטרעװ עקישטַאלּפ ,יױטָאדקענַא ענימעגלַא ידי ןוֿפ ַײס

 -ַאק ןשידִיי ןזעי ןיא בורל טנַײה ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןציו עלױֿפ
 : | .רַאדנעל

 ןצרוק ןיא ןוא טקרעמַאב ךיוא טָאה רעבַײרש-סקלָאֿפ רעסיורג רעד

 וצ רָאלקלָאֿפ ןשירעכַאלּפָא ןשידִיי סענוֿפ ץנעדנעט יד טרילומרַאֿפ

 ןייא םורַא ךעלטרעווכַײלג ןוא תושעמ ןעלקיצ עצנָאג ןרירטנעצנָאק
 טימ ןעוועג םש-הנוק ךיז ןוא טבעלעג ךעלקריוו טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ
 רעד ןוֿפ טױט ןכָאנ זַא ,ױזַא ,ןיזֿפרַאש ןכעלנייועגרעסיוא ריא
 -רעביא ןוא ןלייצרעד וצ טרעהעגֿפױא טינ ןעמ טָאה ןָאזרעּפ רעקיזָאד

 טימ ןוא ,ןעוטֿפױא ןוא תומכח עריא וליֿפַא רוד וצ רוד ןוֿפ ןבעגוצ

 ,עקיטֿפַאהרַאוו סָאד ןדיישוצּפָא ןרָאװעג רעוװוש ןיױש זיא טַײצ רעד

 -נעמָאנ ,ןטכַארטעגוצ םנוֿפ ,ענעעשעג ,עטערקנָאק-לעודיווידניא |

 קיטש ַא טרעוו ןָאזרעּפ עקידעבעל יד .ןטּפינקעגנָא ,ןוויטקעלָאק-זָאל

 םעד רעבירַא טַײוװ אמתסמ טגייטש סָאװ ,דלעה-רָאלקלָאֿפ ַא ,עדנעגעל

 .םוקלוֿפ גנלעטשרָאֿפ-סקלָאֿפ רעד ןיא זיא סָאװ רָאנ ,ףיטָאטַארּפ

 ףורֿפױא ןבלעז םעד ןיא םכילע-םולש טבַײרש םעד ןגעוו .לַאער

 ,ןקעלַאשרַאמ עשידִיי ןֿפַאשַאב טָאה עדנעגעל עשידִיי יד :עקַאט
 ןַא רעטנוא טנַאק ןדעי ןיא רעבַײרט-סעוװוָאטַאק ,סרעגָאז-לטרעוו

 עלעשרעה יר ,קעלַאשרַאמ לסָאי ,רעוועקטינס לרעמש :ןעמָאנ ןרעדנַא

 זיא סָאװ .ערעדנַא ךָאנ ןוא רערימדול המלש 'ר ,רעילָאּפָארטסַא

 יד רָאנ ,ןגָאז וצ רעווש זיא ןענױשרַאּפ םינימ ַא רַאֿפ ןעוועג סָאד

 ףרַאש ןוא ףיט לָאמטֿפָא ןענַײז ,ייז ןגעוו טלייצרעד ןעמ סָאוו ,זוששעמ

 ."עריטַאס ןוֿפ םס ןטסכעלרעֿפעג םעד ןיא ןקנוטעגנייא ןוא

 ןשיווצ .ןצנַאגרעד טנָאקעג גנירג ןעמ טלָאװ לטעצ עקיזָאד סָאד

 ןרעו טנכערַאֿפ טֿפרַאדעג ,רעגייטש ַא ,טלָאװ "ערעדנַא ךָאנ יד

 -נּווסטָאג עלעבייל רעוװעשטידרַאב רעד יו רוגיֿפ טטירָאלָאק ַאזַא

 -רַאּפ יד טָא ןענַײז (עטסקיטכיוו סָאד זיא סָאד ןוא) םעדרעסיוא .רעד

 ,דַארג ןבלעזמעד ןוא ןייא ןוֿפ טינ ,טרעוו ןייא ןוֿפ טינ ןענױש
 לֵסָאי יװ טקנוּפ ,רעוועקטינס לרעמש .בַאטשסַאמ ,טגָאזעג רעסעב
 רעכלעוו ןוֿפ קנעדנָא רעד .רוגיֿפ עלַאקָאל רעמ ַא זיא ,קעלַאשרַאמ
 ןעלרעמש ןגעוו תוששעמ .עירָאטירעט רעניילק ץנַאג ַא ףיוא ךַאוװ זיא
 טנַאק רעבירעד רָאנ ,ןטנַאק ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעשזדנָאלברַאֿפ ןענָאק
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 -ָארטטָא עלעשרעה .ןיטנַאטסנָאק-טלַא םורַא ןוא ןיא ןרעה יז ריא
 ןגעו זושעמ יד .רוגיֿפ עלַארטנעצ ןימ ַא זיא ,ןגעקַאד ,רעילָאּפ
 טלבירג ןוא טלביווש סע ּוװ ,עילָאדָאּפ ןוֿפ קידנמָארטשסױרַא ,םיא
 טרָאד ןוֿפ .ענִיַארקוא ץנַאג ןיא ךעלבַאטשכוב טלייצרעד ןרעוו ,ייז טימ
 -ָארטסָא לשרעה .עטיל ןוא ןלױּפ ןייק ךיוא רעבירַא ךיז ייז ןֿפרַאוו
 -עטניא .טרָאװ ןוֿפ ןיז ןטסטיירב ןיא דלעה-רָאלקלָאֿפ ַא זיא רעילָאּפ
 -טלַא ןיִא טלייצרעד טרעוו סָאװ ,הֹשעמ עבלעז יד זַא ,זיא טנַאסער

 -עגרעביא וועשטידרעב ןיא ןיוש ןָאק ,ןעלרעמש ןגעוו ןיטנַאטסנַאק
 ןָאק עבלעזסָאד ,רעילָאּפָארטסָא לשרעה ןגעוו הׂשעמ ַא יו ןרעוו ןבעג
 רעדָא עציניוו ןיא רעדנּוװסטַאג עלעבייל ןגעוו הׂשעמ ַא טימ ןעשעג

 | .ןוָארוקסָארּפ

 ןדלעה-רָאלקלָאֿפ יד ןענַײז רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה וצ ךעלנע

 טלייצרעד ןרעוו ןטשרע ץגעוו .דַאבַאכ עקטָאמ ןוא רעֿפײֿפ עקייש
 ןעעיווצ ןטיױוצ ןגעוו דִי עשיליוּפ ןשיווצ ךעלכַאזטּפיוה תושעמ

 -ָאס רעד ןוֿפ ןוא ןוװטָאמ יד ןוֿפ טייקכעלנע רעד ַײב .ןדִיי עשיווטיל |

 םניא ץנערעֿפיד עשביה ַא ןַארַאֿפ ךָאנ זיא ,טייקדנעוועג רעלַאיצ
 זַא ,ךיז טכוד רימ .ןדלעה ַײרד יד עוו תושעמ יד ןוֿפ רעטקַארַאכ
 -רוב רעמ זיא רעֿפײֿפ עקייש :סָאװ טָא ןיא טײטשַאב ץנערעֿפיד יד
 לשרעה ,רעשינדמל -- דַאבַאכ עקטָאמ .שירעגנוי-ליווו ,קידעקסעל

 ןוא רעכעלמיטסקלָאֿפ ןטסרעממַא רעד זיא ,רעדיוו ,רעילָאּפָארטסַא

 עשיקלָאֿפלַא יו טעמּכ ,ערעייהעגמוא יד ןרעלקרעד וצ זיא טימרעד

 ,תוסשעמ ענַײז ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ

 ךיא בָאה ,רוטַארעטיל ןוֿפ רערעל ַא יװ לוש ןיא קידנטעברַא
 לשרעה ןוֿפ ךעלהֹשעמ ליומ סרעדניק ןוֿפ ןבַײרשרַאֿפ וצ ןבױהעגנָא

 ,תושעמ יד טימ טצנַאגרעד ייז ךיא בָאה רעטעּפש .רעילָאּפָארטסָא
 בָאה ךיא סָאװ ןוא טייהדניק ןוֿפ טקנעדעג ןיילַא בָאה ךיא סָאװ

 . .וועשטידרעב ןיא עטנַאקַאב ןשיווצ ןוא החּפשמ ןַײמ ןיא טלמַאזעגֿפױא

 סָאוו ,ןדִיי ָא ןעניֿפעג וצ ןטלעז זיא'ס זַא ,טגייצרעביא ךיז בָאה ךיא..
 -רעילָאּפָארטסָא לשרעה ַא ףױא ךַײא לָאז סָאװ ןוא ,שידִיי טדער
 .תוזטשעמ עכעלטע רעדָא רענייא טימ ןרעֿפטנע טינ הׂשעמ

 יז, עיצקַאדער רעד ךרוד ךיז טָאה רע זַא ,טלייצרעד סעדלאהָו
 ןקישוצ ןלָאז יז זַא ןרענָאיּפ ןוא הרֿבח-לוש וצ ןדנָאװעג "טיירג
 ןענַײז ,טרעהעג ןבָאה רעדָא ןענעק ייז עכלעוו ,תושעמ-סקלָאֿפ
 לָאצ יד ךעלריטַאנ,.. ךעלהשעמ טימ וירב רעטרעדנוה ןעמוקעגנָא
 זיא ליטנטסרעמ .רעסיױרג ןייק טינרָאג ןעוועג זיא ןוויטָאמ עַײנ
 ַאזַא ףיוא ךיז ןֿפורּפָא ןוֿפ טקַאֿפ רעד רעבָא ,סעיצַארַאוװו ןעוועג סָאד
 זיא סע קידעבעל יו לָאמ קירביא ןַא טקיטעטשַאב ,ןפוא ןעווָאסַאמ
 ןקיטנַײה ןזיב קלָאֿפ םַײב ףָאטש-רעילָאּפָארטסַא לשרעה רעד
 וצ ליצ ןטימ ,בָאה ךיא ןןעוו ןעזעגסױרַא סע ךיא בָאה רעמ ךָאנ .גָאט
 רעביא עזייר ַא טכַאמעג ,לָאירעטַאמ םעד ןצנַאגרעד ןוא ןרילָארטנַאק
 -עמ סרעדנוזַאב ןוא קינלעמכ ,ענשזַארד יו ,ךעלטעטש רעילָאדָאּפ
 | | ."עזעביזעז

 ןטיול ןלייטנייא ךיז ןזָאל רעילָאּפָארטסָא לשרעה ןוֿפ תוסשעמ יד
 | | :רנַאזעז

 סָאװ ,תוישעמ ךס ַא ןענַארַאֿפ ןציװ-ןגָאלַאיד עצרוק ןענַארַאֿפ
 -ַארַאֿפ ,םינאמאה ןכעלֿפערט ןֿפױא ,ליּפע-טרָאװ ןֿפױא טיובעג ןענַײז

 ,ןשינעלעטשרָאֿפ ןעגנוריסַאּפ טימ תוישעמ עשיטעשזס-טיירב ןענ
 סָאד טמענרַאֿפ תוישעמ עלַא ןיא טעמּכ .ךעלציּפש ,ןעוטֿפױא ,סעזייר
 רעבָא .ןָאנבױא םעד ,רעטכעלעג ןטנוזעג סױרַא טֿפור סָאװ ,עשימאק
 ענעטלַאהַאב עליטש יד רעטרע ךס ַא ןיא ךיז טליֿפ םעד רעסיואי

 ןטגָאזעג םעד ץוח ןוא ,עשימַאקיגַארט סָאד ,ןייּפ ןוא ייוו רעד ,רערט
 -קַארַאכ רעייז .עטניימעג-ףיט ןוא עטגָאזרעד-טשינ סָאד ָאד ךיוא זיא
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 רעד ,ףוס רעד זיא גנַאג-רעילָאּפָארטסָא לשרעה ןרַאֿפ שיטסירעט
 .טכירעגמוא טּפָא ,ףרַאש קידנעטש זיא רע הׂשעמ רעדעי ןוֿפ ץיּפש
 רעד ןוֿפ *ץלַאז, יד ,עלעטניּפ סָאד טרירטנעצנָאק יוװ טרעוו םיא ןיא
 : .עטכישעג רעצנַאג

 -נייא תוישעמ יד ךיז ץזָאל ןדנעטשמוא יד ןוא טלַאהניא ןטיול
 ןַײרַא ןעייג רעהַא ."ףיוה סניבר םורַאי (1 ןעלקיצ ייר ַא ןיא ןלייט
 -יֵלּכ יד ןגעק טדנעוועג ןענַײז סָאװ ,ןציוו ןוא תוישעמ יד סנטסרעמ
 -ייטוע ןענייז סָאד -- "ןצבק רעכעלײרֿפ רעד (2 .להק ןוא שדוק
 "ןקנעדעג וצ ןבָאה ןלָאז םידיגנ יד, (3 ,תוישעמ עקיבוטש-שירעג
 -רָאדרַאֿפ ,םידיגנ ענעמוקעגֿפױא ,םיריבג עגרַאק ןגעוו תוישעמ --
 ,ןָאטעגּפָא ייז טָאה רע סָאװ ,ךעלציּפש סלשרעה ןןוא ןרַאדנערַא ענעב
 .?ענעדײשרַאֿפ 4

 :טבַיײרש רעגנַאמ קיציא
 זיא רעקלעֿפ עשינַאמרעג יד ןוֿפ םענייא יב ,לשמל ,ןטייל יב ...;

 -קענַא לגיּפשנלייא ליט םעד טָאה סָאװ ,רעטכיד רעד ןעמוקעג ןיוש
 ךָאנ ןענַײז זדנוא ַײב .סָאּפע ןלַאנָאיצַאנ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ טָאד
 ןוא טייזעצ רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןגעוו ןטָאדסענַא יד לַײװװרעד
 רעד וליֿפַא ךָאנ זיא זדוא ַײב .טלעוו רעד רָאג רעביא טיירפעעצ
 -רַאֿפ ָאי ןיוש ךיז טָאה רעצימע בוא ןוא .ןעמוקעג טשינ רעלמַאז
 רעד ןעוועג סָאד זיא ,טַאדקענַא ןקיזָאד ןֿפױא שירעלטסניק ןטסָאמ
 -ַאער יו טרידַארגעד רעכיג לַאירעטַאמ סָאד טָאה סָאװ ,טנַאטעליד
 "ןביוהרעד -- ךָאנ טסעומש רעוו .טריזיל

 סעלעשרעה ןוֿפ דוסי ןֿפױא ,רעביא טיג |רעגניז .י .י| רעּפוק .נ
 ןֿפוא ןקידנגלָאֿפ ףיוא ,עטכישעגסנבעל ןַײז ,תושעמ

 ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןעוועג זיא רעוו.
 -עג רע טָאה ןענַאװ ןוֿפ ,סַאג רעשידִיי רעד ןיא טכַאמעג טמירַאב
 -מיטשַאב םוׂש ןייק זיא ןטַאד ןגעוו ?טבעלעג רע טָאה ןעוו ,טמַאטש
 רעטייוצ רעד ןיא טבעלעג טַאה רע זַא ,רָאנ טסייװ עמ .ָאטינ סעט
 טבעלעג טָאה סע ןעוו טַײצ רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןוֿפ טֿפלעה
 ןוֿפ לקינייא ןַא ,רעשזיבזעמ לכורב בר רעדָא רענישטלוט לכורב בר
 ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז טױט סעלעשרעה י'ר ךָאנ ןרָאי ךס ַא .םש לעב
 וצ לױמ ןוֿפ ןעגנַאגעגרעביא ןענַײז ,ךעלטרעװכַײלג ןוא ןציוו ענייז
 רעוועשטידרעב ַא טָאה קירוצ רָאי קילדנעצ עכעלטע טימ טששרע .ליומ
 -ַאקיזײא} ,שטיוועקיליו לוויײֿפ 'ר ןעמָאנ ןטימ "רעגערטנקנַאּפ,
 ןעמונעג ,קנערק עטּפעלשרַאֿפ ןוא רעלציוו ַא דיי ַא ןיילַא ן?לשטיוו

 יז טזָאלעגסױרַא ןוא ןעלעשרעה 'ר ןוֿפ ןציוו עלַא יד ןעלמַאזֿפנוצ

 טּפַאכעצ ױזַא ךעלכיב יד ןענַײז רעבָא דלַאב .לכיב-הׂשעמ ַא ןיא
 'ר ןוא ,רעטנזױט רעקילדנעצ יד ןיא קעווַא ןענַיז ייז זַא ,ןרָאװעג
 ןדִיי ןבָאה .ןטייוצ ןכָאנ לכיב ןייא ןבעגסױרַא ןעמונעג טָאה לווייֿפ
 ןעמ טָאה ,טֿפעשעג ַא זיא סָאד זַא ,ןעזעג ,טנַאה ןיא ןעפ ַא טימ
 -ַארטסָא עלעשרעה טימ וטיש ןעמונעג ןוא לברַא יד טעשטַאקרַאֿפ
 .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא תוששעמ-רעילָאּפ

 טבַײרש .ש .מ .א רעבַײרש-רעילַאּפָארטסָא עלעשרעה ןוֿפ רענייא
 ,טלייצרעד רע יוװ טול .ןעלעשרעה 'ר ןוֿפ עיֿפַארגָאיב לקיטש ַא ָאי
 עלעשרעה יר זַא ,ןזַי רעילַאּפָארטסָא עטלַא ןוֿפ טרעהעג רע טָאה
 ַא לָאמ ַײרד ןברָאטשעג זיא ,טחוש ַא ןעוועג עילָאּפָארטסָא ןיא זיא
 ןוא דניק טכַאמעג ךעלײרֿפ ןוא ,ערעשטעוו ץוח ַא ,רעגנוה ןוֿפ גָאט
 רעילַאּפָארטסָא ןקעוו שזעיבזעמ ןיא טסּווװרעד ךיז טָאה ןעמ זיב ,טייק

 -ּפָארַא לָאז רע םיחולש סיא ךָאנ טקישעג ןוא ןציוו ענַײז ןוא טחוש
 'ר יבר רעד םערָאװ ,לכורב 'ר ןיבר םוצ שזעיבזעמ ןייק ןעמוק
 זיא ,טבעלעג טוג ןוא םידיסח ךס ַא טַאהעג טָאה רע שטָאכ ,לכורב
 הרמ רעקיטלַאוג ַא ,רערעױז ַא ,רעטגרָאזרַאֿפ ַא ןעוועג ךַאד רע
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 -ָארטסָא עלעשרעה בר זַא ןסָאלשַאב ןבָאה םידיסח ןוא ,קינהרוחש
 טָאה עלעשרעה .ןכַאמ ךעלײרֿפ םיא ןוא םיא ַײב ןַײז לָאז רעילָאּפ
 יד טימ ןוא םיתבה ילעֿב יד טימ עילָאּפָארטסָא טזָאלרַאֿפ ךַײלג
 טזָאלעג ןוא קַאּפ ןוא קַאה ,ךעלרעדניק ןוא בַײװ ןעמונעג ,תומהב
 | .עזעיבזעמ ןייק ךיז

 יו ,עקרַאדנערַא יד טרַאנעגּפַא ךעלריטַאנ רע טָאה געוו ןֿפױא

 רע זואפ יד טרעשַאקרַאֿפ ,סעלַאּפ יד ןבױהרָאֿפ טָאה רע .קידנעטש

 טגָאזעג ,לוק בָארג ַא טימ קידנדייר ןוא ,הלגע-לעב ַא וו ןעזסיוא לָאז

 רַאֿפ רעדניק טימ עטצירּפ ַא טימ טרָאֿפ רע זַא ,עקוַאטשטערק רעֶד

 יד ןעקנירט ןוא ןסע טימ בוטש עמערַאווװ ,עטוג ַא ףרַאד רע עכלעוו

 םיא טָאה ,םִיױג יד טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ ,עקרַאדנערַא

 -עגנַײרַא דלַאב טָאה עלעשרעה 'יר .רעמיצ עטסעב סָאד ןבעגעגקעווַא

 ןיא ןעטַאט םַײב יװ טגיילעצ ךיז ,רעדניק ץוט ןטימ ענעדִיי ןַײיז טריֿפ

 יד טָאה ירפ רעד ןיא סנגרַאמוצ .גָאט ַא טבעלעג ןוא ןטרָאגניײװ

 יד טימ ןכַארברַאֿפ טָאה יז ןוא קילגמוא ריא ןעזרעד עקרַאמשטערק

 עקרַאמשטערק יד טָאה -- ?עטצירּפ רעַײא זיא ּווװ ,בורק בר; :טנעה

 טלעֿפ סָאוװ, ."ןענַאד ןוֿפ סױרַא ןיוש ךיז טגָארט -- טעוועדלַאווגעג

 .קיטולבטלַאק טרעֿפטנעעג עלעשרעה 'ר טָאה -- *?ךַײא ַײב רימ

 ."ךַאז ַאזַא רַאֿפ ןבָארגַאב ךימ רע טעוװו ,ןרָאֿפוצ ןַאמ ןַײמ טמוק דלַאב;

 יו -- ןבעגעגוצ עלעשרעה 'יר טָאה -- טכערעג ןַיז עקַאט טעוו רע,

 טָאוו, ,"?קידלוש ךיא ןיב עזעז סָאוװ; ."?טײקששירַאנ ַאזַא סָאד ןעמ טוט

 ךיז וא טרעפטנעעג עלעשרעה 'ר טָאה -- "?ןַאט טנַאקעג ךיא באה

 זיא ,עמשטערק רעד ןוֿפ קידנעײגסױרַא .עבורה רעד ַײב טמערַאוועג

 ןוא יײברַאֿפ טייג עלעשרעה 'ר זַא ,קידנעעזרעד .ץירּפ ַא ןענַאטשעג

 -עג סעּכ ןיא קרַאטש רע זיא ,םיא רַאֿפ לטיה סָאד ּפָארַא טינ טמענ

 ןוֿפפ ןגירשעצ ךיז רע טָאה -- ??וטזיב ןענַאװ ןוֿפ ,דישז; ;רָאװ

 ,ןגירועעג ץירּפ רעד טָאה -- *?לטיה סָאד ןוא, .*לצירּפ ,עילַאּפָארטסָא

 זיא ץירפ רעד ."?צירפ ,עילָאּפָארטסָא ןוֿפ ךיוא זיא לטיה סָאד,

 .טֿפָארטשַאב טינ ןעלעשרעה טָאה רע ןוא טמעשרַאֿפ ןבילבעג

 ןבעגּפָא לכורב 'ר יבר םוצ ןַײרַא רע זיא ,שזעיבזעמ ןייק ןעמוקעג
 רעקידהרוחש הרמ ַא ,רעזגורב ַא ןסעזעג זיא יבר רעד .םכילע-םולש
 סָאד ןעמונעגּפָארַא טָאה עלעשרעה 'ר .ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ
 סָאװ, .זרע רעד ףיוא ןכוז ןעמונעג ןוא שיט ןוֿפ טכיל עקידנענערב
 ןזָאלעגּפָארַא טָאה יבר רעד, .טגערֿפעג יבר רעד טָאה -- "?וטסכוז
 .טרעֿפטנעעג עלעשרעה יר טָאה -- "דרע רעד ףיוא יז ךיא ךוז ,זָאו יד
 ןעוועג ןענַײז םידיסח יד ןוא טכַאלעגרעדנַאנוֿפ ךיז טָאה יבר רעד
 ,ךעלקילג

 .הווקמ רעטלַאק רעד ןיא טֿפָא ןייג ןביל טגעלֿפ לכורב 'ר יבר רעד
 טַאהעג ארומ ןבָאה םידיסח יד ןוא רעכַאווש ַא ןעוועג רעבָא זיא רע
 ןגעוו ךָאד ןיבר םעד טעװ רענייק רעבָא ,ןליקרַאֿפ טינ ךיז לָאז רע
 לָאמנייא .ןעלעשרעה 'ר ןבעגעגרעביא סע ןעמ טָאה ,ןגָאז טינ םער
 ןֿפָאלעגכָאנ םיא זיא ,ןַײרַא הווקמ ןיא טזָאלעג ךיז טָאה יבר רעד ןעוו
 טייג ןוא ךימ טגלָאֿפ ,םוא ךיז טרעק ,יבר, :ןפורעג ןוא עלעשרעה יר
 זיא בייוו ןַײמ לַײװא ."??עלעשרעה ,סָאוורַאֿפ, ."הווקמ רעד ןיא טינ
 םענעלָאוװשעג ַא ךָאנרעד ןגָארקעג יז טָאה ,הווקמ ןיא ןעגנַאגעג
 ."ךיוב

 רעייז טײרדעגמורַא עלעשרעה 'ר ךיז טָאה חסּפ רַאֿפ לַאמנייא
 ןענָאק טינ ךיז טלָאװ רע יו ןרעטש םעד ןבירעג ךיז ןוא טכַא-טדַאֿפ
 ,טכַארטרַאֿפ ױזַא וטזיב סַאווע .תוֿפסות ןרעווש ַא טימ ןבעג הצע ןייק
 ערעווש ַא רעייז בָאה'כ, .טגערֿפעג יבר רעד םיא טָאה -- *?עלעשרעה
 ןײטשרַאֿפ טינ ץלַא ןָאק ךיא; ."?אישק ַא רַאֿפ סָאוװ ."יבר ,איזעק
 ,לשרעה ,ךיא ןוא ,חספ ףיוא ץלַא ןיוש טָאה ,ןבעל יבר ,ריא סָאוורַאֿפ
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 רעט ַאעט ןשידיי

 תועבטמ עכעלטע ןעמונעגסױרַא טָאה יבר רעד ."טינרָאג ךָאנ בָאו

 ,רעטעפש געט עכעלטע טימ .אישק יד ןעלעשרעה טרעֿפטנערַאֿפ ןוא

 םעד טבייר ןוא םורַא רעטַײװ עלעשרעה 'יר טייג ,חסּפ דעומה-לוח

 ךיד ךָאד בָאהיכ ,?לשערעה ,רעדיוו ןוש ךיז וטסחומ סָאװ; .העטש

 "זױה ןַײמ טימ ךיא יװ םעדכָאנ; ."טרעֿפטנערַאֿפ אישק ןַײד ןיוש

 -עג רעדיוו זדנוא זיא ,ץורית סניבר םעד טייקעצ טוג ןבָאה דניזעג

 .טרעֿפטנעעג עלעשרעה טָאה -- *אישק עטלַא יד ןבילב

 עלעשרעה יר ןַײרַא טמוק גָאט-רעטניוו ןקיטסָארֿפ ַא ןיא לָאמַא

 ױזַא וטזיב סָאוק .רעטצױװשרַאפ ַא ,רעטעיַאמשרַאֿפ } ןיבר םוצ

 ןיא ךיז טלַאה ךיא, .יבר רעד טגערֿפ -- "?עלעשרעה ,טרעמכַאיעצ

 סָאװ ,קינרעבייוו םענעסַאלעגסיוא ןַא ,ץעגייש ַא ךָאנ ןגָאימורַא ןייא

 -- "?לארששי עשוּפ רעד סָאד זיא רעוו, *...בַײװ ןַײמ ךָאנ ךיז טגָאי

 טָאה -- ומש חמי טסָארֿפ רעד; .סעּכ טימ טגערֿפעג יבר רעד טָאה

 טייג .ךָאנ ריא רע טייג ,ביוו ןַײמ ,טייג יז ּוװ -- טרעֿפטנעעג לשרעה

 רע טֿפױל ,רעדניק יד וצ יז טייג .ךָאנ ריא רע טֿפױל ,סַאג ןיא יז

 סָאווע ."ךָאנ ךיוא ריא רע טֿפױל ,ןַײרַא טעב ןיא יז טייג .ךָאנ ריא

 לָאז ךיא ןעוו, .טגערֿפעג לכורב 'ר טָאה -- "?ןָאט וצ וטסנכער עשז

 לשרעה טָאװ -- "ןבירטעגסױרַא םיא ךיא טלָאװ ,ץלָאה לטייש ַא ןבָאה
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 -סױרַא לָאז רע שמש םעד ןלױֿפַאב ךַײלג טָאה יבר רעד .ט-עֿפטנעעג
 .ץלָאה ךעלטייש עכעלטע ןעלעשרעה ןבעג

 רע יװ ןעלעשרעה ןֿפָארטעג לָאמנייא טָאה לכורב 'ר יבר רעד

 טָאה -- ??יבר ןרָאװעג טזיב, .קידָאּפס ןַײז ןיא ,לוטש ןַײז ףיוא טציז

 ַא ריד ןוֿפ ןועה שטָאכ ךימָאל -- סורדרַאֿפ טימ טגערֿפעג לכורב יר
 דגנתמ ַא ערה רצי רעד זיא סָאװ ,לשרעה ,רימ גָאז .הרות לקיטש
 .טרעֿפטנעעג ךַײלג לשרעה טָאה -- "יבר ,דיסח ַא. '"?דיסח ַא יצ
 ?כורב 'ר ."ןיבר םַײב טסַאג רעטֿפָא ןָא זיא רע לַײװ, .*?סָאוורַאפ,
 .ןגיוועעג ןוא טמעשרַאֿפ ךיז טָאה

 ,טגנַאלרַאֿפ ןוא דָאב ןיא ןעגנַאגעג לכורב 'ר יבר רעד זיא לַאמַא
 ףיוא טגײלעגקעוװַא ךיז טָאה רע .ןסיימשסיוא םיא לָאז עלעשרעה זַא
 -רעה רָאנ ,ןעלעשרעה ףיוא טרַאוועג ןוא קנַאב רעטשרעבייא רעד
 וטסיימש סָאוװרַאֿפ ,עלעשרעה, .םיא וצ ןעגנַאגעגוצ טינ זיא עלעש
 ץימשש טרעוו ריא טנעז יאדוא, .ןגירשעג יבר רעד טָאה --- "?טינ ךימ

 ךיז טָאה ריא לַײװ רַאֿפרעד רָאנ -- טגָאזעג עלעשרעה טָאה --
 "..ךַײא ךיא קנעש ,לקנעב ןֿפױא טגיילעג ןיילַא

 ןעלעשרעה י'ר ַײב טכעלש רָאג ןױש טרעוו'ס זַא ,לָאמַא זַא ןוא
 ןעמ ןָאק תובדנ ךָאנ ןייג ןוא תבש ףיוא ףרַאד בַײװ סָאד ,בוטש ןיא
 סױרַא טזָאל וא בשיתמ עלעשרעה ךיז זיא .טינ ןױש ךױא
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 ןוצ מג

 טיג ,ןברָאטשעג זיא בַײװ ןַײמ ,קילגמוא ןַא ,ןדִיי, :יירשעג סױרג ַא

 לשרעה י'ר .ןבעג וצ ביל ןדִיי ןבָאה תויול ףיוא ."היול רעד ףיוא רימ

 טסייה ןוא בייו רעד וצ סע טגנערב ,ךעלברעק רָאּפ יד וצ טמענ

 הרֿבח טימ טַײל-להק יד ןעמוק רעטעפש .תבש ןטוג ַא ןכַאמ ריא

 ענעדִיי יד רָאנ ,בַײװ סעלעשרעה 'ר ןבָארגַאב וצ ידּכ אשידק

 ַא טזיב ,לשרעה, .עיגרענע סױרג טימ שיֿפ יד טבָאש ןא טייטש

 ,רימ טביולג, ."טרַאנעגּפָא זדנוא טסָאה -- ןדַײ יד ןעיירש -- בנג

 -רעה ייז טקַױרַאב -- ןֿפױלטנַא טינ טנעה ערעַײא ןוֿפ יו ַײס טעו יז

 ..."ןבָאה יז ריא טעוו רעטעּפש רעדָא רעִירֿפ -- עלעש

 ןטסיױו רשֿפא ,לשרעה ,רימ גָאז, :בייוו ןַיז םיא טגערֿפ לָאמַא

 -- טינ ךיא סייוו יונעג גָאט ןכלעוו; .*?ןברַאטש לָאמַא לעוו ךיא ןעוו

 סָאוורַאפ, ."ֿבוט-םוי ברע טמיטשַאב רעבָא -- טגָאזעג לשרעה טָאה

 רימ ַײב טעװ טױט ןַײד ךָאנ סנגרָאמוצ לַײװ .*?ֿבוט-םוי ברע סעּפע

 ,"ֿבוט םוי ןייז

 ןוא בַײװ ןֿפױקרַאֿפ וצ ןעוועג טיירג רע זיא ץיוו ןטוג ַא רַאֿפ

 ןַײז ףױא טַאהעג תונמחר רע טָאה יאדוא .ןילַא ךיז וליֿפַא ,רעדניק

 סע טמוק ץיוו ַא וצ רעבָא ,תוקחד םיא ַײב ןטילעג טָאה סָאװ ,בַײװ

 עקנַאילוה ַא ןוֿפ טכַאנַײב טעּפש ןעמוקעג לשרעה י'ר זיא לָאמַא .טינ

 ענעדִיי יד .ןענעֿפע םיא לָאז יז בַײװ ןַיז וצ ריט ןיא טּפַאלקעג ןוא

 רע טָאה -- ןֿפע ,ענעדַײ, .ןענעֿפע טלָאוװעג טינ ןוא זייב ןעוועג זיא

 סַאֿפ ַא טימ לזנעג ןטָארבעג ַא טכַארבעג ריד בָאה'כ -- טירשעג

 סַאֿפ ןטימ לזנעג סָאד זיא ּוװ; .טנֿפעעג ךַײלג טָאה ענעדִיי יד .ףןַײו

 ןֿפױא ןזיוועג ןוא טגָאזעג לשרעה 'ר טָאה -- "סע זיא טָא; ."?ןייו

 -רעד ליֿפוצ ןבױהעגנָא ענעדִיי יד טָאה לָאמַא ...םַאֿפ ַא יו לוֿפ ךיוב

 יד טּפַאכעג ןוא תבש ףױא לי יז זַא ןרָאי יד ןעלעשרעה 'ר ןייג

 טּפַאכעג רע טָאה ,ןעגנַאלרעד וצ ןעלעשרעה 'ר ידּכ ערעשטָאק

 זיא ענעדִיי יד ןגױא יד טָאלשעגרעטנוא ריא ןוא ןקעטש םעד

 ןֿפורעג םיא טָאה יבר רעד .דלַאווג ַא טימ ןעלכורב 'ר וצ קעווַא

 ןירעגייז ַא ךָאנ ןוא ,בייוו ַא טָאלש וצ ןייא ריד טלַאֿפ יו ,לשרעה;

 ןוא ,רעגייז ַא ךיא ןיב ,ןירעגייז ַא זיא בַײװ ןַײמ זַא ,יבר, ."?וצרעד

 סָאוורַאפ רעבָא, ."רע טגָאלש ,העש יד ןָא םיא טמוקיס זַא ,רעגייז ַא

 ןגיױא יד (רעטניה) רעטנוא, ."?ןגיוא יד רעטנוא ןגָאלשעג יז וטסָאה

 -טנעעג לשרעה טָאה -- "ןגָאלש ךיוא ,יבר ,ךַײא וליֿפַא ןעמ געמ

 ןיא זיא תבש ןוא תורצ ןעוועג רָאג זיא'ס זַא ,לָאמַא ןוא ,טרעֿפ

 עלעשרעה 'ר ןעוועג בשימ ךיז טָאה ,ןסע וצ סָאוװ ןעוועג טינרָאג בוטש

 ,חרוא םעד ןעזרעד טָאה ענעדִיי יד זַא .תבשש ףיוא חרוא ןַא ןעמונעג ןוא

 -עגטימ ךָאנ ן'טסָאװ ,לארׂשי עשופ, .סעּכ ןדליוו ַא ןיא ןַײרַא יז זיא

 בר ,טינ טרעה, .."ןסע וצ ָאטינ רָאג ךָאד זיא'ס ?חרוא ןַא טכַארב

 ריא -- טקַױרַאב עלעשרעה םיא טָאה -- טַײרש עטבלכ יד סָאװ ,דִיי

 .טגערֿפעג חרוא רעד טָאה -- ??ןָאט ךיא לָאז סָאוו; ."סרעַײא ךיז טוט

 ןוא דרע רעד ףױא סנּפָאקוצ רעטנוא סע טגייל ,לקעּפ סָאד טמענ;

 ןילַא ךיז .הצע ןַא ןבעגעג עלעשרעה םיא טָאה -- "..ןֿפָאלש טייג

 ךיא ןיילַא ךיז ןוֿפ טָאה רע .טניושעג טינ ךיוא עלעשרעה 'ר טָאה

 ןיא ּפָאק ןלוֿפ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא לָאמַא זיא רע .טכַאמעג קחח

 "?עלעשרעה יר ,ּפָאק םעד סױא טינ ריא טמעק סָאורַאֿפ, .ןרעדעֿפ

 ןייק זַא ,טקידלושרַאֿפ ױזַא ןיב ךיא; .טגערֿפעג םיא ןעמ טָאה -- .

 עדמערֿפ ןעמעק ךיא לָאז סָאװ וצ זיא .ןַײמ טינ זיא ּפָאק ןיא רָאה!

 -רַאֿפ, .עציפוזעז עטקילֿפעצ ַא ןגָארטעג לשרעה י'ר טָאה לָאמַא .*?רָאה

 בָאה ךיא, ."?לשרעה 'ר ,עטָאּפַאק ענעסירעצ ַא ןיא ריא טייג סָאװ

 לַײװ, .??רענעי ןיא טינ ריא טייג עשז סָאוװרַאֿפ, .*ערעדנַא ןַא

 ַא טכַאמעג ךיז לשרעה 'ר טָאה לָאמַא ."ןסירעצ רעמ ךָאנ זיא ענעי

 זיא ןטניה ןופ ןוא סָאלטַא ןוֿפ ןעוועג יז זיא טנרָאֿפ ןוֿפ סָאו עטָאּפַאק
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 . "יה ןימ ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאוװ .קַאלשרעטנוא ןזיולב ןוֿפ ןעוועג יז

 טָאה -- סַאלטַא ןוֿפ ןכַאמ ךיא ףרַאד ,עז ךיא סָאװ טנרָאֿפ, ."?ךול

 ריא טכַאמ .טעז ריא סָאװ ,ןטניה -- ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג לשרעה

 לקיטש ַא ןזנובעגנָא ךיז רע טָאה רעדיװ לָאמניײא ."?סַאלטַא ןֿפ

 'ר ,ךַײא סע טייג יו; .עציפושז רעד ןוֿפ עלָאּפ רעד וצ טױרב

 טּפעלש'מ ,טעז ריא יוװ טָאג .טגערֿפעג םיא ןעמ טָאה -- "?לשרעה

 ךיא , ןעלעשרעה טגערֿפעג דיי ַא טָאה לָאמַא ."טיורב לקיטש סָאד

 שדוח בלַאה ןיש זיא'ס .זיא הנבל רעד טימ סָאװ טינ ײטשרַאֿפ

 טגערֿפ סָאוו, ."ַײז שדחמ ןענָאק יז לָאז'מ הנבל יד טינ טעזימ ןוא

 ."רעגיה ןייק טינ ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייו ריא ,ךימ ריא

 זיא רע ןעוו .ץיו ַא טימ ךיױא עלעשרעה 'ר זיא ןברָאטשעג
 .לכורב יר יבר רעד ןעמוקעג םיא וצ זיא ,טעב-ןטיוט ןֿפױא ןגעלעג
 -יהיג ןרַאֿפ ארומ טינ טסָאה, .טקזחחעג ןוא ןגעלעג זיא עלעשרעה
 ףיוא בָאה ךיא , .טגערֿפעג םיא יבר רעד טָאה -- "?עלעשרעה ,םונ
 טעוו ךאלמ רעד זַא -- טגָאזעג עלעשרעה טָאה -- רעֿפטנע ןַא ץלַא
 זַא ,ןגָאז םיא ךיא לעװ ,טנרעלעג ןוא ןסעזעג ןיב ךיא יצ ןגערֿפ ךימ
 ןַײז ןבעג טינ רימ רע לָאז ,ןדמל ַא רַאֿפ טינ ךימ טלַאה רע בױא
 לעוו ,ךימ ןעמ טֿפור יו ןגערֿפ ךימ טעוו רע זַא .הלּכ ַא רַאֿפ רעטכַאט
 ,"לשרעה ךיד ךָאד טֿפור ןעמ, ;ןעַײרש רע טעװ ,ילצעג' ןגָאז ךיא
 זַא .?ךימ וטסגערֿפ עשז סָאװ ,טסייו וד זַא' :ןגָאז םיא ךיא לעװ
 רעד ףיוא טכירַאֿפ ,ןעוועג ןקתמ וטסָאה סָאוו' ,ןגערֿפ ךימ טעוװ רע
 רע זַא .ידמעה ַא לָאמַא ,ןזיוה רַאּפ ַא לָאמַא' ןגָאז ךיא לעװ ,י?טלעוו
 םיא ךיא לעוװ ,?טלעוו רעד ףיוא טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ןגערֿפ טעוו
 טָאה יבר רעד .י?רעדניק ץוח ַא ןכַאמ ןַאמערָא ןַא ןעד ןָאק סָאוו ןגָאז
 .טסולגעג טינ ךיז טָאה ןעלעשרעה רָאנ ,יודו ןגָאז סיא טימ טלָאועג
 :היול רעד וצ ןגָארט םיא לָאז'מ ױזַא יו טגָאזעגנָא רעסעב טָאה רע
 לַײװ ,סמערָא יד רעטנוא ןעמענ טינ ךימ טלָאז ריא ,ןדִיי ,טקנעדעג,
 בייו סָאד ןֿפורעגנַײרַא רע טָאה ךָאנרעד ."רעקידלציק ַא ןיב ךיא
 סָאװ וצ, .ןטסעב ןוא ןטסנעש ןיא ןצופסיוא ךיז לָאז יז ןסייהעג ןוא-

 ןַײרַא טמוק רעמָאט לו ."?קנַארק ױזַא טזיב וד ןעוו טציא סעּפע
 עטצופעגסיוא ןַא ,ענייש ַאזַא ןעזרעד ךיד רע לָאז ,תומה ךאלמ רעד
 רע טָאה ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַא טימ ןוא ,"ןעמענ ךיד רעסעב ןוא
 ."המשנ יד טכיוהעגסיוא

 ;טקידנערַאֿפ רעגניז ןוא

 ןלַאירעטַאמ עינעג ,ערָאלק ןייק ָאטינ ןענַײז טנַײה זיב ךָאנ;
 -רעה ןייק זַא ,וליֿפַא ןטלַאה לייט ַא .רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןגעוו
 סָאד טָאה סָאד רָאנ ןעועג טינ ללּכב זיא רעילָאּפָארטסָא עלעש
 ךעלטרעוובַײלג ,ציוו עלַא א ,ןצבק ןכעלײרֿפ ַא ןֿפַאשעג קלָאֿפ
 ןלעווק ענעדיישרַאפ ןוֿפ רעבָא טעז'מ יו .עמָאנ ןַײז ןיא טגָאזעג
 ָאי זיא רעשזיבעשזעמ לכורב 'ר ןיבר סַײב זַא ,טינ קֿפס ןייק זיא
 ךיז טָאה דיי ַאזַא יצ קיטכיוו טינ זיא סנגירביא .ןל ַאֹזַא ןעוועג
 רָאנ זיא טנַאסערעטניא .ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעדָא עלעשרעה ןֿפורעג
 ,רעיורט טשרעהעג טָאה ןדִיי ַײב ןעוו ןטַײצ יד ןיא סָאװ ,טקַאֿפ רעד
 ךיז טָאה ,תוריזג ןוא סיניד עטכעלש בילוצ הרוחש הרמ ןוא טעמוא
 טקזחחעג ןוא טכַאלעג טָאה סָאװ ,ַאמערָא ןַא די ַא טײרדעגמורַא
 סרעמע עלוֿפ ןגָארטעג ןוא םיריבג ןוא םירבחמ .םינבר ,ןדִיי עטוג ןוֿפ
 ךעלגעמ טלָאוו'ס יצ טסייו רע .ךשוח ןוא טייקיורג רעד ןיא דיײרֿפ
 ןוא רעלטסניק-טרָאוװ עכלעזַא ןָא םכילע-םולש ןוֿפ רָאמוה רעד ןעוועג
 עקידרעטעּפש ענַײז וא עלעשרעה ןעוועג זיא סע יו ןטסירָאמוה
 רעֿפײֿפ עקייש ,רעווָאקַאר יכדרמ ,רעקידיירג סירֿפא יר יו םידימלת
 | ."דיבח עקטָאמ ןוא
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ;טבַיײרש רוקרעמ ףלָאװ

 ,םינצבק עכעליײרֿפ יד ןוֿפ ןעוועג זיא רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה,

 ,עטנעמ ַא ,רָאמוה-סקלָאֿפ ןשידִיי םעד טכַאמעג ךַײר ןבָאה סָאװ

 רעיורט ןבַײרטרַאֿפ וצ טנעלַאט םעד טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא סָאװ

 ןעמָאנ ןַײז זיא ,רעצרעה ןוא ןעמייה עשידִי ןוֿפ הרוחש הרמ ןוא

 ענַײז וא ,טלעו רעשידִַי רעצנַאג רעד רעביא ןרָאװעג טמירַאב

 טרעדנַאזועג ןבָאה ןדִיי ּווװ םוטעמוא ּפָא טנַײה ךָאנ ןעגנילק ןטָאדקענַא

 ןסקַאװעגסױרַא זיא לשרעה ,תורצוא-סקלָאּפ ערעייז טריֿפעגטימ ןוא

 ןצענערג יד רעבירַא טיירב ןוא טַײװ ןוא הֿביֿבס ןייז ןוֿפ ןעמַאר יד ןוֿפ

 . .סעקרעשטשאי טימ טכַאלעג ןוא טבעלעג טָאה רע ווו ,טנגעג רעד ןֿפ

 -סנבעל ןַײז טכַאמעגכרוד טָאה עלעשרעה ןצבק רעכעלײרֿפ רעד.
 עששלהק ןשיווצ ךיוא רָאנ ,םינויבא ןוא םינֿפלד טימ זיולב טשינ געװו
 טָאה רע .שדוק-ילכ עשיקעובצ ןוא עסקַאט-ילעב ,סעקמַאילק
 םעד טוג טסּוװעג רעבירעד ןוא ,ןבעל קידכעבענ רעייז ַא טבעלעג
 .ןלײֿפ עשיריטַאס ענַײז ןסיש וצ ליצ

 סָאד עכלעוו טימ ןטסירָאמוה עשירעלייצרעז ערעדנַא ַײב יװ.
 תוישעמ ענַײז ןענַײז . ,טַײצ ןַײז ןיא טלמיוועג טָאה ןבעל עשידִיי
 ךָאנ ןוא םיא רַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא וצ ןרָאװעג טעוועקוטשעגוצ
 סעלעשרעה רעבָא .. עניַארקוא ,ןליױּפ ,עינעמור ןיא טבעלעג םיא
 ןכוז סָאד ,ןיזֿפרַאש ןוא עריטַאס עדנסייב ןַיז ,ןטייקכעלמיטנגייא
 דַאּפ ןלַאקָאל בילֹוצ ןָאטעג סע ןבָאה סָאװ ,יד וליֿפַא ןבָאה ,רששוי ןוֿפ
 יַײז תולעמ טפיוה ענַײז... ,ןריזידַאיגַאלּפ טנָאקעג טשינ ,םזיטָאירט

 ,רַאגלּוװ ,שיטָארע ןעוװעג טשינ לָאמנייק זיא רע סָאװ ןעוועג ןענ
 עלעזשרעה טָאה תחנ סיורג ןייק שטָאכ ,םכח ַא ןוא דיי רעמורֿפ ַא רָאנ
 טשינ זיא עלעשרעה..  .טַאהעג טשינ טײקמורֿפ ןוא תולעמ ענייז ןוֿפ
 ןעוועסרוקיּפַא וצ טביױלרעד לָאמטֿפָא ךיז ןוא קעובצ ןייק ןעוועג

 רעבָא ,לוטש סמש לעב סעד ןוֿפ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,ןיבר ץעק
 . עלעשרעה טגעלפ רָאמֹוה ךרוד.. .תולעמ סמש לעב ןוֿפ קינײװ

 -עגסיוא םיא ןבָאה סָאװ יד וצ ןַײרַא םינּפ ןיא תמא םעד ןרעדיילש
 ןעלעשרעה ןבָאװ םישמש ןוא םיתרשמ ,םיאבג סיבר םעד .ןדימ
 ךיוא םיסרוקיּפַא טָאה עלעשרעה 'ועבָא ,סרוקיּפַא ןַא רַאֿפ ןטלַאהעג
 זַא ,ןעעזעג טוג טָאה עלעשרעה.. .עגנילשוצּפָארַא גונעג ןבעגעג
 ןענידרַאֿפ סָאװ ,עכלעזַא ,ןזעטנעמ םינימ יילרעייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז סע

 ..ןענידרַאֿפ ײז יװ רעמ ןגירק סָאװ עכלעזַא וא ןגירק ײז יװ רעמ

 רעביל ןטלָאװ סָאװ ,םינצבק יד טַאהעג טנײֿפ קרַאטש טָאה רע
 .הבדנ ַא ןַאמערָא ןַא ןבעג רעדייא גיוא ןקניל רעייז ןבעגעגקעווַא
 ענַײז וצ רעבָא ,ןכַאלּפָא רָאנ ,ןכַאל זיולב טשינ טגעלֿפ עלעשרעה-...
 טכַאלעג רע טָאה רעכעה זַא ,ןרעוו טנכײצרַאֿפ ףרַאד תולעמ עטסערג
 ,ןטסירָאמוה ַײב גהנמ רעד טֿפָא זיא סע יו ,זיא רע ןײלַא ךיז ןוֿפ
 -יּפע ןוא ךעלציּפש ,ןציוו ענַײז ןוֿפ רוגיֿפ עלַארטנעצ יד ןעוועג דימּת
 ףרַאד ,ערעדנַא ןוֿפ ןכַאל וצ ידּכ זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע .ןדָאז
 .טסנרע וצ ןעמענ טשינ ךיוא ןיילַא ךיז ןעמ

 -עג ןציוו ענייז ןבָאה רעױא וצ רעױא ןוא ,לױמ וצ לױמ ןוֿפ..
 גנוֿפַאש וצ ,םישעמ וצ ןוא השעמ ַא וצ טריריפסניא ןוא טרעדנַאװ
 עלעשרעה, ןעמָאנ רעד זיא ןסַאמ יד ןשיווצ רָאנ ,גנוֿפַאשרעביא ןוא
 טעוו'מ זַא ,גָאזנָא ןַא ,רעטכעלעג רַאפ טרָאװגָאלש ַא "רעילָאּפָארטסָא
 ךעלרעניא רָאנ ,רעכייב יד ַײב ןטלַאה ךיז ןוא ןשזריה טשינ ,ןכַאל
 ' ."רעטכעלעג ןקידלכש וצ ןרעוו ןסיוטשעג

 ןוא ףוס ןשיגַארט ס'.א ןגעוו טבַײרש |סואש םייח} ןיביוט .ב

 :ןיבר םוצ יצאב
 ענַײז טימ טָאה רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ץל רעטנַאקַאב רעד,

 זיא רע .טעברַאעגֿפױרַא ךיוה ךיז ךעלטרעװכַײלג ןוא ןציוו עגולק
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 ןכַײר םעד ןיא רעטלַאהרעטנא ןוא ץל רעלעיציֿפָא רעד ןרָאועג
 שזיבזעמ ןוֿפ לכורב 'ר ןדִיי ןטוג ןטמירַאב םעד ןוֿפ ףױה ןשידיסח
 בר טימ ןָאט וצ טַאהעג טינ רע טלָאװ יאולה רעבָא ,(עילָאדָאּפ)
 טלָאװ ,ןעוועג רעכַײלג ליֿפ םיא רַאֿפ טלָאװ ,ףיוה ןַײז ןוא ןעלכורב
 ,ךעלטרעווכַײלג ןוא תוישעמ יד ןוֿפ .ףוס ןרעטיב ַאזַא טַאהעג טינ רע

 ,ןעז ןעמ ןָאק ,ןיבר םעד ןוא ןעלעשרעה ןגעוו טלייצרעדימ סָאװ
 ןטוג םעד ןיא טבױלגעגנייא קרַאטש ןעוועג טינ זיא עלעשרעה זַא
 ַא רַאֿפ סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טוג ץנַאג טָאה -ע זַא ,שזיבזעמ ןוֿפ דיי
 ..זיא קידצ רעקיזָאז רעד הואג לעב רעסיורג ןוא שטנעמ רעניילק
 -רַאֿפ ןעלעשרעה טגערֿפעג לָאמַא טָאה ,טלייצרעד טרעוו ,לכורב בר
 םיא עלעשרעה טָאה ,הרשע הנתמש ךיג ױזַא סױא טייג רע סָאװ
 טָאה ריא ,ןבעל יבר ,ךימ ריא טײטשרַאֿפ, :םעד ףיוא טרעֿפטנעעג
 סָאד טנכער ריא זיב טַײצ ַא ךַײא טרעיד ,רעבליז ןוא דלָאג ךסַא
 ךיא ..הרשע התמש גנַאל רעבירעד ריא טייטש ,רעביא גנידצלַא
 רימ ךיא ןכערַאב ,גיצ ַא טימ בַײװ ַא יװ רעמ טינ גָאמרַאֿפ רעבָא
 ."הרשע הנומש ןענַאטשעגסיױא ןוא ,בַײוו-גיצ ,גיצ-בַײוװ לָאמ ןייא ןיא
 ןסיוו רימ, ןעלכורב 'ר ןָאטעג גערֿפ ַא עלעשרעה טָאה לַאמנייא
 ןוֿפ רעסערג ךס ַא ןעוועג ןענַײז םיאנת ערעזדנוא זַא ,טוג ץנַאג

 ,םינצבק עסיורג ןעוועג יז ןענַײז ןגעווטסעדנופ .ןדִיי עטוג עקיטנַײה
 ,לכענק ערעײז וצ וליֿפַא טינ ןעמוק סָאװ ,ןדִַי עטוג עקיטנַײה ןוא
 שיט םַײב ןסע ,דרעֿפ 4 טימ סעטערַאק ןיא ןרָאֿפ ,םיריבג ןענַײז
 ,גָאז, :טגָאזעג לכורב 'ר טָאה ."םילכ ענעדלָאג ןוא ענרעבליז טימ
 לעוו ךיא , :ױזַא טגָאזעג עלעשרעה טָאה .ײרעֿפטנע םעד וד ,אברדא
 םענַאוילק ַא ןעזעג בָאה ךיא .ןוֿפרעד לכש םעד ןרעלקרע ךַײא
 ןעמ טיג .ןרעה וצ היחמ ַא זיא'ס זַא ,םיז ױזַא טליּפש סָאװ ,רעלטעב
 ןיא .רעמ טינ ,עקיּפָאק ַא רעוו ןוא לגייב ַא רעוו ןליּפש ןַײז רַאֿפ םיא
 ,רעלטעב םענַאווילק ַא ךָאנ טכַאמ סָאװ ,םענייא ןעעזעג רעבָא בָאה
 רַאֿפ קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה ןוא תבש ַא רַאֿפ לבור קיצֿפוֿפ רע טמענ
 ןוא ,עשלַאֿפ ַא זיא טלעוו יד זַא ,ןוֿפרעד ןעעז רימ .םיארונ-םימי ַא
 ".,רערעייט ןעמ טלָאצ ןכַאז עטכַאמעגכָאנ רַאֿפ

 רעד זיא סָאוװ ,יבר, :ןעלכורב 'ר טגערפעג לָאמַא טָאה עלעשרעה

 ןיזר, ןוא תודוס -- "ןיִזר,) ??ןיזרד ןיזרי וא ףיזר' ןשיווצ קוליח

 ןוא תודיסח ןיא ןקירדסיוא עטנַאקַאב ,תודוס ןוֿפ תודוס -- "ןיזרד

 -יח םעד רימ וד גָאז ,אברדא, :טרעֿפטנעעג לכורב 'ר טָאה ,(הלבק

 ,ןבעל יבר ,ךימ ריא טײטשרַאֿפ, .טגָאזעג עלעשרעה טָאה ."קול

 ,טניימ "ןיזרד ןיזר, .טינ סיױו ךיא ןוא טסייו ריא זַא ,טניימ *ןיזר,

 | ,"טינ עדייב ןסייו רימ זַא

 ,ןיבר םעד טצעביקעגנַײרַא טוג ץנַאג עלעשרעה טָאה לָאמליֿפ

 ,לשמ ַא ןוא ץיוו ַא ךרוד שינערעהוצנָא רעילוּפַאק ַא ןבעגעג םיא ןוא

 טָאה רעבָא לָאמנייא .קידצ ַא ןוֿפ יו טינרָאג זיא גנוריֿפֿפױא ןַיז זַא

 ַא ךרוד ןיבר םעד ןזיוועגנָא טָאה רע .ליֿפוצ טבױלרע ךיז רע

 ַא רַאֿפ זיא סָאד סָאװ .לדניווש לסיב ַא טכַאמ רע זַא ,לשמ ןקיציװ

 ץעביק םעד ןענַאטשרַאֿפ טָאה קידצ רעד .טלייצרעד טינ טרעוו ,ךַאז

 ,םידיסח ענַײז ןסייהעג רע טָאה ,ןסָארדרַאֿפ קרַאטש םיא טָאה סע ןוא

 םידיסח יד .פערט יד ןוֿפ ןעלעשרעה ןֿפרַאווּפָארַא ,ץיוו ַא ןיא ךיוא

 ןעלעשרעה ַײב ןוא ,ןסיהעג טָאה יבר רעד סָאװ טגלָאֿפעג ןבָאה

 ַא טקנערקעגּפָא טָאה רע .ןקנעלעג יד ןוֿפ סױרַא רענייב יד ןענַײז

 טלָאװעג עקַאט טָאה לכורב בר .ןברָאטשעגקעװַא זיא ןוא טַײצ

 ,ןיֵלַא ךיז ןגעוו תונצל עקרַאטש רעבָא ,ץל םעד ןעלעשרעה ןבָאה

 ."ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טינ רע טָאה

 טרעדליש +ןטלַאטשעג עטנעָאנ; ךוב ןַײז ןיא רעגנַאמ קיציא

 :היול סעלעשרעה שיטסירטעלעב ױזַא
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 טלמַאזעגֿפױנוצ ךיז טָאה שזאביששזדעמ ןיא שדוקה ןורא ןרַאֿפ,
 'ר ןוֿפ טײקמערַא עצנַאג יד ,רעדניק ןוא רעבייו ,ןדִיי םלוע ןַא
 םעד דוֿבּכ ןבעגוצּפָא ידּכ ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז זיא ץנעדיזער סלכורב
 ןיא ןברָאטשעג טכַאנ ענעי זיא סָאװ ,רעילָאּפָארטסַא עלעשרעה ץל
 .זעדקה

 -עגמורַא זיא יבר רעד ױזַא יװ טלייצרעד דיי רעלעג רעד ןוא
 ןיא טָאה עלעשרעה ױזַא יו ,ךעלטעטש יד רעביא ץל ןטימ ןרָאֿפ
 טניױועג טָאה טכַאנ עצנַאג יד ּוװ הינסכַא ןַא טכוזעגסיוא לטעטש ַא
 רעד ןיא .גױא ןייק ןכַאמוצ טנָאקעג טשינ טָאה יבר רעד .דניק ַא

 :תונעט םיא וצ טַאהעג ,ןעלעשרעה טצעגיישעגסיוא רע טָאה ירֿפ
 ןטעבעג ךיד ךָאד בָאה'כ -- טגָאזעג יבר רעד טָאה -- ,שטייט'ס,
 יד טָאה ףוס םוצ ןוא הינסכַא עליטש ַא ןעניֿפעג רימ טסלָאז וד

 ,דניק סָאד זַא ,יבר ,טניימ ריא, ."דניק סָאד טנייױועג טכַאנ עצנַאג
 ,ןטרעֿפטנעעג עלעשרעה טָאה} טכַאנ עצנַאג ַא טניױועג טָאה סָאװ

 ךעלקינייא יד ןוֿפ ןוא ,?קינייא ןַא זיא דניק סָאד ,דניק טושפ ַא זיא
 ,ןטשעב ןוֿפ לקינייא ןא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה לכורב ירְו

 סע טָאה יבר רעד .. ".ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןבָאה ןדִַי ןלעװ
 לשרעה ןעוו גָאט סענייש ַא ןיא ןוא ,ןַײז לחומ טנָאקעג טשינ םיא
 םַײב ןעמונעגנָא םיא יבר רעד טָאה ,ןענַאטשעגוצ םיא וצ זיא
 רעד יצ עווַאקעשט.. .ּפערט עלַא ֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא ןוא רענלָאק
 רע זַא ,טעװ ַא יג ךיא.. .הױל רעד וצ ןעמוק טעוװ רזוע 'ר יאבג
 רעד ..טגָאזעגנַײרַא ענשזַאו םיא טָאה לשרעה .ףןעמוק טשינ טעוו
 -- רחע 'ר ,סָאװרַאֿפ,... .ןַײז לחומ טשינ סָאד םיא טעוװ רזוע יר יאבג

 ,ךייה רעד ןיא טילֿפ סָאוו ,רעלדָא רעד זיא -- טגערֿפעג םיא רע טָאה
 רע טָאה ןטנוא ןוֿפ לַײװ ,?טעֿפ ןביוא ןוֿפ ןוא רעגָאמ ןטנוא ןוֿפ זיא
 רעביא לַײװ ,טעֿפ רע זיא ןביוא ןוֿפ .רעגעי ןוֿפ ליײֿפ רעד רַאֿפ ארומ
 עקשטַאק יד זיא סָאורַאֿפ... .טשינ ארומ ןייק םענייק רַאֿפ רע טָאה ךיז
 ןרַאֿפ ארומ טָאה עקשטַאק יד... ,?רעגָאמ ןביוא ןוֿפ ןוא טעֿפ ןטנוא ןוֿפ
 יז טָאה ןטנוא ןוֿפ .רעגַאמ ןבױא ןוֿפ יז זיא רַאֿפרעד ,לגױֿפ-ביױר
 רעבָא... .טעֿפ ןטנוא ןוֿפ יז זיא רַאֿפרעד ,טשינ ארומ ןייק םענייק רַאֿפ
 ןוא ןביוא ןוֿפ םעד רַאֿפ טשינ ארומ ןייק טשינ טָאה ,סיאבג ,ריא
 עדייב ןוֿפ טעֿפ ריא טנעז רַאֿפרעד ,ןטתא סָאװ םעד רַאֿפ טשינ
 ."ןטַיז

 רזוע 'ר יאבג רעד זַא ,רָאלק ףיוא טסּוװעג רעדעי טָאה טציא.;
 'ר רינג רעז טשינ ןוא רע טשינ .הל רעד וצ ןעמוק טשינ טעוו
 טגָאזעגנַײרַא טָאה עלעשרעה סָאװ ,עלַא יד ןוֿפ טשינ רענייק ,לכימ
 ןַאמערָא םעד ,ץל םעד ןוֿפ היול יד ןבעל ןַײז ַײב טכַאלעגסױא ןוא
 טָא ,טַײלמערָא יד רָאנ ןטײלגַאב ןלעו ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה
 .ךעלטרעוו ןוא ךעלציפש ענַײז ןוֿפ האנה ןבָאה סָאװ ,עלַא יד

 יד ןוא ,ורא םעד ןגָארטעגסױרַא ןעמ טָאה שדקה םעד ןוֿפ.
 רעבייו ,ןדִיי .םלוע-תיב ןטלַא םוצ טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה הױל
 עקימורַא יד ןוא שזָאבישזדעמ ןוֿפ טײקמערָא עצנַאג יד ,רעדניק ןוא
 רענייא טָאה געוו ןֿפױא .היול רעד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ זיא ךעלטעטש
 עלעזערעה םעד ןוֿפ ךעלציפוע ןוא ךעלטרעוו טלייצרעד ןטייווצ םעד
 זיא הל עכעלײרֿפ ַא .טכַאלעג טָאה םלוע רעד ןוא רעילָאּפָארטסָא
 .טָאטש ַא זיא שזָאבישזדעמ טניז היול עטסכעליײרֿפ יד ,ןעוועג סָאד
 ןזעירֿפ ןֿפױא שידק טגָאזעג טָאה ןוז רעטסטלע סעלעשרעה ןעוו טשרע
 יז ףױא טסקַאוו סָאװ ,זָארג סָאד זַא ,טליֿפרעד עלַא ןבָאה ,רבק
 .קירעיורט זיא ,םירבק

 טסששרע .םייחה תיב ןֿפױא ןעוועג טשינ ןיױש זיא רענייק ןעוו
 -עגָאמ ,עכיוה ַא טרַאשעגרױֿפַא םירבק יד ןשיווצ ךיז טָאה טלָאמעד
 טלַאטשעג יד .םינפ קידהרוחש-הרמ ,ןלַאֿפעגנייא ןַא טימ רוגיֿפ ער
 -עגסיוא ןקעטש ןטימ ,ןגױבעגנַײא ךיז ,רבק םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא
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 ןופ ןָא קי ס סט ע ל

 רעד .ןֿפנָארב לשעלֿפ ַא טגײלעגנַײרַא לבירג ןיא ןוא לבירג ַא ןבָארג
 רבק ןיא טעשטּפעשעגנַײרַא טָאה שזָאבישזדעמ ןוֿפ לכורב 'ר יבר
 וטסנַאק ױזַא יו .ץל רעכעליײרֿפ וד ,עלעשרעה ,לזומ רימ ַײז, :ןַײרַא
 ןעמונעג טָאה טנוװָא רעד ."?רבק ןיא קַױר ןוא טלַאק ױזַא ןיל סע
 .םלוע תיב םעד זזָאלרַאֿפ טָאה לכורב 'ר יבר רעד ןעוו ןעלקנוט
 .הרוחוש הרמ ןייז -- ןטָאש ַא טפעלשעגכָאנ ךיז טָאה םיא רעטניה
 עלַא יװ ,רענעגױװשרַאֿפ ַא ,ןילַא ןבילבעג זיא רבק סעלעשרעה

 יד רָאנ ,םלוע תיב רעשזָאבישזדעמ ןטלַא םתֿפ םירבק ערעדנַא
 רענייא טלייצרעד .טשיורעג ליטש ןבָאה דלעֿפ ןיא רעמייב עטלַא
 ןַאמערָא ןַא ,דָי ַא ןעװעג זיא לָאמַא; :עדנעגעל יד ןטיױוצ םעד

 רע סָאװ ,ךעלציפשע יד טימ ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןעמָאנ ןטימ

 ,ןילַא ןיבר םעד וליֿפַא וא שדוק ילכ ,םיריבג יד ןָאטעגּפָא טָאה
 "..ייקמערָא עשידִיי יד טסיירטעג רע טָאה

 :טביײרש ןיטשּפע המחנ
 -עּפס ַא ןגעוו םעלבָארּפ יד ןלעטשקעווַא זיולב ַאד ליוו ךיא..,

 ןימ ַאזַא .סרעלציוו עשידִיי עטנַאקַאב יד ןוֿפ גנושרָאֿפסױא עלעיצ
 סקלָאֿפ יד ןענַײז יצ ןלעטשטסעֿפ טנַאקעג רשֿפא טלָאװ גנושרָאֿפסיוא
 יז רעֶדָא עיזַאטנַאֿפ -סקלָאֿפ רעד ןוֿפ טקודָארּפ ַא טינ רעמ סרעלציוו
 סָאו ,רעכַאמ-קיטסול דנַאטש םעװוֿפ רענַאקיהָאמ עטצעל יד ןענייז
 ויא טרָא ןטמיטשַאב ַא ןעמונרַאֿפ רעטרעדנוהרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה
 רימ רַאֿפ זיא ,ןרעוװ טכַארטַאב טינ לָאז ןינע רעד יו .ןבעל ןשידִיי
 טינ רָאט סָאװ ,לַאירעטַאמ ַא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ זַא ,רָאלק
 יד טימ ןרעוו טצנַאגרעד ךָאנ חמ רע ,טרעקרַאֿפ .ןרעוו טביוטששעצ
 לסיב םעד טימ ןוא סרעלציוו יד ןגעוו ןציוו עטכעלטנֿפערַאֿפ ןיוש
 םוצ .,ייז ןוֿפ עקינייא ןגעוו ןַארַאֿפ ןענַײז סָאװ ,תועידי עשיֿפַארגָאיב
 עקיליב יד ןיא ןרָאוװעג טיהעגֿפױא זיא ייז ןגעוו לַאירעטַאמ ןטסרעמ

 .ךעלכיב

 .טריײרַאװ ןציוו יד ןוֿפ לייט רעשביה ַא טרעוו רעבָא רַאֿפרעד .
 ןעמ סָאוװ ,ןציוו זַא ,היד ,אֿפוג עּפורג-רעלציוו רעד ןוֿפ לובג ןיא
 ןיא ןרעװ ,ןזבח עקטָאמ טימ ענליוו ןיא רעגיטש ַא טדניברַאֿפ
 סיָארֿפ ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה עוו טלייצרעד רעטרע ערעדנַא
 ןַא יו טעמּכ סע זיא לָאמלייט .רעווָאקַאר יכדרמ רעדָא רעגנידיירג
 ."ץיוו ןבלעז םעד ןוֿפ גנורזחרעביא

 עבלעז יד ןריטנָארֿפנָאק טימ גנוניימ ריא טקיטֿפערקַאב יז ןוא|ו
 ןעמָאנ ןֿפױא טלייצרעד ןרעוו ייז יו ךעלהׂשעמ עקיסַאּפש ןוא ןציוו

 .|רעלציוו עכעלטע ןוֿפ

 .ש -- .דער) *עיזעָאּפ רעשידִַיי רעד ןוא ױרֿפ יד, ךוב ןיא
 רעווש ַא טימ ענעדִיי ַא; דיל ַא טכעלטנֿפערַאֿפ ךיוא זיא (יקסנַאשזָאר

 טגָאלקַאב בַײװ סעלעשרעה ןכלעוו ןיא ,ןײטשטַאלג ֿבקעי ןוֿפ *טימעג

 .ןעלעשרעה טימ ןבעל ריא

 שיערבעה ןוא שידיי ןיא עלעשרעה ןגעװ רעכיב

 רעילָאּפָארטסָא לעשרעה רעטמהירעב רעד ||

 סעקוטש נוא סענעצס ,ןטָאדקענַא עַײנ ץנַאג

 ןיבירשרעֿפ ןענוֿפיג טָאה ןעמ סָאװ גנילציוו ןעטמהירעב םעד ןוֿפ

 סקנּפ רעילָאּפָארטסָא םעד ןיא

 רעדניבכוב .י .א ןוֿפ ןבעגעגסױרַא

 ןןציוו ןוא תושעמ 44 .זז 22 ,1}1845 ה'נרת אנליוו

 רעלָאּפרעטסע עלעשרעה 'ר ן2}

 ךעלטרעוו ענַײז עללַא נוא תומכח עסיז ענַײז עללַא ןעבירשעב

 ןוֿפ רעטאירעט ןיא ןעייג טינ ףרַאד ןעמ .טבעליגרעביא טָאה רע סָאװ
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 רע ט ַאצ ט ןשיד ריר

 גענייוו ױזַא רַאֿפ ןיֿפױק תומכח ענַײז ןיֿפױל לָאז רערעדעי ,רעטכעליג
 ,טלעוו רעד ףיוא ןעריֿפ אוצ ךיז איו ןיסיוו רע טעװ דלעג

 |שטיווָאקציא לווייֿפ| איֿפ ייע טלעטשיג ןעממַאז אוצ

 ן,זז 14 ,1884} דימרת אשרַאװ

 רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה עילײרֿפ סָאד ןב}

 רעדָא
 קיטש רעטאהט רעלעװלַאװ רעד

 םעד ןוֿפ ןעגנולהעצרע ענייש עכלעזַא טלהעצרעד דרעוװ ָאד
 ךָאנ טצעי זיב ןענעז עכלעוו ,רעילָאּפָארטסָא לעשרעה ןעטמהורַאב
 סיורג ןעלעוו לעכיב םעד ןוֿפ רעזעל איד נוא ןערָאװעג טקורדעג טשינ
 ןייק ןיא וליֿפַא ןעֿפרַאד טשינ ןעלעוו אייז זַא ױזַא ,ןעבָאה ןעגינגרעֿפ

 | .ןהעג רעטַאעהט
 .ש .מ .א ריעצה ןוֿפ טסאֿפרעֿפ
 | .זז 52 ,1892) ג"נרת ַאשרַאװ

 סָאװ ךילטרָאװ עכיילג נוא ךעל'הׂשעמ ,ןעצטיוו ,ןעטָאדקענַא |4)}

 -כָאנ ןוא טרעהעגנָא ךיז טָאה ליז רעילָאּפרעטסע עלעשרעה

 ליז רעגידיירג םירֿפא ניא רעװָאקַאר יכדרמ 'ר ןוֿפ טלהעצרעד

 סילהי ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ נוא ןעבילקעגנעממַאזיצ

 ן,זז 14 ,1902} ב'סרת אשראוו

 םירוּפ תכסמ {פ}
 ןוֿפ לייהט רעטייווצ רעד רעדָא

 רעילָאּפרעטסע עלעשרעה

 םירוּפ םוא םלוע םעד חמשמ עלעשרעה זיא ױזַא יו

 טשטיײטרעֿפ נוא םירוּפ תכיסמ ןוֿפ ארמג טטַאלב ַא טנרעל רע

 רע טגָאז ךָאנרעד ,ןהעטשרעֿפ ןענָאק ללָאז רערעדעי טוג סָאד

 םירוּפ ףיוא דעיל ןהאש ַא טגניז ,הליגמ יד ןוֿפ הרות לקיטש ַא

 ,םינָאהרַאנ רעמעלעח יד ןוֿפ הליגמ איד טנעייל נוא

 עלעשרעה 'ר ןוֿפ טעװערבעשזעגֿפױנוצ נוא ןעבילקעגנעמַאזוצ

 ,לעקינייא ַא ס'רעילָאּפָארטסָא

 ן,זז 12 ,1902} גיסרת אשראוו

 רעװָאקַאר יכדרמ 'ר ן6)
 רעילָאּפרעטסע עלעשרעה 'ר ןוֿפ דומלּת רעטסטלע רעד

 טָאה עלעשרעה 'ר רענַײז יבר רעד יוװ טרעהיג להמַא טָאה רע

 נוא תומכח ענַײז םולשו סח ןעלעוו רעמָאט ןעבעגיג ץכערק ַא

 "רַאֿפ ןיא טּפַאחיג רע טָאה ןערעוו ןיסעג רַאֿפ ךעלטראוו עכַײלג

 םעד ןעבָאה רימ טקנעדיג רָאנ טָאה רע סָאװ גנידלַא ןעבירש

 סױרַא סע ןעביג רימ נוא לעקינייא ןַײז ןוֿפ טֿפױקעג ּפָא די בתכ

 ןַײז חמשמ רעזעל יד ךיז ןעלָאז עסיײטכַאמ ,טלעװ רעד ףיוא

 .ןעשָארג רָאּפ ערעייז רַאֿפ
 ן,זז 14 ,1908) ח'סרת אשראוו

 רעלָאּפרעטסע עלעשרעה יר ןדזו

 ענַײז עלַא נוא תומכח ענַײז עלַא ןעבירשעב ןעצטיוו ענייש רהעז

 ןיא ןייג טינ ףרַאד ןעמ טזָאלעג רעביא טָאה רע סָאװ ךַאלטרעוװ

 ןיֿפױק תומכח ענַײז ןיֿפױל לָאז רעדעי ,רעטכעלעג ןוֿפ רעטַאעהט

 ףיוא ןעריֿפ וצ ךיז איוו ןיסיוו רע טעוװ דלעג גינייוו ױזַא רַאֿפ

 טלעוו רעד
 לייהט עטשרע

 ן.זז 24 ,1910} ר'תע אשראוו

 רעלציוו ןטמהירב טלעוװ ןוֿפ ךוב רעַײנ רעד ן8})

 רעלָאּפָארטסָא ילעשרעה

 דלַאב לָאז .ןיכַאמ ךילײרֿפ ךיז נוא ,ןיכַאל טוג ליוו סע רעוו
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 ןיֿפױק ךוב םעַײנ םעד .ןיֿפױל

 ןןציוו ןוא תושעמ 27 .זז 32 ,1912) ב"ערת תנש איירוגליב

 רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה ןפ|}

 גנילצטיוו רעטמירַאב טלעוו רעד
 ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ וירביה
 161 .זז 6 ,טקורדעגרעביא לָאמ עכעלטע ,רָאי ןָאו קרָאי וינ
 ןןציוו ןוא תושעמ

 רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ן10|
 דבח עקטָאמ ןוא
 סעגוטש ןוא סענעצס ,ןעציוו ,ןעטָאדקענַא ערעייז
 | ,ןרעטש .ע ןוֿפ טעטײברַאעב:זַײנ
 ינַאּפמָאק ךוב ורביה רַאטס ,קרָאידוינ
 .זז 64-/-124 |19287|

 נוֿפ ךעלציּפש נוא נציוו ,סעסיימ |11 }

 רעילָאּפָארטסָא לשרעה
 סעדלָאה .א נוֿפ טלייצרעדרעביא
 ,רססוא ניא נטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד רַאֿפ גַאלרַאֿפ-עכולעמ

 ן.זז 2001 1941 ,וועיק

 "יא ,ןטָאדקענַא ןוא ךעלהׂשעמ ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ן11או

 | סעדלָאה .א ןוֿפ טלייצרעדרעב

 ,0 ;עשרַאװ ,"ךוב שידִַיי; גַאלרַאֿפ ,{טרָאװרָאֿפ ַא טימו

 ,זז 1

 קנורט .י .י 1

 סעלעשרעה רעדָא ,טלעוו רעד ןיא דַיי רעטסכעלײרֿפ רעד,

 ."?ןרָאי-ןרעל

 -ָארטסָא עלעשרעה ןוֿפ ןבעל ןוֿפ ןַאמָאר רעכעלמיטסקלָאֿפן

 .ןרעילָאּפ
 ,זז 378 ,1952 ,סערַײא-סָאנעוב

 :ןענישרעד ֿביֿבָא-לּת ןיא זיא 1921 ןיא

 ,"ויתואקּפרתהו ויתודלות ,ויתוצלהו ויתואצמא .ןמרש רזעילא

 | ,ןמזירח .מ םגרת

 ן.זז 159 ,תושעמ 167 טלַאהטנא}

 גנַאל-ןרָאי זַא ,טבַיײרש ךוב ןשַיערבעה ןַײז ןיא ןַאמרעש רזעילא

 ,רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה ןוֿפ ךעלקיטש ןוא ןציוו ,תושעמ יד ןענַײז

 ,םיא ןוֿפ עקימַאטשּפָא סלַא ןבעגעגנָא ןרעװ סָאװ ,עכלעזַא רעדָא

 טָאה רעטעּפש ןרָאי טשרע .סַאג רעשידִיי רעד רעביא ןעגנַאגעגמורַא
 ןײלַא זיא סָאװ ,שטיווָאקציא לווייֿפ ,ועשטידרַאב ןיא םירֿפס רכומ ַא

 -סיױרַא ייז ןוא תושעמ יד ןבילקעגֿפױנוצ ,ץל לקיטש ַא ןעוועג ךיוא

 .ךעלכיב-הׂשעמ עכעלטע ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא ןבעגעג

 גנוצעזרעביא רעשידִיי רעד ןיא}| ךוב ןגעוו טבַײרש קיתו ארוק

 :| ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ

 ןלַאֿפניײא עלַא יד ןיא טלֿפיװוצעג עבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג,

 ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיולב זיא'ס זַא ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןוֿפ
 ןתמא רעד ןיא זַא .םיא וצ ןבירשעגוצ ןוא קלָאֿפ ןוֿפ עיזַאטנַאֿפ רעד
 רבחמ רעד .ארבנ אלו היה אל רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ַא זיא
 .תודע עטבױלגַאב ףיױא טריזַאב ,גנונַײמ עקיזָאד יד טֿפמעקַאב
 זַא ,שזיבזעמ ןיא רענערױבעג ַא יװ ,ןבעגוצ ךיוא ךיא ןָאק וצרעד
 ןבָאה עכלעוו ,סעדייז ןוֿפ טרעהעג ךיא בָאה ןרָאי-רעדניק ענַײמ ןיא
 רעלציוו םעד טנעקעג ןיילַא ןבָאה סָאװ ,סעדייז ערעייז ןוֿפ טרעהעג סע
 -ָאּפָארטסָא עלעשרעה י'ר ױזַא יוו ןלייצרעד ןגעלֿפ ייז .םינּפ לא םינפ
 הרמ יד ןעיירטשעצ תונצל ןוא ןלַאֿפנַײא ענַײז טימ טגעלֿפ רעיל
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 ןוֿפ לכורב 'ר ןיבר םעד טשרעהַאב סנטטרעמ טָאה סָאװ ,הרוחש

 .שזעיבשזעמ

 רעטכעלש סיבר םעד ןגעוו טינרָאג טנָאמרעד רעבַײרש רעד |

 |:טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,ןעלעשרעה ןוֿפ גנולדנַאהַאב

 ַא ןעלעשרעה טַאהעג ןרעג רעיײיז טָאה לכורב 'ר יבר רעד.

 טָאה ,רעכעליירֿפ ַא ,רעקיטסול ַא ךָאד ןוא ,הרות-ןב ַא ,רעמורפ ַא דִי

 סָאוװ ,תונצל ןוא ךעלטרעוו-קעטש יד הזגור ןָא ןעמונעגֿפיוא וליֿפַא רע

 רָאטימ .ןובששח ,סלכורב 'ר ,ןַײז ףיוא ןכַאמ טֿפָא טגעלֿפ לשרעה 'ר

 זיא'ס עכלעוו ןעלעשרעה 'ר וצ ןבַײרשוצ טינ ןפוא םושב רעבָא

 -ןצנָא עבָארג ןוֿפ ץמש ַא ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו ,תונצל ןוא ןלַאֿפניײא

 טינ וליֿפַא ,ןעגנוטיידנַא עויירמוא ,עקיניזטכַײל רעדָא ןשינערעה

 הרות ירבד וצ גנוצַאשגנירג עסיוועג ַא ךיז ןיא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 -עשרעה 'ר .רוטַאנ סעלעשרנה 'ר ןיא ןעוועג טינ זיא סָאד .תווצמ ןוא

 הרות-ןב ַא ןוֿפ יו לדייא ןוא רעביוז ,ןייר ןעוועג ןענַײז תונצל סעל

 טָאה רע טלעוװ וצ ןיבר םעד יבגל טרָא ןַיז טסייוו סָאװ ,דיסח ַא וא

 יד טימ ךַײלגרַאֿפ| טכעלרטהרַאֿפ םיא ןוא יישּפָא סירג טַאהעג

 ךיז טרעדָאֿפ ,ןרעביא טיג רטגניז י .י סָאװ ,תושעמ יד ןיא תוריתס

 ןוא תונצל ,ןציו יד ןביילקּפָא ןיא טייקטיהעגּפָא ךס ַא רַאֿפרעד

 ןוא ןבירשעג ןרָאי עלַא יד טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,ךעלטרעוו-ךעטש

 רבחמ רעד .רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה 'יר ןופ ןובשח ןֿפױא טלייצרנוד

 סָאװ ,תושעמ ןעמונעגנַײרַא טָאה ןוא גונעג טיהעגּפָא ןעוועג טינ זיא

 רעזדנוא .רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןוֿפ טסַײג ןיא טינ ללּכ ןענַײז

 רָאג ןרעוו עכלעוו ,תזושעמ ווא תונצל ןעמונעגנַײרַא ךיוא טָאה רבחמ

 יד וצ רעמ עקַאט ךיז ןסאפ ײז ןוא רעלציוו ערעדנַא ןגעוו טלייצרעד

 עקיסַאּפ-טשינ עלַא יד ןֿפרַאווסיױרַא לָאז'מ זַא ,וליֿפַא רעבָא .ערעדנַא

 ןוא ןלַאֿפניא ,תישעמ עקידתוֿפירח גונעג ןבַײלב ץלַא עוו ,ןטַאז

 ,עלעשרעה ןשידיסח םעד וצ וצ ךיז ןסַאּפ עכלעוו ,ךעלטרעווכַײלג

 ןיא עלַא יד ןעלמַאזֿפױנװצ ראפ רבחמ םוצ בל ַא רַאֿפרעד טמוק

 רעד ןיא טיהעגּפָא ןעוועג טינ ךיוא זיא רע ןעוו וליֿפַא ,רֿפֶס ןייא

 ."טצונעג טָאה עלעשרעה סָאוװ ,ךַארּפש רעקיסַאּפ

 ןוֿפ עקינייא ךיוא טגנערב ?םיקומצ תרעקפ ךוב ןַײז ןיא ןדס .ד
 ,עלעשרעה ןגעוו תושעמ יד

 לעגיס דוד טָאה 1927 רעבמעטּפעס 7 זיב .1927 ילוי ןטימ ןוֿפ

 "סטרעװרָאֿפ , ןיא ךָאװ ַא לָאמ עקינייא טקורדעג | סיװעשַאב .י .יו

 סָאװ ,"ןעײרעֿפיטש ןוא ןציוו ענַײז --- רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה;

 -ָאידַאר ןֿפױא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא קיטַײצכַײלג ןענַײז

 ,"יד יוװ יא; ןוֿפ םַארגָארּפ

 עלעשרעה ןגעװ ןסעיּפ

 לשיֿפ רָאיטקַא רעד טַאה ,רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז יו

 -ַאּפָארטסָא עלעשרעה; עסעיּפ ַא ענַײז טנעיילעג םיא רַאֿפ רעגניז

 ךיז טניֿפעג סע ּוװ ןוא ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד יצ ."רעיל

 .טנַאקַאב טינ םיא זיא עסעיּפ רעד ןוֿפ די-בתכ רעד

 -עט-"קיריל, רענילקורב ןיא קידנעליּפש ,טָאה ליבעג סקַאמ
 ָארטסָא עלעשרעה, עסעיּפ ַא ענַײז טריֿפעגֿפױא טרָאד ,רעטַא

 ."רעילָאּפ

 -נַאשָאטָאב ֿבקעי ןענישרעד סערַײא סָאנעוב ןיא זיא 1927 ןיא

 טימ ןטקַא 4 ןיא עידעמַאקיגַארט) *רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה, סיקס

 עכלעוו ,| .זז 421 סערַײא-סָאנעוב ,?גנַאגֿפױא,; גַאלרַאֿפ ,(גָאליּפע ןַא

 -ֿפיױא ,רעטקַאנייא סלַא םרָאֿפ רעקידרעִירֿפ ַא ןיא ,1923 ןיא ךָאנ זיא

 ,רעטַאעט ןשידִיי רעטסערַאקוב ןיא ןרָאװעג טריֿפעג

 ןופ ןָאסיססעל

 :עסעיּפ סיקסנַאשָאטָאב ןגעוו טבַײרש קיניײװ .נ

 :טבַײרש רע ןעוו המדקה ןַײז ןיא טכערעג זיא יקסנַאשָאטָאב,

 ןיוסע רעילָאּפָארטסָא עלעשרעטה ַא ץעוו טלָאװ סלועה תומוא יד ַײב;

 ןטלָאו סעדנעגעל ןוא סעיֿפארגָאיב .עצנַאג ַא רוטַארעטיל ַא ןעוועג

 טימ לכיב ַא ,ָאטשיז רָאג טעמּכ זיא זדנוא ַײב .ןעמונרַאֿפ קנַארש ַא

 ,טשעינ עיֿפַארגָאיב ַא ןוֿפ רכז ןייק טעמּכ ,ןציוו ערעגרע ןוא ערעסעב

 ."ןכירטש רַאּפ ַא ץוח א

 רעד זיא ,ןעשעג ױזַא סע זיא סָאוװרַאֿפ ךיז טגערֿפיס בוא רָאנ

 רימ ןוא ,גנוי ךָאנ זיא רוטלוק ענרעדָאמ רעזדנוא :רָאלק רעֿפטנע

 ַא ןיא טשרע ךיז ןדניברַאֿפ ןוא ךיז ןדניב רימ ,םורַא טשרע ןֿפַאש

 .סעיצידַארט טשרע ןפַאש רימ .ויטקעלָאק

 -ָארטסָא עלעשרעה ןוֿפ ןיז םעד טליֿפרעד טָאה יקסנַאשָאטָאב..

 סקיטייז סָאװ סעּפע טַאהעג ארומ טָאה רע רעבָא ,טלַאטשעג סרעילָאּפ

 רַאֿפ ןיוש טדער ןיילַא פיט רעד לַײװ ,רוגיֿפ רעד ןיא ןגײלוצנַײרַא

 בָאה'כ ,טריזינרעדָאמ טשינ ץל-סקלָאֿפ רעזדנוא הלילז בָאהיכ, .ךיז

 טעד ןוֿפ רעבָא ,הֿביֿבס ןַײז ןוֿפ ןושל ןוא ןעמַאר יד ןיא טזָאלעג טיא

 ."עקיביא ןוא עקיטעמוא סָאד סױרַא טרַאּפש טַײצ ןוא טרָא

 טעזעזס םעד ןיא ןגײלנַײרַא טלָאוװעג טשינ טָאה יקסנַאשָאטָאב שטָאכ

 -ַאטָאב ןוֿפ טכיל סָאד ןלָאֿפ טזמעג טרַאֿפ טָאה ,שוריּפ ןַיז פיט ןוא

 ןֿפרָאװעג טכיל ךַאווש רָאג א טָאה יקסנַאשָאטָאב .םענַאב סיקסנַאש

 .עידעמָאקיגַארט רעד ןוֿפ ןורסח רעסיורג רעד זיא סָאד ןוא ,םיא ףיוא

 ווא קידנעטשטסבלעז טסאֿפעגֿפױא םיא עקַאט יקסנַאשָאטָאב טלאוו

 .םיא ןגעוו ןציווסקלָאֿפ יד ןריליּפמָאק וצ טכַארטעג זױלב טשינ

 .ןַײז ןיא ןעוועג טלָאוװו ןַאד ,ייז ןריזיטַאמַארד ןוא ןריזיגָאלַאיד זיולר

 ףוס לכ ףוס לַיױװ .טייקשימאניד רערעמ ןוא ןבעל רערעמ קרעוװו

 םנוֿפ ןלעטשקעוװַא ןוא ןציוו יד ןוֿפ ןביילקסיוא סניא סױרַא טרַאטש

 רעד ,ןיקסנַאשָאטַאב ןופ טקוװוּפדנַאטש רעויטקעיבוס רעד טעזוחוס

 טַאהעג טָאה יקסנַאשָאטָאב .טסעטָארּפ ןלַאיצָאס ןוֿפ טקנופדנַאטש

 יא ןסַאמ יד ןוֿפ ףמַאק םנוֿפ דלעה ַא סלַא ןעלשרעה ץזייו וצ העדכ

 ןעלזערעה זיולב רע טָאה ןזיוועג ;םייבר יד ןגעק יא םיריבג יד ןגעק

 -רעטניה ןקַאיצַאס םעד ןרילראֿפ ןעוטֿפױא ןוא ןציוו ענַײז ןוא ,ןיילַא

 -ָארטסַא עלעשרעה דיחי םנוֿפ ןטקודָארּפ יו ןבַײלברַאֿפ ןוא טנורג

 עקַאט קרעוו סָאד רעבָא זיא קיטכיוו .ץל ןוא רעלציוו רעד ,רעילָאּפ

 לַאירעטַאמ ןטצונעגסיוא ךַאװוש םעד בילוצ ,ןעמָאטּפמיס יד בילוצ

 סלַא ןרעוו ןֿפַאטעגרעביא ןַאק םלוג רעד בױא .ןטייקכעלגעמ ןוא

 ןעלעשרעה טימ ךעלגעמ ךיוא סָאד זיא ,לָאבמיס

 -ַאטָאב ַײב זיא עלעשרעה ןגעוו עמַארד ַא ןוֿפ קנַאדעג רעד.

 בא ןא ,רעטקַאנייא ןַא ןעועג סע זיא תליחת .יינ טשינ ןיקסנַאש
 סיועג רע טָאה ,טרעטיירבעגסיא ןוא טעברַאַאב םיא טָאה רע
 רע זַא ,דייר ענַײז ןֿפלעה טשינ סיא ןלעוו סע .תונוכ ייברעד טַאהעג
 -וס רעבָא ,טשינ רשֿפא עקַאט סָאד .טריזינרעדָאמ טשינ ךַאז יד טָאה

 טסַײג ןייז ,טסַײג ןַײז ןיא עקַאט ןוא ,סיוועג יז רע טָאה טריוויטקעיכ
 -ֿפױא םעֶד ןיא עקַאט ןעוועג רײבָא רע טלָאװ יאולה .טסעטַארּפ ןוֿפ
 ךַאז יד ךָאד טָאה תונורסח עריא עלַא ַײב .ןטלַאהעגסיױא ןוא קיטכיו
 רעד ןיא טריֿפעגנַײרַא ָאד טרעוו סָאװ ,טעשזס םעד בילוצ טרעוו ַא
 -ָאטָאב בא .ןטנעמָאמ עלאיצָאס יד בילוצ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ןעמוק ףרַאד ,קיטַאלג סע ןריֿפוצכרוד ןעגנולעג טשינ זיא ןיקסנַאסש
 ןוא קנַאדעג טנורג םעד ןעמוקַאבסױרַא לָאז סָאװ ,רעסיששזער רטד
 ."טסעטַארּפ ןלַאיצָאס ןוֿפ יידיא יד ןכַאמ רעטלוב

 -עגֿפױא *עּפורט רענליוו, רעד ךרוד זיא 1930 רַאונַאי 11 םעד
 יַאּפָארטסָא עלעשרעה טימ השעמ ַא? עקָארק ןיא ןרָאװעג טריֿפ
 ןטקַא 4 ןיא ,ץישוויל השמ ןוֿפ עידעמָאק עטכַארטעגסיױוא ןַא ,רעל
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 רע טָאע 3 ןשידיי

 .ה -- םינוגינ .טרעכַײװ לאכימ .רד --- ישזער ןוא עיצַאזינעצסניא
 ןוא קיטסַאלּפ ,בױרטנַײװ .וו --- ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,ןָאק
 ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא עכלעוו ,"םיובטָאר האל -- ץנעט
 עידעמָאק יד זיא 1926 רעבמעצעד 25 םעד .טעטש ךס ַא רעביא
 רעד ןיא םיא טימ קרַאונ ןיא ץַאז גיוודול ךרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא
 יי ."עלעשרעה; ןוֿפ לָאר

 -עמָאק יד טריֿפעגֿפױא ץרַאװש סירָאמ טָאה 1948749 ןָאזעס ןיא
 ןוא ,יקסנישמור ףסוי ןוֿפ קיזומ ,*רעטַאעט טסנוק ןשידִיי, ןיא עיד
 ענעגייא ןַא ענַײז טליּפשעג תמאב רע טָאה ,רעביא טיג ץרַאװש יו

 תוכיש ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,ןעמייר ןיא ןבירשעג ,עסעיּפ
 .רבחמ רעד יװ ןבעגעגנָא טרעוו .ל םגה ,עסעיּפ סצישוויל וצ

 ןיא "רעטַאעט רעווקס ילניקעמ, ןיא זיא 1921 ץרעמ 2 םעד
 ָארטסָא עלעשרעה; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא (קרָאי-וינ) סקנָארב
 .יקסוװאקסַאל ּפיליֿפ ןוֿפ קיזומ ,ֿבקעידןב ןוֿפ *רעלָאּפ

 עידעמָאק ןַײז ןבירשעגנָא ןָאסנעשרעג השמ טָאה 1926 ןיא
 ןיא וועיק ןיא ןענישרעד זיא עכלעוו ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה;
 -הכולמ ןשידִיי רעװקסָאמ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא ןוא ,9

 ןיא .רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעועַיק ןיא ךָאנרעד ןוא רעטַאעט
 -ָאטסילַאיב; ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא עסעיּפ יד זיא 1940 טסוגיוא
 רעד ןיא עזנורּפ ןיא --- 1944 גנילירֿפ ,"רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעק
 1947 רעבמעצעד ,ןַאטַאנ החמש ןוֿפ איא עּפורט-רעטַאעט רעשידִיי
 המלש ןוֿפ קיזומ ,שזדַאל ןיא ןַאמּפפל השמ ךרוד טריֿפעגֿפױא
 .' ןוֿפ גנוטעברַאַאב רעד ןיא ,עסעיּפ יד זיא 1950 ןיא .טנעמַאזירּפ

 150 ךרעב ןרָאװעג טליּפשעג ,ןַאמצרַאװש םייח ןוֿפ קיזומ ,ָארַאק
 לָאצ עכעלנע ןַא ןוא יסַאי ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי ןיא לָאמ

 טעטש ערעדנַא רעביא ךַאנרעד ןוא טשערַאקוב ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ
 ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עידעמָאק יד .עינעמור ןוֿפ
 ןוֿפ ריא עסעיּפ יד זיא 1952 רעבמעצעד 25 םעד .שינעמור

 טריֿפעגֿפױא ,רעזַאלג .י ןוא לעשנייוו םייח ןוֿפ קיזומ ,ןַאמרעב יכַאר

 "וב; רעד טָאה 1952 ןיא .יקָאװלימ ןיא ?טֿפיהרעּפ ,, ךרוד ןרָאװעג
 -עגֿפױא ילבעל .ב ןוֿפ ר"א *רעטַאעט-הכולמ עשידִיי רעטשערַאק

 1962 ןיא .לָאר-לטיט רעד ןיא ןרעּפלַא ֿבקעי טימ עידעמָאק יד טריֿפ

 ןשיטַאמַארד רענליוו, ןכרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא עידעמָאק יד זיא
 ,"ויטקעלָאק

 -טגֿפױא ןליוּפ ןיא רעטַאעט-הכולמ עשידִיי סָאד טָאה 1953 ןיא

 6) ןטקַא 3 ןיא ליּפש-סקלָאֿפ ,*רעילָאּפָארטּפסָא עלעשרעה; טריֿפ

 -עמָאק סנָאסנעשרעג ןוֿפ גנוטעברַאַאב | ןײשנָאז ֿבקעי ןוֿפ (רעדליב
 -ָאקעד ,יקסווָאזערעד .ש --- קיזומ ,םױבטָאר ֿבקעי -- ישזער ,|עיד
 -- עיֿפַארגָאערָאכ ,אקזדָארעשּפ .י .י ןוא יקסוואשזדנעי .י -- סעיצַאר

 .יקצעדיוו .י ןוֿפ טליּפשעג *עלעשרעה; לָאר .ןעווס ַאיווליס

 סנָאסנעשרעג שַיערבעה ףיוא טריֿפעגֿפױא ךיוא טָאה םיױבטָאר

 .רעטַאעט טָאר-טָאטש רעהֿפיח ןיא עידעמָאק

 -עגנָא עּפורט-"*דנַאברַאֿפפ רעקרָאי-וינ יד טָאה 1962 רַאונַאי ןיא

 טימ עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד רעביא עענרוט ַא ןביוה

 ."עלעשרעה; סלַא סונָאב ןעב טימ ,עסעיּפ ס'.ג ןוֿפ רוציק ַא

 ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה גנילציוו רעטמהירַאב רעד -- |סואש םייח} ןיביוט .ב

 ," ,װרָאֿפ , ,רעשזיבזעמ ל'ךורב יבר ַײב ' רַאנ-ףיוה , ַא ןעועג זיא רעכלעוו
 ,1926 רַאונַאי 10 ,.י .ג

 ויכרַא ,םינוגינ טימ ןטָאדקענַא ןוא ךעלהׂשעמ-סקלָאֿפ -- ןַאמהעל לאומש
 ,410:411 .זז ,23'1926 ,עשרַאװ ,/טֿפַאשנסיװ:ארּפש רעשידִיי רַאֿפ

 ,1928 ,3 'ג ,עשרַאװ ,"טלעוו-רעכיב , ,עיֿפַארגָאילביב ןוא קיטירק -- גינייװ .נ

 ,עשרַאװ ,'ט'לבטיל , ,טָאדקענַא-רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה רעד --- רעגנַאמ .י
1' 15, 1929 . 
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 ,ןעדיא ַײב םיצל ןוא רעצעביק ,רעכַאמ-קזוח ,רעגָאזןעציװ -- רעּפוק .ג
 ,1930 .נַאי 26 .י .ג ," ,װרָאֿפ ,

 ,"רעטעלביָאװיי , ,ץיו ןשידִיי םעד ןריציֿפיסַאלק וצ ױזַא יװ --- ןײטשּפע המחנ
 ,484-493 .זז ,1937 .צעד- ,װָאנ ,ענליוו

 רעטרעֿפ ,1937 ,זירַאּפ ,/ עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא, -- |יקצולירּפ חנ} .ּפ .ג
 : ,19-80 .זז ,דנַאב

 יד, ,רעילָאּפַארטסָא עלעשרעה ץעל-סקלָאֿפ רעשידיא רעד -- סעדלאה .א

 / 1938.  טסוגױא 23 ,א'ב ,/ עסערּפ
 1942 ץרעמ 4 .א. .ל ," ,װרַאֿפ , ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה -- שטיװָארשא .מ

 ,1943 ,לַאערטנַאמ ,,עידעּפָאלקיצנע:סקלָאֿפ עשידִי,, -- אקשורטעיּפ החמׂש

 ,340 .ז ,דנַאב רעטשרע

 ,"רענַאקירעמַא רעד, ,ןצבק ןעכילהערֿפ ןוֿפ עדנעגעל יד -- רוקרעמ ףלָאװ

 ,1949 ץרעמ 18 ,י :נ
 ,20-201 .זז ,/ רָאלקלָאֿפ רעשידִיי , ,ךעלהׂשעמ עקיציװ ןוא ןציװ -- ןהּכ .ל .י

,3 
 ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןוֿפ ךעלציּפש ןוא ןציװ ,תוישעמ , --- סעדלאה .א

 .3:11 .זז ,1960 ,עשראוו

 ,1077112 .וז ,1961 ,קרָאיײוינ ,'ןטלַאטשעג עטנעָאנ, -- רעגנַאמ קיציא
 י .נ ,"ש'זָאמ-גַאט , ,/ עיזעָאפ רעשידיא רעד ןוא ױרֿפ יד , --- לקיב המלש .רד

 | ,1967 .צעד 3

 ַאראלק ,ןאטרעבַאה

 | ןאמיירפ}

 . ,ווענעשעק ןיא 1900 לירּפַא 8 ןריובעג

 טרירגימע דניק קירָאי 5 סלַא .עיבַארַאסעב

 ּוװ ,סערַײא-סָאנעוב ןייק ןרעטלע יד טימ
 לוש רעקיטרָא ןַא ןיא שינַאּפש טנרעל יז
 ,רעדורב ריא בילוצ .רערעל יב שידִיי ןוא

 ריא טמוק ,רָאיטקַא םעד ,ןַאמײרֿפ ףלָאדַא

 ןיא ןלָאר--עדניק ןליּפש וצ טֿפָא סיוא

 ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידַיי ענַײז

 -נַײרַא יז טרעוו רָאי 12 ןוֿפ רעטלע ןיא
 ןיא עּפורט רעד ןוֿפ רָאכ ןיא ןעמונעג

 לעוימעס .ןָאדנָאל ןוֿפ ןַאמסקַאװ .ד .מ טרילָארטסַאג סע רעכלעוו

 ןיא ןרילָארטסַאג טלָאמעד ןָאדנָאל ןוֿפ טמוק רעכלעוו ,גרובנעדלָאג
 ןייא ריא טימ טרידוטש ןוא ,ריא טימ ךיז טריסערעטניא ,עּפורט רעד
 ןיא טזָאלרַאֿפ עּפורט יד ןעוו .טליּפש יז עכלעוו ,ןלָאר ערענעלק

 ,עּפורט סרעדורב ריא ןיא רעבירַא קירוצ יז טייג ,עניטנעגרַא 4
 רעד טימ םורַא טרָאֿפ .ה .ןיטערבוס טלַא ףיוא ןיוש טערט יז ּוװ

 ךיוא טליּפש ןוא עניטנעגרַא ןוֿפ סעינָאלַאק עשידִיי יד רעביא עּפורט
 -רַאֿפ ןיא יז טליּפש ,סערַײא סָאנעוב ןיא ןעמוקעגקירוצ .ליזַארב ןיא
 ,גנָאי ַארַאלק ,ןַאמרעש ףעזָאי ןרעלָארטסַאג יד טימ סעּפורט ענעדיש
 ,שטיװָאקשָאמ סירָאמ טימ ךָאנרעד ,דָארלעסקַא ןוא ןײטשרעלַאװ

 ןוֿפ סעינָאלָאק עשידִיי יד רעביא םורַא ךיוא טרָאֿפ יז ןכלעוו טימ
 -ערבוס ,עשיטַאמַארד עטשרע יז טליּפש ,ןעמוקעגקירוצ .עניטנעגרַא
 ןוא לרַאק ןוֿפ סעּפורט יד ןיא ןלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ ןוא סניט
 ,רעגַאל ןרהַא ןוא ףָאהנעירַאמ סקַאמ ,גאטנעטוג ַאטרעב

 -נַאס ןייק עּפורט ַא ןוא ןַאמײרֿפ ףלָאדַא טימ יז טרָאֿפ 1918 ןיא
 ייווצ ןוֿפ ךשמ ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ןליּפש ייז ּוװ (עלישט) ָאגַאיט

 ןוֿפ ןרעלָארטסַאג ןיהַא ןעגנעדב ןוא .שידִַיי ףיוא רעטַאעט ,רָאי
 טליּפש .ה ןעמעוו טימ ,עשרַאװ ןוֿפ קיטסול רַּתסא ןוא ,עניטנעגרַא

 ןטימ טַאהעג הנותח .ןלָאר-ףוב-רענעמ יד ןיא עשרענטרַאּפ סלַא

 "וצ ייז ןלעטש (573 .ז "זָאקיסקעל; עז) ןַאמרעבַאה ףסוי ּרָאיטקַא

 ןיא ןליּפש ייז ווו ,ליזַארב רַאֿפ עּפורט ַא ,ןַאמײרֿפ ףלָאדַא טימ ,ןעמַאז
 -ַאגרָא ,סערַײא-סָאנעוב זיא קירוצ רעדיוו .םיצובק עשידִיי עכעלטע
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 ןָאלַאס; ןרַאֿפ עּפורט ַא ןַאמרעקוצ רָאדיזיא ןוא ןַאמ ריא טימ יז טריזינ
 רעד רעביא עענרוט ַא רעדיוו ייז ןכַאמ םעדכָאנ ןוא ?ידלַאבירַאג
 ןעמוקקירוצ ןַײז ךָאנ ,ףָאהנעירַאמ סקַאמ טימ רעטעּפש ,ץניוװָארּפ
 -ניילק ןשידִיי ןטשרע ןיא ןַײרַא טערט .ה ןוא ,עקירעמַא-ןוֿפצ ןוֿפ
 ןוא רעקיטַאמַארד רעד ףיונוצ טלעטש סע סָאװ ,רעטַאעט טסנוק
 ,ןַאמרעבַאה ףסוי ןוא ַארַאלק) עּפורט יד .ןײטשנרַא קרַאמ רעסישזער
 עצנַאג יד טכוזַאב (סנרּפ ֿבקעי ןוא רערעל םירמ ,ףָאהנעירַאמ סקַאמ
 קרַאמ טימ עענרוט ַא ןיא רעטעּפש ,סעינָאלָאק ןוא ץניוװָארּפ עשידִיי
 ,ףיוא טערט יז ּוװ ,טעטש ערעסערג רעניטנעגרַא יד רעביא ןײטשנרַא
 לווייט רעד ןעוו, רעטקַאנייא ןַײז ןיא ,ןײטשנרַא .מ טימ ןעמַאזוצ
 (ייווגורוא) ָאעדיװעטנָאמ זייק ןַאמ ריא טימ ךָאנרעד טרָאֿפ .ה ,*טכַאל
 יד קידנריֿפֿפױא ,רעטַאעט שידִיי ייז ןליּפש ,לָאמ ןטשרע םוצ .,ּוװ

 עניטנעגרַא ןייק ךיז ןרעקירוצ ןכָאנ ןוא ,"םירישה ריש; עטערעּפָא
 יד קידנעמוקַאב .עקירעמַא-ןוֿפצ ןייק ןַאמ ריא טימ ַּפָא יז טרָאֿפ
 ןליּפש ןַײרַא יז טערט ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןוֿפ שינביולרעד

 -ץניװָארּפ ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,(קרָאי-וינ) ָאלַאֿפוב ןיא עּפורט ַא ןיא
 טימ טליּפש יז ּווו ,סעלעשזדנַא סָאל ןייק יז טרָאֿפ 1927 ןיא .טעטש
 ןַאמײרֿפ ףלָאדַא ,סירָאמ םעס ,טדרַאהנייר ינעֿפ) סעּפורט עלַאקָאל
 ןוֿפ עּפורט רעד טימ יז טרָאֿפ 1929 ןיא .(ןַאמסקַאװ דוד-השמ ןוא
 ךָאנרעד טליּפש ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןייק ןהָאק ילָאמ ןוא ןילרעב בקעי
 ןיילַא טלעטש ,סעּפורט ענעדײשרַאֿפ טימ סעלעשזדנַא סָאל ןיא רעדיוו

 ןוא ?עיסַאכ, ןסעיּפ סנידרָאג ןיא ףיוא טערט ןוא עּפורט ַא ןעמַאזוצ
 קירוצ רעדיװ טרָאֿפ ,"לארׂשי עמש; סווָאמיד ןוא "הטיחש יד;
 טימ ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,ןָא טריֿפ יז ּוװ ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןייק
 טליּפש ןוא ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא םַארגָארּפ-ָאידַאר ןשידִיי ןטשרע םעד
 ,ןַאמ ריא טימ ,טמענ ןוא ,רעטַאעט שידִיי טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיוא
 ןיא .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ןטערטֿפױא
 סָאד רעדיוו טיינַאב ןוא ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא קירוצ ךיז יז טרעק 4
 ןעגנולעטשרָאֿפ ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא םַארגָארּפ-ָאידַאר עשידִיי
 ,תוחוּכ עלַאקָאל טימ

 -עמַא רעד ןוֿפ טרעטסַײגַאב ןוא טריסערעטניארַאֿפ קידנרעוו

 -עמַארד-ָאנָאמ סרעניקס סיטָא ַאילענרָאק סעסירעטקַא רענַאקיר

 ןַאמ ריא .שידִיי ףיוא ןָאט וצ עבלעזסָאד יז טסילשַאב ,ןעמַארגָארּפ

 ראבליּפש) סעמַארדדָאנָאמ סלַא סעמַארד עכעלטע ריא רַאֿפ טעברַאַאב

 ןַײז וצ קירוצ , סנירבָאק ןיא ףיוא טערט יז ןוא (ןָאזרעּפ ןייא רַאֿפ

 ,"רעטומ יד, סיקסניּפ ןוא *הטיחש יד , ןוא ,*עיסַאכ/, סנידרָאג ,*קלָאֿפ

 .ב ,רעלעקנוט רעד ,רידַאנ השמ ןוֿפ סעידעמָאק עניילק ןיא ךיוא יו

 ערעסערג יד רעביא רַאוטרעּפער םעד טימ םורַא טרָאֿפ .ה .רענוװָאק

 "ןוֿפצ ןוֿפ םיבושי עשידִיי עטסנעֿפרָאװרַאֿפ עטסנעלק יד ןוא טעטש

 -וינ ןיא ַאזַאלּפ ןָאזיברַאב) .ַאבוק ןוא עקיסקעמ ,עדַאנַאק ,עקירעמַא
 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא יסַאבמע ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא לָאה ןוַאט .,רָאי
 -ָאל ןיא ךיוא ןוא ָאטנָארָאט ןיא ירָאטקיװ ,לַאערטנָאמ ןיא אסעשזד

 סעיצַאזינַאגרָא יד ַײב ,ןטעטיזרעווינוא ,ןָאשיעדנָאֿפ ללה יװ ןלַאק

 שיאושזד דעטיינוי ,דנַאברַאֿפ ,גניר רעטעברַא ,הסדה .,תירב-ינב
 ןעױרֿפ ןרענָאיּפ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ,סדנאב לארׂשי ,ליּפַא

 "םייח ץֿפח; הבישי רעד ןיא ךיוא ,ןעױרֿפ עשידַיי ןוֿפ לסנָאק ןוא
 .(שידִיי ףיוא רעטַאעט לַאמ ןטשרע םוצ טרעה'מ ּוװ ,רָאמיטלַאב ןיא

 תעב יז טליּפש סעלעשזדנַא סָאל ןיא 1963 ןיא ןעמוקעגקירוצ
 ןיא *עבָאב יד, סלַא רעשיוא עלעדיײרֿפ ןוֿפ ןליּפשטסַאג עקיטרָאד יד

 ןוֿפ ךיז יז טקילײטַאב טלָאמעד טניז ןוא ,"תבש ףיוא לדנזח ַא;

 .סעיצַאזינַאגרָא ענעדײשרַאֿפ ַײב ןטירטסױרַא ןיא טַײצ וצ טַײצ

 .ןאמרעבַאה ףסוי ןַאמ ריא ןוֿפ .ע .ש
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 ןופ ןָאגקיספסעל

 סקאמ ,רעטעלס

 {1952 לירּפַא 7 .טשעג -- 1901 ַײמ 1 .בעגֶו

 טױל} ,ַאיניטור ןיא 1901 ַײמ 1 .בעג
 -סינַאטס ןבענ |ריניטָא ןיא --- ערעדנַא
 -אלמ ילעב -- ןרעטלע .עיצילַאג ,ווָאװַאל

 -רַאט השמ רָאיטקַא רעֶד ,רֿבח ןַײז .הכ
 זיא רעטָאֿפ ס'ק זַא ,טבַײרש יקסווָאל

 סערַאלָאטס עטסעב יד ןוֿפ רענייא ןעוועג

 ןַײז ןיא רעלטסניק ַא שממ ,לטעטש ןיא
 טעװ ןוז ןַײז ןעוו זַא ,טֿפָאהעג ןוא .ךַאֿפ
 רע טעװ ,לוש-שריה ןָארַאב יד ןקידנע

 ַא ןרעוו ךיוא ןוא םיכרד ענַײז ןיא ןייג
 -עגּפָא יד רַאֿפ .קיזומ וצ ןגיוצעג טָאה ןיק רעבָא ,רעלָאטס
 ןגָארטּפָא רַאֿפ טלעג-קנירט ןגירק טגעלֿפ רע סָאװ ,רעציירג עטרָאּפש

 ךיז רע טָאה ,םינוק סרעטָאֿפ ןַײז וצ ךעלקנעב ןוא ךעלשיט יד
 ןַײז זיב ,טליּפשעג ףיורעד טכַאנ ןוא גָאט ןוא ,עלעדיֿפ ַא טֿפױקעג

 -זעלק ַא ,סָאװע יירשעג ַא טימ עלעדיֿפ סָאד ןכָארבעצ טָאה רעטומ

 -קירוצ וטסלָאז ןיוש !?החּפשמ יד ןעמעשרַאֿפ ?ןַײז וטסליװ רָאג רעמ

 | *"וטַאטשרַאװ םוצ ןייג

 "מעל ןיא ןלעּפמיג ַײב רעטַאעט שידִיי ןעעזעג לָאמ ןטשרע םוצ

 ַא ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא .ןליּפש וצ ןעליוו ַא ןעמוקַאב ןוא גרעב
 םוצ לענָאיסעֿפָארּפ רעבירַא 1921 ןיא ןוא רעבָאהביל טימ בולק

 רעביא סעּפורט-רעדנַאװ טימ קידנרָאֿפמורַא ,רעמילג רָאטקעריד
 | .עיצילַאג

 טייקכעלגעמ ןייק קידנבָאה טינ ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 7

 -טכַאנ ןיא ןענוזעג ,רעטַאעט ןשידִיי ןלענָאיסעֿפָארּפ םוצ ןעמוקוצוצ

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא 1920 ןיא .ןטערַאבַאק עשינעמור ןיא ןוא ןבולק

 רעטנוא עּפורט-רעדנַאװ ןַײז רַאֿפ רעדנעלָאה הנח ןוא רָאדיזיא ןוֿפ
 ןטשרע םוצ ןוא ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ רעד

 ןרָאיטקַא עשידַיי ענעעזעגנָא טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג לָאמ
 .ןענעקרענָא ןביוהעגנָא םיא ןבָאה עכלעוו

 *סַאי לטעטש ןַײמ, יװ ,ןסעיּפ ענעגייא ןבַײרש ןעמונעג טָאה .ק
 ןיא 1939 ןיא רעבמעווַאנ ןיא טריֿפעגֿפױא ,עמַארד-עידעמָאק ַא)
 וו ,עניטנעגרַא ןיא 1940 ןיא ןוא (רעטַאעט יעװקרַאּפ רעקרָאידוינ
 ףיוא טרָאד טריֿפ ןוא ןַאמלוב יטרוג טימ ןעמַאזוצ טרילָארטסַאג רע
 ."ןַאטיּפַאק רעשידִיי םעד, עטערעּפָא ןַײז 1940 לירּפַא

 ןיא דילגטימ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רע זיא 1925 ץרעמ 28 םעד
 י .עינוי ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד

 םליֿפ ןשידִיי ןיא "וויעד, סלַא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ק
 -יל ךס ַא רעייז ןבירשעג טָאה ןוא ,ראש לשנַא ןוֿפ *םירישה ריש;

 .ןסעיּפ עשידִיי רַאֿפ רעד

 ;ןַאטיוװעל .ב טבַײרש *סַאי עלעטעטש ןַײמ , עטערעּפָא ןַײז ןגעוו
 "רעטָאעט יעווקרַאּפ, ןיא ...עסעיפ עַײנ יד ,יסַאי עלעטעטש ןיא-',

 ַא ןטכָאלֿפעגנַײרַא זיא'ס |רןעכלעוו ןיא עמַארד-עידעמָאק ַא זיא..
 -רענייגיצ ַא ןיא טא ךיז טליפש עמַארד יד ..קיזומ עקיצרַאה ךס

 -יײגיצ טשימעגנַײרַא ןענַײז ָאד דלַאביװ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ...ּפמעק
 -עמ טימ רעדיל-רענייגיצ רַאֿפ דלעֿפ רעטיירב ַא ןַארַאֿפ זיא ,רענ
 ַא רעייז .טֿפַאשקנעב טימ לוֿפ יא ,ךעלײרֿפ יא ןענַײז סָאװ ,ןעידָאל
 סעד ןוֿפ ןעגנוזעג ,"םייה ןַײמ, דיל סָאד טכַאמ קורדנַײא ןקרַאטש
 טקירד רע רעכלעוו ןיא ,רעטעלק סקַאמ ,"אטורַאמ ,, רענייגיצ ןגנוי
 עלעטעטש רעד ןיא ,םייה רעטלַא ןַײז ךָאנ טֿפַאשקנעב עצנַאג ןַײז סיוא
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 רע טַאע ט ןשידיי
 יוטא - אמט

 ןעוו ןַאד ,ןרָאי-רעדניק ענַײז ןוֿפ םױק טקנעדעג רע עכלעוו ,סָאי
 ...ןרָאװעג ןסירעגקעווַא גנולצולּפ טרָאד ןוֿפ זיא רע

 קיגָאל ליֿפוצ ןייק טינ ןעמ טרעדָאֿפ סעטערעּפָא עטכַײל ןוֿפ..
 לָאז םלוע רעד ךיוא זַא.. גנויצַאב עטסנרע ןַא ןַײז רעבָא ףרַאד סע.

 ןיא.. עמַארד רעד ןיא ןדלעה יד ןוֿפ ןליֿפעג יד טימ ןריזיטַאּפמיס
 ןוא ,םרַאו ץנַאג ןעמונעגֿפױא עסעיּפ יד טרעוו ןעמונעג ןײמעגלַא
 ."ןייֿפ ץנַאג ךיז טריזומַא םלוע רעד

 ;:טבַײרש .,ֿפ .ש

 ,עמיטשש רָאנעט ַא טימ רוחב רעניױע רעגנוי רעקנַאלש ַא ,רע,

 -ַאטשעגסיוא ןוֿפ קיווצ ַא טימ רענעט עכיוה יד ןיא ךיז טײגרַאֿפ סָאװ

 עמיטש יד יו גנוטלַאה יד .עזדנירב עטעֿפ ןוא ןייױו-ערדָאי םענענ

 תוקיתמ עשיבַארַאסעב רעדָא עשינעמור.. רוטָאנ טימ לוֿפ זיא

 עשילַאקיזװמ טָאה ןוא ןעגניז ןעק רע .הרובג רעױר טימ טרָאּפעג

 יד.. לרָאּפןטערעּפָא לַאעדיא ןַא -- ןַאמלוב יטריױג טימ ...רוטלוק

 יד .. אֿפִג רעטעלק סקַאמ ןוֿפ. גנוסַאֿפרַאֿפ ַא זיא. עטערעּפָא

 ןַײמ,.. טעטילַאניגירַא רעסיורג וצ טימ טינ טקידניז ָאטערביל

 עזדנורֿפ, טימ ,"קַאשז, ,"סעניוד, טימ לוֿפ זיא *סָאי עלעטעטש

 ,"רעדיל-סקלָאֿפ עשיכעלַאווע יד ןסייה ייז ךָאנ יװ ןוא *עדרעוװו

 טָאה גנוריֿפֿפױא יד.. טכַאמעג ןגייא ייז טָאה הניגנ עשידִיי יד סָאװ

 ,סעטערעּפָא עשידִיי לעניגירָא עטוג ןיא ךיז ןקיטיינ רימ זַא ,ןזיווַאב

 רעטַאעט רָאיסלעסקע ןוֿפ לבמַאסנַא רעד ַײס ,לרָאּפ-טסעג סָאד ַײס

 ."סעטערעּפָא רַאֿפ ןרָאיטקַא יד ןבָאה רימ זַא ,ןזיווַאב טָאה

 ,ט טבַײרש "ןַאטיּפַאק רעשידַיי רעד; עטערעּפָא ןַײז ןגעוו

 ;ןילייב

 ףרַאדימ ןכלעוו ,שטעליוק רעשילַארטַאעט ַא זיא עטערעּפָא..,

 .קידעקעמש ןוא קַאמשעג ,ןייש ןַײז לָאז רע זַא ןטכעלֿפ ױזַא ןענָאק

 ץלַא ךיז ןטלַאה וצ עטערעּפָא ןַײז ןיא ךיז טימַאב רעטעלק סקַאמ

 טעידַײרַאֿפ רעבָא ,עטערעּפָא רעניוו רעד ןוֿפ טסַײג םוצ רעטנָאנ

 -לוב יטרױג ענָאדַאמירפ יד :רנאעז ןַײז ןיא ןדעי טלײטַאב רע.

 ַא יו סא ךעלקריוו טעז ןוא ןעגניז םוצ ןוא ןליּפש םוצ טָאה ןַאמ

 ַאלעב ןליפש רעדיוו ןרעטקַארַאכ-ןעורֿפ יד ..עלעגיײֿפ-רעמוז רעניוו

 -ָאק ןקיטכיר םעד ןֿפַאש ןוא יקסוועשטידרעב הנשוש ןוא סוֿפדנַאה

 -טנַאה .' וא סיריא לאומש ןַײרַא ןעמוק ליפש םניא . טעוד ןשימ

 -סירעטקַארַאכ ןעגנערבוצנַײרַא שעוח םעד טגָאמרַאֿפ רעטעלק..סֿפ

 סױרַא טגנערב טעטרַאװק רעד..עטערעּפָא רעד ןיא סעשימָאק שיט

 יקסוועשטידרעב .ב זיא ןייֿפ... םזימָאק ןוא שזרַאש ןעגנולעג זייוולייט

 םעד טצנעגרעד ץלעפ סירָאמ ןוא.. ןעדִיי ןטוג ןוֿפ עלָאר רעד ןיא

 -עג עניײֿפ טָאה רעטעלק סקַאמ.. עטערעּפָא רעד ןוֿפ לײט-עטָאּפַאק

 /טקעֿפע ןשיטַאמַארד טימ ,קַאמשעג טימ סיוא טריֿפ רע עכלעוו ,ןעגנָאז

 ליּפשש-רעטַאעט רַאֿפ ףַאטש רענַײֿפ ַא עטרעּפָא יד זיא ןיימעגלַא ןיא..

 .?לבמַאסנַא ןוא ןרעלָארטסַאג יד ןוֿפ טריֿפעגֿפױא טרינילּפיצסיד ןוא

 ףיוא ץַאלּפ ןקירעהעג ַא ךיז רַאֿפ ןענוֿפעג טינ רעמ טָאה .ק ןעוו

 -עגייא ןַא טריזינַאגרָא רע טָאה ,עקירעמַא ןיא עניב רעשידִיי רעד

 םיא ןיא טליּפשעג ןוא טריגיריד טָאה רע ןכלעוו ,רעטסעקרָא םענ

 .ןטנעמורטסניא ענעדײשרַאֿפ ףיוא

 .רעדעֿפ ַאיוװליס ןירעליּפשיוש רעד וצ טַארײהרַאֿפ ןעוועג זיא .ק

 -עג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1952 לירּפַא 7 םעד

 .סנעיילע לקירטַאעט עשידִיי יד ןוֿפ םלוע-תיב ןֿפױא הרובק וצ ןעמוק

 ;טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 רעוװע עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע יד םיא זיא סע יװ טקנופ,

 לקיטש ַא ןגירק וצ ןוא רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןעמוקוצוצ ןעוועג
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 רעד ףיוא ןעוועג רע זיא טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ ױזַא ,גנונעקרענָא

 ,רעווַאוװעז קידלַאוװג ַא .ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא עניב רעשידִיײי

 ,קידנענערב ,קיטומ ,שיגרענע ,ןבעל טימ לוֿפ ,פיט רעשירענייגיצ ַא

 ןשידִיי םעד ןוֿפ שימעג ַא ,ךעלטֿפַאשנדיײיל לסיב ַא ,םיטש ענייש ַא

 ,(העצכערק ,רעניױו "רענורק, רענַאקירעמַא םעד ןוא הליֿפּת-לעב

 ַא טגָאמרַאֿפ טָאה רע .ןעגניז ןַיז תעב רעצרעה *ןכָארבעג, רע טָאה
 ןַײז זיא ,עיצילַאג ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רע םגה ןוא עיצקיד ערָאלק

 םעד ןענעקרעד ךַײלג טזָאלעג טינ ,"טרילימיסַא; ןעוועג שידִיי

 ןוא ץרַאה טימ טליּפשעג ןלָאר -רעבָאהביל יד טָאה רע .סַאטשּפָא

 ."ירבע עשלַאֿפ יד וליֿפַא ןביילג טזמעג סיא טָאה ןעמ זַא ,ױזַא ,המשנ

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ יקסוװָאלרַאט השמ

 ,טַאהעג טשינ רערעל-קיזומ ןייק לָאמנייק טָאה עלעכעמ שטָאכ,
 עזעידִיי סָאד ןעוו ןוא ןטנעמורטסניא ףיוא טליּפשעג ךָאד רע טָאה

 ןַא ףיוא ןליּפוע סָאד זיא ,ּפָארַא גרַאב ןייג ןבױהעגנָא טָאה רעטַאעט

 -עגנעמַאװצ טָאה רע .ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש םיא טנעמורטסניא

 .גלָאֿפרעד ַא ןעוועג זיא ןוא רעטסעקרָא םענעגייא ןַײז טלעטש

 ,ושטיסנעס רעייז ,ךוב וֿפֵא ןַא ןעועג רעטעלק זיא שטנעמ סלָא

 וצ ןעוועג טינ םיִא זיא ךַאז ןייק .רֿבח רעקיצרַאה ַא רעייז רעבָא

 טָאה רעטעלק .ןָאט הבוט ַא ןצעמע טֿפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו רעווש

 טנָאקעג טינ רע טָאה טײקמַאזנייא .ךיז םורַא ןשטנעמ טַאהעג ביל

 ענַײז ןטלַאה וצ טֿפַארק-רעביוצ ַאזַא טגָאמרַאֿפ טָאה רע .ןגָארטרַאֿפ

 ."ןעמַאװצ ןטלַאה ייז ךיוא ןוא ךיז םורַא טנַײרֿפ

 ,רַאװיּפ זואר ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,1929 יַאמ 12 ,איב ," צ'אד , ,רעטַאעט ןשידיא ןגיה ם'ניא -- .ר .ש
 ,1929 יַאמ 19 ,טרָאד ,ןציטָאנ:רעטַאעט -- .ר .ש
 . יצװקרַאּפ ןיא עמַארד:עידעמַאק ַא -- ,סאי לטעטש ןַײמ,, -- ןַאטיװעל .ב

 .1939 .װָאנ 10 ,.י .1 ,/ ,װרָאֿפ , ,רעטַאעט

 ,1940 לירּפַא 7 ,איב ,"צ'א'ד ,, ,סעיזנעצער-רעטאעט -- יקסנַאשזַאר לאומש

 ,רָאיסלעסקע ןיא ןַאמלוב יטריוג ןוא רעטעלק סקַאמ ןוֿפ טובעד רעד -- .ֿפ .ש

 ,1940 לירּפַא 7 ,א'ב ,"עסערּפ יד,
 ,1940 ,לירּפַא 28 ,א ב ,' עסערּפ יד , ,/ ןַאטיּפַאק רעשידיא רעד, --- ןילייב .ט
 ,1940 יַאמ 12 ,א'ב ,"צ'א'ד , ,עיזנעצער-רעטַאעט -- .ר .ש
 ,1953 לירּפַא 30 ,.י .נ ,ש' זָאמ-גָאט , ,רעטעלק סקַאמ --- יקסװָאלרַאט השמ

 ףלָאדַא ,קניל

 ,טסירק ַא .רָאיטקַא רעשטַײד ַא

 סרעלדַא .ּפ ֿבקעי ןיא טליּפשעגטימ רע טָאה 191 רַאונַאי 14 םעד

 -טּפיוה ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןיא קרָאי-וינ ןיא *רעטַאעט דנערג,

 טינ רע טָאה גלָאֿפרעד ןסיורג ןייק זַא ,םינּפ ַא ."רעבעוו יד, סנַאמ

 עניב רעשידַיי רעד ףיוא גנַאל ךָאנרעד ךיז טָאה רע לַײװ ,טַאהעג

 | ,ןטלַאהעג טינ
 ,190 .ז ,1941 ,קרָאיוינ ,/ קיאַאזָאמ רעטַאעט , -- גייװצרעבליז ןמלז

 ַאריּפמַאװ ,ַאקסענַאעל
 ,ןיטסירק ַא .עינעמור ,טשערַאקוב ןיא ןריובעג

  .רעטַאעט ןלַאנָאיצַאנ ןשינעמור ןקיטרָא ןיא טליּפשעג טָאה .ל

 ןטָארטעגֿפױא זיא יז ּוװ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג יז זיא 1907 ןיא

 יז טָאה ,גלָאֿפרעד ןסיורג ןייק קידנבָאה טינ ןוא ,שינעמור ףיוא

 סרעילָאמ ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא יז .שידִיי ףיוא ןליּפש ןביוהעגנָא

 ריא ."קידלוש; עסעיּפ סעסָאֿפ דרַאכיר ןיא ןוא *רעגרַאק רעד;

 ,םימי תכירַא ןייק טַאהעג טינ טָאה עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןליּפש

 ,190 .ז ,1941 ,קרָאי-וינ ,/ קיאַאזָאמ רעטַאעט , --- גייווצרעבליז ןמלז
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 קילאומש ,ןײטשדלָאנ

 ,שזדָאל ןיא 1908 רעבמעווָאנ ןריובעג
 "עג .רעקרעװטנַאה ַא --- רעטָאֿפ .ןליוּפ

 -טנוװָא טכוזַאב ןוא רדח ַא ןיא טנרעל
 .רעּפעטש-ןשַאמַאק סלַא טעברַאעג .ןסרוק

 ןיא טײקיטעט-רעטַאעט ןַײז ןביױהעגנָא
 "ידנוב רעכעלטנגוי רעד ןוֿפ זַײרקמַארד
 "ןכדש; סלַא *טֿפנוקוצ; עיצַאזינַאגרָא עש

 ,"רָאטקָאד ַא רָאנ; סמכילע-םולש ןיא

 -עג ,1927 זיב 1925 ןוֿפ ,רָאי ייווצ ךרעב
 רעד תעב ןוא ,ןזַײרקמַארד ןיא טליּפש

 ַײב עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד טֿפַאש ןָאזועדָארב השמ רעטכיד
 "ילגטימ יד ןעמונעגנַײרַא טרָאד ןרעוו ,?ײטרַאּפ-סקלָאֿפ רעד

 -נורעד ,ןעניײרַאֿפ עלענָאיסעֿפָארּפ יד ַײב ןזַײרקמַארד יד ןוֿפ רעד
 עשידִיי ןגעוו סּפיג רערעל ןוֿפ ןבעגעג ָאד ןרעו סעיצקעל יד .ג רעט
 -סַאלּפ -- םירמ ענייש ,עטכישעג-רעטַאעט עניײמעגלַא ןוא עטכישעג
 -- ןילעי קעלָאל ןוא שטיווָאקוװעל ,עיצקיד -- ַאלוזַאז .ֿפָארּפ ,קיט

 טלעטשעגנעמַאזוצ עידוטס-רעטַאעט רעד ןיֿפ טרעוו רעטעּפש .םירג

 סָאװ ,*טַארַארַא; רעטַאעט טסנוקניילק םעד ןוֿפ עיצַאמרָאֿפ עטשרע יד

 ,שזדָאל ןיא 1927 רעבָאטקָא 25 םעד טייקיטעט ןַײז ןָא טבייה

 טַײצרעמוז ןיא טכַאמ ןוא עשרַאװ ןייק רעבירַא ךָאנרעד ךיז טגָארט

 טרילָארטסַאג 1935 ןיא .ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא ןעענרוט

 ןיא קירוצ טמוק ,ןָאדנָאל ןוא עיגלעב ,זירַאּפ ןיא *טַארַארַא; טימ .ג

 -רעדָארב ןענַײז ןעמַארגָאדּפ יד ןוֿפ רעלשטשוצ-טּפיוה יד ּווװ) עשרַאװ

 ָאד ,(טסימיסעּפ רעקיטסיל רעד ןוא ןַאמלעדונ ,קענַאשזרעבָא ,ןָאז

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ךָארבסיױוא םוצ טנָאנ זיב עּפורט יד טליּפש

 ,המחלמ

 -נוא זיא סָאװ ,קָאטסילַאיב ןייק שזדָאל ןוֿפ טלָאמעד טֿפױלטנַא .ג

 רעכַאמוש:ןַאגישוד טימ ךיז רע טֿפערט ָאד .טכַאמ רעשיטעווָאס רעט

 ןעמַאזוצ ןעיײנַאב ייז ןוא (*טַארַארַא; ןוֿפ רעדילגטימ עקידרעִירֿפ)

 בילוצ ."רעטַאעט רוטַאינימ רעקָאטסילַאיב ,, ג'א עניב-טסנוקניילק יד

 ןרעדנַאװ ןעמענ ייז ןזומ דנַאלסורטעווָאס ףיוא לַאֿפרעביא ןשיצַאנ םעד

 ענעדײשרַאֿפ יד רעביא ,דנו ענ ,ױזַא ןוא ,דנַאלסורטעוװָאס רעביא

 ַאלָאל טימ רָאנ ,רעכַאמוש-ןאגישזד ןָא) דנַאלסור ףיט ןיא טעטש

 לאוי ,גרובמעקסול עלהיח ,רעּפיש עלהיה ,ווָאלרעּפ קחצי ,ןַאמלָאֿפ

 -ָאדורט רעד/ ןיא ןַאטסַאקַאזַאק ןייק טקישרַאֿפ טרעוו .ג .(ןַאמגרעב

 -מַארד ןשיסור ַא ןוֿפ רעסישזער םישדח 7 ויא רע ּוװ ,"ײמרַא יָאוװ

 טליּפש רע ּוװ ,טנעקשַאט ןייק סיוא רע טרעדנַאװ ךָאנרעד ,זַיײרק

 ןוא לַאט ידיס טימ שידִיי ףיוא טסנוקניילק (1944) טַײצ עצרוק ַא

 -לעוו טימ ,ןַאמלָאֿפ ַאלַאל טימ רעדיוו ךיז טקינײרַאֿפ ,עּפורט ריא

 רעשילױוּפ סלַא ,קירוצ ְךיז טרעק ,ןוא ,1946 זיב טליּפש רע רעכ

 ,ןלױּפ ןייק ,רעגריב

 עכלעוו ,ןַאמּפיל השמ ןוֿפ עּפורט רעד ןיא ןַײרַא .ג טערט ָאד

 רענעמוקעגוצ רעד טימ רעטעּפש ,עיזעלשרעביוא ןיא ןליּפש טמענ

 ןרעטנוא טינ) רעכַאמוש ןוא ןאגישזד טימ ךָאנרעד ,ַאקסנימַאק ַאדיא

 רע ּוװ ,זירַאּפ ןייק ּפֶא טרָאֿפ רע עכלעוו טימ ("*טַארַארַאק ןעמָאנ

 -עג 1952 ןיא טרעוװ ןוא ןבולק-טכַאנ עשידַיי ןיא רָאי 4 טליּפש

 .עקירעמַא ןיא ?טניָאשזד; ןכרוד טכַארב

 ןיא טשרע .רעּפעש ןיא קרָאי-וינ ןיא .ג טעברַא רָאי עכעלטע

 -ַארגָארּפ עלעיצעּפס ןיא ןטעדטֿפױא זַײוװקיצניײא ןָא רע טבייה 0

 ןוא עקירעמַא ןיא ךוזַאב סנאגישזד תעב טרישזַאגנַא טרעוו ןוא ,ןעמ

 סעּפורט עוויטַארעּפָאָאק יד ןיא ךָאנרעד ךיז טקילײטַאב .ג .עקיסקעמ
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 ןופ ןָאקיסקעל :

 טברַאטש ןעוו ,דלַאװג , סדלעֿפסעטָאג ןיא א'א הנשוש ,קישזָאב ןוֿפ
 "נָאק ףיוא סױרַא טערט ,"לעמעל ינוק עדייב , סנדַאֿפדלָאג ןוא "רע
 רעביא סעּפורט סונאב ןעב טימ רָאי ַײרד םורַא טרָאֿפ ןוא ןטרעצ

 רעדיוו טערט .ג .ןעענרוטידנַאברַאֿפ יד ףיוא עדַאנַאק ןוא עקירעמַא
 רעביא ןליּפש 1968 ןיא טמוק רע תעב ,עּפורט סנַאגישזד ןיא ןַײרַא

 ."עלעדנעל ַא דִיי ַא טָאה; עדַאנַאק ןוא עקירעמַא
 ןוא עניב רעשילגנע רעד ףיוא טליּפש ,דלָאג ירעה ,ןוז ס'ג

 טָאה רע ."טסיווט רעווילָא; ןיא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה
 -ֿפױא סַאקסנימַאק ַאדיא ןיא *עלהמלש, ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג ךיוא

 ןיא 1967 ןיא ןליּפשטסַאג עריא תעב *תרֿפא עלערימ, ןוֿפ גנוריֿפ

 .קרָאי-וינ

 .} .מ

 עשוהי ,יקסרימָאבוויל

 ,ווָאליסורב לטעטש ןיא 1884 ןריובעג

 ַא ןיא .עניַארקוא ,עינרעבוג רעוועיק

 -עג רָאי 13 זיב .עילימַאֿפ רעמערָא רעייז

 ןעמונעגטימ קידנרעװ .םירדח ןיא טנרעל

 םעד טניז ,רע טָאה ,וועיק ןייק רעטָאֿפ ןוֿפ

 ןַא יו ,ןביוהעגנָא ,רָאי 14 ןוֿפ רעטלע

 ןטיול טרָאד ןרידוטש וצ ,טקַאדידָאדיױא
 עשיסור עקיטלָאמעד יד ןוֿפ םַארגָארּפ

 ןעמוקַאב 1907 ןיא .סעיזַאנמיג עשיסַאלק

 ןעמַאזקע ןטלַאהסיוא ןכָאנ טַאטסעטַא ןַא
 ןבעג ןוֿפ הנויח ןגיוצעג ןוא ןסַאלק 8 ןוֿפ

 ןוא קיטַאמעטַאמ ,ןײטַאל ,רוטַארעטיל עשיסור) סעיצקעל עטַאווירּפ

 -ַאמ לטעטש ןיא רערעל א 1911 זיב ןרָאװעג רעטעּפש .(עטכישעג

 (רעליּפש ןוא רעסישזער סלַא) ןעוועג ךיוא קיטַײצכַײלג ןוא ווָארַאק

 .זַײרק ןשיטַאמַארד-שירארעטיל ןעמייהעג ןקיטרָאד ןוֿפ רעריֿפנָא

 טוטיטסניא-ץרעמָאק רעוועיק ןוֿפ טנעדוטס ַא ןרָאװעג -- 1

 ןוֿפ רערעל קיטַײצכַײלג ןוא טעטלוקַאֿפ ןשידירוי-שימָאנָאקע ןיא

 .לוש רעשידִיי רעמייהעג ַא ןיא רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידִיי

 ןוֿפ טַאדידנַאק, לטיט ןטימ טוטיטסניא םעד טקידנערַאֿפ -- 4

 ןיא רוטַארעטיל ןוֿפ רערעל ןעוועג ןֹוא *ןטֿפַאשנסיװ עשימָאנָאקע

 1918 ןוא 1917 .ןלושכיוה יד רַאֿפ םידימלּת טיירגעג טָאה'מ ּוװ ,לוש ַא

 רערעל ןוא רעטלַאװרַאֿפ ןעוועג זיא רע ּוװ ,ווָארַאקַאמ ןיא טניווװעג

 -טנוװָא טריזינַאגרָא ןוא לושיגנַאֿפנָא רעשידַיי רעקיטרָא רעד ןיא

 "יסור רעד ןוֿפ רערעל ןעוועג זיא רע ּוװ ,ענעסקַאװרעד רַאֿפ ןסרוק

 ,סעדנַאב יד ןוֿפ 1918 ןיא ןֿפָאלטנַא .ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל רעש

 טצעזַאב ךיז ןוא ךעלטעטש עשידִיי יד טריזירָארעט ןבָאה עכלעוו

 ַא ןיא טסנוק-רעטַאעט יד ןרידוטש ןַײרַא טערט רע ּוװ ,וועַיק ןיא

 ןיא .טריזינַאגרָא טרָאד טרעװ סָאװ ,עידוטס:רעטַאעט רעשידִיי

 קיליװַײרֿפ ,ןקַאילָאּפ *עסַײװ, יד ןוֿפ עיצַאּפוקֶא רעד ֿברע ,0

 -ישזער ןוא רערעל זיא רע ּוװ ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא

 -יבָאמעד ןרעוו ןכָאנ .ןזַײרק עקיטעטטסבלעז עשִיעעמרַא יד ןיא רעס

 ןקיטלָאמעד םעד ןיא ןעמונעגנַײרַא רע טרעוו ,1921 בייהנָא טריזיל

 ,רעסישזער ןוא רָאיטקַא סלַא רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעוועיק ןטשרע

 "ףמשטערק עטסוּפ, סנייבשריה ןיא "טעדנעב; ןלָאר יד טליּפש ןוא

 ףוס ."סניוועג עסיורג סַאד, סמכילע-םולש ןיא *קישטייוװָאלָאס , ןוא

 -רעטַאעט רעד ןיא ןטַארטעגנַײרַא ןוא עוװקסָאמ ןייק קעװַא 2

 .לא ןוֿפ א'א רעטַאעט-רעמַאק ןשידִיי רעװקסָאמ םַײב עידוטס

 .יקסווָאנַארג
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 רעטַאעט ןשידיי
 ירא .ןטדלדי=

 ךס ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא רעקיטירק-רעטַאעט ַא ןרָאװעג 1924 ןיא

 "ור יד ןיא סרעטַאעט רעװקסָאמ יד ןגעוו ןעלקיטרַא טקורדעג ןרָאי

 ,"לעטירז ישטָאבַאר, ,"לעטירז יװָאנ,; ןלַאנרושז-רעטַאעט עשיס

 -ַארגָארּפ יד ןיא ןוא *רעטַאעט יננעימערווָאס, ,?ָאװטסוקסיא ןזישז,

 ןלַאנרושז יד ןיא טעברַאעגטימ ,סרעטַאעט עשימעדַאקַא יד ןוֿפ ןעמ

 יד ןיא טָאה רע ּוװ ,*רעטַאעט ינזָאכלָאק, ןוא ?ָאװטסוקסיא ןזישז,!

 ןשיסור ןטמירַאב ןגעוו ןעלקיטרַא טקורדעג 1926 ןוא 1925 ןרָאי

 ,8 .א רעטַאעט ילַאמ רעװקסָאמ םנוֿפ רעסישזער ןוא רָאיטקַא

 ,ןיװקסָאמ .ס .יא דנַאברַאֿפנטעװַאס םנוֿפ טסיטרַאסקלָאֿפ ,יקסנעל

 יקסניליא רָאגיא טסיטרַאסקלָאֿפ ,סלעָאכימ המלש טסיטרַאסקלָאֿפ

 טניז .רעזילג תידוהי עסירטקַא רעלוֿפטסנידרַאֿפ רעד ןגעוו ןוא

 עיגרוטַאמַארד ןגעוו ןעלקיטרַא עסיורג טקורדעג ךיוא .ל טָאה 5

 ידע ,קסנימ) "ןרעטש, ןלַאנרושז עשידַיי יד ןיא רעטַאעט ןוא

 עשיטעווָאס; ןוא *טסעמרַאֿפ , ,(ווָאקרַאכ) *טילָארּפ, ,"טלעוו עטיור

 "עווָאס ןוֿפ ןירַאֿפ םניא דילגטימ ַא 1934 טניז .(וועיק) *רוטַארעטיל

 ןשידִיי; םעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא .ל .רעביַײרש עשיט

 טניז בשוּת ַא זיא רע ּוװ ,עװקסָאמ ןיא *טעטימָאק ןשיטסישַאֿפיטנַא

2, 

 -סױרַא ןוא ןעייסע ןוא ןעלקיטרַא 400 ךרעב ןבירשעגנָא טָאה .ל

 -עט ןגעוו רעכיב עכעלטע שיסור ןיא ַײס ןוא שידִיי ןיא ַײס ןבעגעג

 -ָאיצולָאװער רעד, יװ ,טרֿפב רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו ןוא ללכב רעטַא

 עװקסָאמ) ,יקסווָאנַארג .א ןוֿפ טרָאװרָאֿפ ַא טימ ,*רעטַאעט רערענ

 רעשידִיי רעשיכולמ,, ,(1930 ,עװקסָאמ) ,*ףַארגָאטַאמעניק, ,(6

 "ולמ רעװָאקרַאכ ןגעוו עיֿפַארגָאנָאמ ַא) *ענַיַארקוא ןיא רעטַאעט

 -רעביא רעד רַאֿפ, ,(.זז 180 ,1921 ,ווָאקרָאכ) *דעטַאעט ןשידִיי ןשיכ

 -עוו .מ ןוֿפ (גנוטעברַאַאב ןֹוא גנוצעזרעביא) ?ןזײרקמַארד ןוֿפ יוב

 -רעטַאעט ,, ,(1922 ,עװקסָאמ) יקסנעּפסוא .וו ןוא ןעס .נ ,יקסנירּפ

 -ַארד ןוא רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא גנולמַאז ַא) ?עיצקורטסנָאקער

 -קעּפס ַא ןטיירגוצ יוזא יוו, ,,,זז 192 ,1922 ,עװקסָאמ ,עיגרוטַאמ

 ,ןזײרקמַארד .עקיטעטסבלעז רַאֿפ ןעגנוזַײװנָא עשידָאטעמ) *לקַאט

 רעשיסור) *סלעָאכימ, שיסור ןיא עיֿפַארגָאנָאמ ַא ,(1927 ,עװקסָאמ

 -ָאנָאמ ַא די-בתכ ןיא ךיוא טָאה .ל ,(1928 ,"ָאווטסוקסיא; גַאלרַאֿפ

 ,ןיקסוז ןימינב רָאיטקַא ןגעוו עיֿפַארג

 עשינוימָאק ַא ,"סּפינש רעד, שידִיי ןיא טצעזרעביא טָאה .ל

 .ב ןוֿפ ,ןעגנוקרעמַאב-ישזער טימ ,רעדליב 9 ,ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק

 -יא טָאה .ל .(.זז 112 ,1922 עװקסָאמ ,"סעמע; גַאלרַאֿפ) ווָאבעילג
 "רעטָאֿפ רעד, ןאמָאר סערַאבַאז .נ שיסור ףיוא שידִיי ןוֿפ טצעזרעב

 ןוֿפ ןעגנולייצרעד דנַאב ַא ,(1961 ,*לעטַאסיּפ יקסטעווָאס/ גַאלרַאֿפ)

 טַײצ ןוֿפ .ל טגעלֿפ 1941 זיב .(גַאלרַאֿפ רעבלעזרעד) ןַאמטלַא השמ

 -הכולמ עשידִיי יד ןוֿפ גנושרָאֿפ רעד טימ ןעמענרַאֿפ ךיז טַײצ וצ

 רע עכלעוו ,ןַאשזדיב ַאריב ,קסנימ ,וועיק ,סעדָא ןיא סרעטַאעט

 סעיצקעל ןוויטקעלָאק ערעייז רַאֿפ טנעיילעג ןוא ןכוזַאב טֿפָא טגעלֿפ

 ןוֿפ דָאטעמ ןשירעֿפעש ןגעוװ ןוא רעטַאעט ןיֿפ עטכישעג רעד ןגעוו

 ענעעזעג יד ןריזילַאנַא ןסעומש ךרוד ךיוא טגעלֿפ .ל ,רָאיטקַא

 -רושז ןשיסור ןכרוד טרישזַאגנַא וצרעד קידנרעו ,ןעלקַאטקעּפס

 -עברַאטימ ַא ןַײז ןתעב .סרעטַאעט יד ךרוד רעדָא *רעטַאעט ,..לַאנ

 טקישעג ךיוא רע טגעלֿפ ,*רעטַאעט ינזָאכלָאק, לַאנרושז ןיא רעט

 ַא .עירעֿפירעּפ רעד ןוֿפ סרעטַאעט עשידִיי-טינ ןשרָאֿפוצסױא ןרעוו

 ןכעלטנגעג רעװקסָאמ ןוֿפ טסידָאטעמ א ןעוועג .ל זיא טַײצ עסיוועג

 לָאמ עכעלטע זיא ןוא טייקיטעטסבלעז רעשירעלטסניק ןוֿפ רעטנעצ

 ,ןינילַאק ןוֿפ סרעטַאעט-טנגוי יד ןשרָאֿפוצסױא ןרָאװעג טקישעג

 ןוֿפ ןרָאװעג טקישעג .ל זיא 1940 ןיא .ַאװעױזיַאװָאכעירָא ןוא אלוט

2047 

 ןטייואאמטיאשטטאאו

 -סניא דנַאלסורסַײװ ןייק עװקסָאמ ןיא םינינע-טסנוק רַאֿפ טעטימָאק
 -מילֶא רעשידנַאברַאֿפלַא רעד וצ גנוטיירגוצ עקיטרָאד יד ןריטקעּפ

 -קעל טנעיילעג טרָאד טַאה ןוא טסנוק רעקיטעטסבלעז ןוֿפ עדַאיּפ

 ַא ןבעגעג ךיוא טָאה .ל .דָאטעמ ןשירעֿפעש ןשירָאיטקַא ןגעוו סעיצ
 רעוועיק ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעוו סעיצקעל סרוק
 ןלַארטַאעט ןשידַיי ןשיכולמ רעװקסָאמ ןיא ןוא טוטיטסניא ןלַארטַאעט

 : | ,טוטיטסניא
 דנַאברַאֿפנטעװָאס ןֿפױא לַאֿפרעביא ןשיצַאנ םעד ןוֿפ בייהנָא ןיא

 ןַא יו ,ןטָארטעגנַײרַא קיליװַײרֿפ ,רָאי 57 ןוֿפ רעטלע ןיא ,.ל זיא
 -ַאב ךיז טָאה ,עעמרַא רעשיטעווָאס רעד ןיא ,טַאדלַאס רעכַאֿפנַײא
 לַאדעמ ַא ןעמוקַאב ןוא עווקסָאמ טקידײטרַאֿפ ,ןטכַאלש ןיא טקיליײט
 -שטַײד רעביא גיז ןרַאֿפ, לַאדעמ ַא ןוא *עװקסָאמ ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ,
 טֿפַאשדנַאמָאק ןַײז ןוֿפ גָארטֿפױא ןֿפױא ,רע טָאה 1942 ןיא .*דנַאל

 רעשימָארדָארע ןוֿפ ןַאילַאטַאב-665 ןוֿפ עטכישעג יד ןבירשעגנָא
 ,די-בתכ ןיא ןבילברַאֿפ לַײװרעד זיא סָאװ ,גנוגנידַאב

 וצ ןטָארטעגקירוצ .ל זיא ,1943 ןיא טריזיליבָאמעד קידנרעוו

 -ַאב יד טול ןבירשעג בור יּפ לע ןוא טעברַא רעשירַארעטיל ןַײז

 -גסיוו ךיוא יוװ ,ָארויב-עיצַאמרָאֿפניא ןשיטעווָאס ןוֿפ ןעגנולעטש
 רעשיסוױלַא רעד ןוֿפ ןעגנולעטשַאב יד טיול ןעלקיטרַא עכעלטֿפַאש
 ןוֿפ עטכישעג רַאֿפ טעניבַאק ןטיול ןוא טֿפַאשלעזעג רעלַארטַאעט

 ,סלעָאכימ ןוֿפ ניא רעטַאעט ןשידִיי
 -רושז ןשיסור ןיא סעיזנעצער טקורדעג .ל טָאה ןרָאי עטצעל יד

 :ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא *קָאינָאגָא; לַאנ

 ,"טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ ,"ןטֿפירש עשידִייא ,"רוטלוק עשידִיי;
 -ָאס , ןיא ןוא *טײהַײרֿפ ןעגרָאמ ,, ,"עסערּפ עַײנ; ,*עמיטשסקלָאֿפ,
 ,תונורכז ענַײז ןקורד וצ טיירג רע ּווו ,*דנַאלמייה שיטעוו

 -רַאיָאב הקֿבר ןירָאטיזָאּפמָאק רעד וצ טַארײהרַאֿפ ןעוועג זיא .ל
 ,ןיבול םייח .רד ןוֿפ רעדורב ַא זיא ןוא (5254-57 .זז עז) ַאקס
 -נַא סָאל ןיא ?"ףוקיא, םַײב ןײרַאֿפ-רעבַײרש ןוֿפ רעציזרָאֿפ
 ןעלקיטרַא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ רעכלעוו ,סעלעשזד

 ןיא טצעזרעביא טָאה ןוא רעלטסניק ןוא טסנוק עשיטסַאלּפ ןגעוו
 ,"קסנימ ןיא דנַאטשרעדיװ רעד, ךוב סראילָאמס .ה שילגנע

 ןוֿפ עיצקַאדער רעד רַאֿפ ןלַאירעטַאמ ךס ַא טלעטשעגוצ טָאה .ל

 ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעלע
 ,{שיסור} ,1929 ,7 'ג ,דַארגנינעל ,ץעזער, --- ווָאלָארָאג .ּפ
 ,16-77 .וז ,1963 ,קרָאיײוינ ,"רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל ,

 ,1964 ,6 1 ,דנַאלמײה שיטעװָאס , --- וװָאקרוס .י

 ילַאמ ,רעוָאס
 :טבַיײרש גייווצרעבליז ןמלז

 1896 ןיא טָאה גרעבנירג רַאזעצ רָאיטקַא רעשידִיי רעד תעב,
 -םורד) גרובסענַאהָאי ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי טנדרָאעגנַײא
 -נָאנַא רע טָאה ,תוחוּכ-גנַאזעג טלעֿפרַאֿפ םיא ןבָאה'ס ןוא (עקירֿפַא
 עכלעוו ,יד ןשיווצ תוחוּכ עדנֿפערטַאב עכלעזַא טכוז רע זַא ,טריס

 | ,עטַײד ןענעק
 רעשטַײד ַא ןיא טליּפשעג טָאה עכלעוו .|ןיטסירק ַא} רעוָאס ילַאמ

 -נַײרַא ,גנודנעוו רעקיזָאד רעד ףיוא טלָאמעד זיא ,עּפורט-סעטערעּפָא
 ריא רַאֿפ זיא ףיורעד דלַאב .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רָאכ ןיא ןטָארטעג
 םירמ, עטערעּפָא רעד ןיא עקנעצס עלעיצעּפס ַא ןרָאוועג ןבירשעגנָא
 ןוא ,גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טַאהעג טָאה יז רעכלעוו ןיא "תיאנומשחה
 טָאה יז ּוװ ,עפורט רעד ןיא ענָאדַאמירּפ סלַא ןבילברַאֿפ ןיוש זיא יז
 -סיוא רעוָאס ךיז טָאה טַײצ רעד ךרוד .רָאי ןבלַאהרעדנַא טליפשעג
 .שיערבעה לסיב ַא ןוא שידַיי טנרעלעג

 ,192:193 .זז ,1941 ,קרָאיײוינ ," קיאַאזָאמ רעטַאעט , -- גייווצרעבליז ןמלז
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 םהרבא .,ןעזייר

 |1953 ץרעמ 231 .טשעג -- 1876 לירּפַא 1 .בעג)}

 ,ווָאנעדיאק ןיא 1876 לירּפַא 1 ןריובעג

 ןוֿפ ןוז סלַא ,דנַאלסורסַײװ .בוג רעקסנימ

 -נעדײרֿפ ַא ,ןמלק ליכשמ ןוא רעבַיײרש
 -דניק ןוֿפ .עמורֿפ רעייז ַא --- רעטומ .רעק
 -רעל םוצ ןטיײקיעֿפ ןזיװעגסױרַא ןָא זַײוװ

 רעסיורג ַא ןעוועג קיטַײצכַיײלג רעבָא ,ןענ

 טָאה .ןרָאװעג רעטלע לסיב ַא .רעֿפיטש

 ןטסעב םעד ,רעטעֿפ ןַײז ַײב טנרעלעג רע

 םַײב ךיוא ןוא ,לטעטש ןיא דמלמ-ארמג

 יד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,רעטָאֿפ

 טָאה רעטעּפש .שטַײד ןוא שיסור ,שיערבעה ןיא םידומל עטשרע
 ןקידלטעטש םַײב טנרעלעג ןכַארּפש ןוא םידומל עניײמעגלַא יד .ר

 .רערעל ַא ןרָאװעג ןיילַא ךָאנרעד ןוא ,רערעל

 -כיב יד קנַאד ַא ,רָאי 9-8 ַײב ,טנגוי רעטסעִירֿפ רעד ןיא ןיוש
 ךיז טָאה ,ןענעייל טגעלֿפ רע עכלעוו ,*רעגערטנקַאּפ , יד ןוֿפ ךעל

 ןביוהעגנָא סע טָאה רע ןוא ןבַײרש םוצ קשח רעד טלקיװטנַא םיא יב
 רעדיל יד ןבַײרשרעביא תוחּפה לּכל רעדָא ןעמַארג ןסַאֿפרַאֿפ טימ

 רעטנוא ,רע טָאה רעטעּפש .ווָאנַאבעלק ללה ןוא רעזנוצ םוקילא ןוֿפ

 עשיערבעה ןבַײרש ךיוא טווּורּפעג ,רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ גנוקריוו רעד
 רָאי 12 וצ .עזָארּפ סר'מש ןכַאמוצכָאנ טסײלֿפעג ךיז ןוא םיריש
 טָאה סָאװ ,"קישזומ רעשידוי; סרָאטקעּפס יכדרמ טנעיילעגרעביא
 -םולש וצ רעבירַא ךָאנרעד ,םשור ןקרַאטש ַא םיא ףיוא טכַאמעג
 ַא .שיסור ןיא רעכיב ןענעייל ןעמונעג ךיוא ,עלעדנעמ ןוא םכילע
 ןַײז טיול -- םיא טָאה טייקיטעט רעשירַארעטיל וצ סיוטש םעַײנ
 -טֿפירש רעד ןבעגעג --- ?זָאקיסקעל, ןַײז ןיא טנכײצרַאֿפ ןמלז רעדורב
 סלַא לטעטש םעד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,ז'הנכי רעלעטש

 -סערָאק עקידלטעטשניילק ןכעלטנֿפערַאֿפ טימ ןָא טבייה .ר .רערעל
 גנוטַײצ יד יוװ ױזַא רעבָא ,*טַאלבסקלָאֿפ סעשידוי, ןיא ןצנעדנָאּפ
 ןבעגוצסױרַא ןײלַא ןביוהעגנָא .ר טָאה ,טַײצ רענעי וצ ךיז טכַאמרַאֿפ
 ןָאזעניד ֿבקעי טימ ךיז ןבַײרשרעביא ןכרוד .גנוטַײצ ענעבירשעג ַא
 סצרּפ ןוֿפ דנַאב ןטשרע ןיא 1891 ןיא .ר טכעלטנֿפערַאֿפ ,ץרּפ .ל .י ןוא
 ,דיל ַא *קעטָאילביב עשידוי;

 ןקידתונכש ןיא רערעל ַא ןמז ַא ןעוועג ,טיוט סרעטומ רעד ךָאנ
 ּוװ ,קסנימ ןייק ןרָאֿפעגרעבירַא ךָאנרעד ,שטיװעלָאװכַאמַאס לטעטש

 ןיא ךיא רע טמוק ָאד .סעיצקעל ןבעג ןוֿפ סיוא ךיז טלַאה רע

 ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעשידִיי רעד ןוֿפ ןרענָאיּפ יד טימ טקַאטנָאק
 ןָא רע טבַײרש ,ןענידרַאֿפ וצ סעּפע ידּכ ןוא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
 ניא לכיב רערעדנוזַאב ַא יו טניישרעד סָאװ ,גנולייצרעד עטשרע ןַײז
 רעגייז רענעדלָאג ַא יבַא זָאנ רעד הרּפכ ַא; (רעגעלרַאֿפ ןוֿפ ןבעגעג)
 ףיוא טכַארברַאֿפ (1892 רעטניוו) טַײצ לקיטש ַא ."ןדנ לבור 200 טימ
 װָאנעדיִאק ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ךָאנרעד ,רערעל סלַא ֿבושי ַא

 .טייקיטעט עשירַארעטיל ערעסערג ַא ןבױהעגנָא ןָא טרָאד ןוֿפ ןוא

 -עג טָאה סָאװ ,טָאדלָאס ַא רַאֿפ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא .ר זיא 5
 -רַאֿפ לסיב ַא זיא ןוא ,טימעג ןַײז ףיוא גנוקריוו עטכעלש ַא טַאה
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא רעטעּפש זיא רע ןעוו ןרָאװעג טרעטכייל
 טימ רעמ .ר ךיז טנעקַאב עמרַאזַאק ןיא .עדנַאמָאק-ןטנַאקיזומ רעד
 ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ .רוטַארעטיל רעשִיעּפָארײא ןוא רעשיסור רעד
 ַא ףיוא ןייג וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג רעדיוװ רע זיא ,טסניד-רעטילימ
 -נכָאװ יד ןעניישרעד וצ ןָא טבייה סע יו םעדכָאנ רעבָא ,עיצידנָאק
 רע טרָאֿפ ,עמעָאּפ עסיורג ַא טכעלטנֿפערַאֿפ .ר ּוװ ,"דוי רעד; טֿפירש
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 ןופ .ןָא קיסלעל

 ןוֿפ דָאירעּפ רעַײנ ַא םיא ַײב ןָא ךיז טבייה סע ּוװ ,עשרַאװ ןייק ּפָא
 ןמלז ,רעדורב ןַײז ןיא עז ךעלריֿפסױא} טייקיטעט רעשירַארעטיל ןַײז
 יד ןיא טקורעגסױרַא .ר טרעוו זייווקיצנייא .|"ןָאקיסקעל, ,סנעזייר

 ,רוטַארעטיל רעשידַיי רעַײנ רעד ןוֿפ רעֿפַאש יד ןוֿפ ןעייר עטשרע

 רעלעניגירַא) ןטיבעג ענעדײשרַאֿפ ףיוא רעלעטשטֿפירש רעסיוא

 רעקיטירק .,ןעגנוצעזרעביא ,עמַארד ,עיזעָאּפ ,עזָארּפ ןוֿפ רעבַײרש

 ןֿפױא ךיוא טנכייצעגסיוא .ר ךיז טָאה ,(רענעכיײצרַאֿפ-תונורכז ןוא

 ןכָאנ סנייא קידנבעגסױרַא ,טיבעג ןשירָאטקַאדער-שירעגעלרַאֿפ

 ךיז טָאה רע ּויו רעצעלּפ ןוא רעדנעל ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ,ןרעדנַא
 ענעדײשרַאֿפ רעטנוא רעכיבלמַאז ןוא ןלַאנרושז ,ןטלַאהעגֿפױא רָאנ

 יד ןוא קרעװ ענַײז טכעלטנֿפערַאֿפ רָאנ טינ טָאה רע ּוװ ,ןעמענ
 -רעד רָאנ ,רעבַײרש עטנַאקַאב-טוג ןוא עלענָאיסעֿפָארּפ ןוֿפ קרעוו
 טָאה ױזַא .רעצעזרעביא ןוא רעבַײרש עַײנ רעקילדנעצ יד ןיא ןגיוצ
 -קָארּפ עקָארק ןיא *טרָאװ עשידוי סָאד; טַאלבנכָאװ ןַײז ןיא ךיוא רע

 טקילײטַאב ךיז 1908 ןיא ןוא ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ סלַא שידִיי טרימַאל
 .ץנערעֿפנָאק-שידִיי רעציווָאנרעשט רעד ןיא

 טָאה ,רעדנעל ענעדײשרַאֿפ רעביא טרעדנַאװעגמורַא ליֿפ טָאה .ר

 ןַײז רַאֿפ טכַאמעג ףוסל טַאה רע סָאװ ,עקירעמַא טכוזַאב לָאמ ַײרד

 עקיזיר טַאהעג טָאה ,דנַאלסורטעיוװָאס 1918 ףוס טכוזַאב טָאה ,םייה

 -טעיווָאס ןיא סרעדנוזַאב ,רעדנעל ענעדײשרַאֿפ יד ןיא סעמַאנֿפױא

 .עקירעמַא ןיא ןוא דנַאלסור

 ענעדײשרַאֿפ ןיא ןענישרעד לָאמ עקילָאצמוא ןענַײז קרעוו ס'.ר

 | .סעגַאלֿפױא
 טָאה סָאװ ,רעבַײרש עשידַיי עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג ךיוא זיא .ר

 םוצ גנוִיצַאב עמיטניא ןַײז רעסיוא .רעטַאעט ןשידַיי ןרַאֿפ טגרָאזעג

 טרעייטשעגייב ךס ַא ךיוא רע טָאה ,עניב עשידִיי ןוא רָאיטקַא ןשידִיי

 -ָאטסיה סיקסנימ .נ ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַײז ץוח ַא .רעקיטַאמַארד סלַא

 ַא טימ ןטקַא 5 ןיא ,ןטַײצ סיקצינלעימכ ןַאדגָאב ןוֿפ עמַארד עשיר

 רע טָאה ,(.זז 86 ,1903) *ןישטלוט ןוֿפ גנורעגַאלעב יד; גָאלָארּפ

 .סרעטקַאניא ךס ַא רעייז טסַאֿפרַאֿפ

 ןיא .ר טבַײרש עסעיּפ סיקסנימ ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַײז ןגעוו

 :תונורכז ענַײז

 ,ןזרעֿפ עסייוו ןיא ןבירשעג רעמ ןעוועג זיא עמַארד סיקסנימ .1}

 סע לָאז ךיא זַא ,טגנַאלרַאֿפ טָאה "רוטלוק, גַאלרַאֿפ רעד רעבָא

 טָאה ַײס יװ ַײס .טגלָאֿפעג יאדוא ךיא בָאה .עזָארּפ ןיא ןצעזרעביא

 ךימ עמַארד רעד ןוֿפ טַײז עשירעלטסניק יד וליֿפַא ןוא עשיטעָאּפ יד

 -נעט עשירָאטַאלימיסַא טינ-ריש יד ןוא ,טקיצטנַא סרעדנוזַאב טינ

 -עג טינ ךיוא ךימ טָאה ,ןֿפוא ןקיטכיזרָאֿפ רעייז ַא ףיוא םגה ,ץנעד

 רעייז טגָאמרַאֿפ טָאה עמַארד יד זַא ןבעגוצ רעבָא חמ ךיא .טקָאל

 רעוו .טלַאטשעג ענעלָאמעג טלוב ץנַאו וליֿפַא וא ןלעטש עקרַאטש

 .) רָאטױא םעד סע טָאה ,"עטכישעג, ןוא "רוטלוק, ןגעוו טדער

 ןיא .טלעֿפעג טינ יאדוַא ,ללּכב טעָאּפ ןשיסור ןדנטייטַאב ַא ,יקסנימ

 ךיז "ןישטלוט ןוֿפ גנורעגַאלַאב יד, טָאה טכיזניה רעקיזָאד רעד

 ,"סשה שודיק, ןַאמָאר ןשירַאטסיה סשַא םולש טימ ןטסעמ טנָאקעג
 -צינלעמכ ןאדגָאב ןוֿפ ,עכָאּפע רעבלעז רעד ןוֿפ ןבירשעג זיא סָאװ

 ."ןטַײצ עקירעיורט ןדִיי רַאֿפ סיק

 :גנוצעזרעביא רעד ןגעוו טבַיײרש תובשחמ לעב

 -סיוא רעד ןוֿפ ערעסיוא סָאד ךיוא יוו ,טוג זיא גנוצעזרעביא יד,

 ."ןרָאװעג טלעטשעג ךיוה ױזַא זיא זיירּפ רעד סָאוװ ,רָאנ דָאש ַא .עבַאג

 -סקעלַא .ח טבַײרש גנוצעזרעביא רעד ןגעוו רעכעלריֿפסיױא
 | ;?וָארדנַא

 רעבָא ,שירָארעטיל ץנַאג ןוא שידִיי ץנַאג זיא גנוצעזרעביא יד;

 -כיוו רַאּפ ַא .ץרַאה ,טײקמערַאוו ,גנוטכיד ;ריא ןיא סעּפע טלעֿפ סע
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 וד ,טכַאלש טָאטשנָא המחלמ ןענוֿפעג ךיוא רימ ןבָאה ןזיירג עקיט

 .גדא טביירטרעביא טָאטשנָא רעביא טסביירט

 -רעוו יד ןוֿפ ןגיילסיוא סַאד טיהעגּפָא ךיוא זיא גנערטש טשינ
 ."רעצעזרעביא עשידִיי יד ַײב הרצ ענײמעגלַא ןַא .רעט

 עכלעוו ןוֿפ סרעטקַאניײא קילדנעצ ייווצ רעביא טסַאֿפרַאֿפ טָאה .ר

 ךיוא ןענַײז סע .ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז לייט רעסיורג ַא רָאג

 ,ןעגנולייצרעד ענַײז ןוֿפ סעיצַאזינעצסניא לייט ַא ןרָאװעג טליּפשעג

 :גייווצרעבליז ןמלז טבַײרש סרעטקַאנײא ענַײז ןגעוו

 רענייטש ערעייט יוװ ןעוועג ןענַײז סרעטקַאנייא סנעזייר םהרֿבַא;
 -יז ייֵז .ֵלעוַו רעד רעביא ןזיירק-רעבָאהביל רעקילדנעצ יד רַאֿפ
 ןבָאה "רעבָאהביל , יד עכלעוו קנַאד ַא לַאירעטַאמ ןעוועג רָאנ טינ ןענ
 רַאוטרעּפער רעד ןעוו טַײצ ַא ןיא ןליּפש וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג
 -ערגַאב רעייז ַא ,רעניילק ַא ןעוועג זיא שידִיי ףיוא סרעטקַאניײא ןוֿפ
 -יב ןעוועג ןענַײז ייז סָאװ ,תולעמ יד טַאהעג ןבָאה ייז רָאנ ,רעטצענ

 ןבָאה ןוא רעקוקוצ ערעייז טריסערעטניא ןבָאה ,ןבירשעג קיסעמענ
 רענייטש-ריבורּפ עטנכייצעגסיוא ןעוועג ןענַײז סָאוװ ,ןלָאר טגָאמרַאֿפ

 -וצסיוא ,קיטש-רעטַאעט ערעסעב ןוֿפ רעבָאהביל ,ןרָאטַאמַא רַאֿפ
 ןטלַאטשעג יד לַײװ ,ןטײקיעֿפ-עניב ערעייז ןעלקיווטנַא ןוא ןקירד
 רָאנ ,ענעריּפַאּפ ןייק טינ ,ןבעל ןוֿפ עטליוהעגסיוא ןעוועג טינ ןענַײז
 -בָארּפ עקנישטיּפ לָאמלייט ,עניילק טימ תמא ,עטנכייצעג-ןבעל ןוֿפ
 ןריסערעטניא טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,םינינע ןגעוו טרָאֿפ רעבָא ,ןעמעל
 רָאנ טינ זַא ,טַײװ ױזַא ,רעכוזַאב-רעטַאעט םעד ַײס ,רעליּפש םעד ַײס'
 -עֿפָארּפ ןוֿפ ךיוא רָאנ ,"רעבָאהביל , ןוֿפ ןרָאוװעג טליּפשעג ייז ןענַײז
 רָאנ ,לַאניגירָא ןשידִיי רעייז ןיא רָאנ טינ ןוא ,ןרָאיטקַא עלענָאיס

 ןיא ,ךיוא ןענַײז ייז .ןכַארּפע ערעדנַא ןיא ןעגנוצעזרעביא ןיא ךיוא
 יז טימ ןבָאה סע עכלעוו טירט עטשרע יד ןעוועג ,סָאמ רעסיוועג ַא
 -נעמוקַאב ,ןרָאיטקַא עלענָאיסעֿפָארּפ עקידרעטעּפש ךס ַא טלעטשעג
 ןיא ַײס ןביאוצנייא ךיז טייהנגעלעג יד ייז ןיא ןליפש ךרוד קיד
 -עניב ןוא גנולדנַאה רעלַארטַאעט ןיא ַײס ,ןרעטקַאדַאכ ,ןטלַאטשעג
 | ."קינכעט

 עילוג, רעטקַאנייא ןַײז ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד ױזַא טבַײרשַאב .ר

 ;םינּפ-תלבק ןַײז תעב רעטַאעט-*רָאזדניװ, ןיא ?רעדירב

 -רָאֿפ טָאה ענעצס יד ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה גנַאהרָאֿפ רעד,
 ןוֿפ עטויַאק ַא טינ ריש רַאנ ,ןעמעהָאב ןוֿפ רעמיצ ַא טינ טלעטשעג
 יד ןוֿפ םענייא טליפשעג טָאה סָאװ ,רעלדַא | 9 ֿבקעי) ...ןטַאריּב
 רעד ...ַאמַאטַא רעד ,רעריֿפ רעד יוװ ןעזעגסיוא טָאה ,טַײל עגנוי
 ,עיסור וצ טײקכַאווש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,לזיימ |ןאמייה} רָאיטקַא
 ךיא .שיסור ןיא ןצנַאגניא טעמּכ טסקעט םעד טרעדנעעג טָאה
 בילוצ ..טרָאװ שיסור ַא ןֿפרָאװעגנַײרַא ּוװ טינ יװ טָאה רעלדַא
 ךיא בָאה רעטקַאניײא םעֶד ןוֿפ ענעצס עטשרע יד .טעוװ טייקנייש
 ,ךַאז עַײנ ַא טינ רױש ןליפשש ןעזעג בָאה ךיא ןוא טנעקרעד טינ
 -עגנָא טָאה גרּוטַאמַארד רענַאקירעמַא-שידִיי ַא רענייא סעּפע סָאװ
 םלוע רעד ךיז טָאה ןגעווטסעדנוֿפ ...ןשיסור ַא טימ תוֿפתושב ןבירש
 רעד ןעמוקעגנַײרַא זיא סע ןעוו הצ רעטעּפש ןוא ,טריװמַא רעיײז
 -ןסַאג רעוועשרַאוו ַא יו ,עטָאּפַאק עגנַאל ַא ןיא ,רעלדנעה רעטשרע
 .גנוֿפַאש ןַײמ ןוֿפ רכז ַא סָאװטע ןעזרעד ןיוזע ךיא בָאה ,רעלדנעה
 -ירד רעד ןוא רעטייווצ רעד יו רעלדנעה רעטשרע רעד ךיוא רעבָא
 רימ ךָאד ייז ןבָאה ּוװ טינ ּוװ .טסקעט ןַײמ טינ טדערעג טָאה רעט
 ַא וליֿפַא ,טרָאװ ַא סנַײמ ךױא ןֿפרָאװעגנַײרַא ןוא ןָאטעג בילוצ
 ,ןטלַאהרעטנוא קרַאטש ךיז טָאה םלוע רעד רעבָא עעזַארֿפ עצנַאג
 עדנע רעד ַײב רעלדַא טָאה ,גלָאֿפרעד ןטימ רערעכיז ןַײז וצ ידּכ ןוא
 -- קַאנק ַא טימ ןקידנע טזומעג ךיז ,גנוניימ ןַײז טיול ,טָאה סע --
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 עזעילעסרַאמ יד ,עּפורט עצנַאג יד ,םיא ךָאנ ןוא ,ןעגניז וצ ןבױהעגנָא

 ,ןלַאֿפעג זיא גנַאהרָאֿפ רעד ןוא ,שיסור ףיוא אקוד ןוא

 םלוע רערענָאיצולָאװער רעד טָאה ,עזעילעסרַאמ יד טרעהרעד
 -רָאֿפ רעד ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ,ןרידָאלּפַא וצ קרַאטש ןביוהעגנָא
 ןרַאֿפ ןגינ ךיז סױרַא ןענַײז ןרעלדַא טימ ןרָאיטקַא יד ןוא גנַאה
 -ֿפױא קרַאטש ַא ,רעלדַא ֿבקעי... ןןֿפורעגסױרַא טרעוו ןעזייר} .םלוט
 טקנַאדַאב טינ ריא טָאה סָאװרַאֿפ, :רימ וצ ךיז טדנעוו ,רעטגערעג
 .,טעטימָאק םעד ןוֿפ רענייא ןוא "...קנַאד ַא טגָאז ,טייג ?ןטֿפערק יד
 :טכַאמעג ףרּווװרָאֿפ רימ טָאה ,עניב רעד רעטניה ןענַאטשעג זיא סָאװ
 רעד ןוא ןרעלדַא בָאקיישזד קנַאד ַא ןקירדסיוא טֿפרַאד ריא ,יאדוא;
 וצ קיטכיר יו רעמ טינ זיא סע זַא ,ןעמונַאב ןיוש בָאה ךיא ."עּפורט
 עטוג יד, ױזַא יװ טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ָאד רעבָא-. .ןעקנַאדַאב
 טנָאקעג טינ סע בָאה ךיא ןוא ,ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז "רעדירב
 טקנַאדַאב בָאה ךיא ...קרעוו ןַײמ ןקידיײטרַאֿפ טלָאוװעג ...ןגיושרַאֿפ
 טײקכעלטנַײרֿפ ןַײז רַאֿפ ןרעלדַא בָאקיישזד רעלטסניק ןסיורג םעד
 ןסעגרַאֿפ ךיז ךיא בָאה -- רעבָא .רעטקַאנייא ןַא םענַײמ ןריֿפוצֿפױא
 ענַײמ טלדנַאהַאב טָאה רע זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא -- טײקכעלֿפעה ןיִי;
 ,טּפַאכעג ךיז ךיא בָאה ָאד רעבָא .רעדירב-ףיטש יוו רעדירב עטוג

 רעבָא רַאֿפרעד, ןבעגעגוצ ךיא בָאה ,ןקידײלַאב ךיז ןָאק רע זַא

 -עקשוי ןוֿפ *גינעק, ןיא ןליפש ןַײז טימ טקיצטנַא ךימ רע טָאה
 ןױש ןבָאה ללכב ןליּפש סרעלדַא ץעוו ןעגנַאזעגביול יד.. ."ןשטיוו

 -רעמַאב ַא ןכַאמ וצ טגַאוועג ךיז בָאה ךיא סָאוװו ,דניז ןיימ ןבעגרַאֿפ

 .?ןײלַא ןרעלדַא בָאקיישזד גנוק

 "בולק קיטַאמַארד ויסערגָארּפ, רעד ךיוא טָאה ףיורעד ץרוק

 ןבלעז םעד טריֿפעגֿפױא ךיוא ןוא .ר רַאֿפ םינּפ-תלבק ַא טרישזנַארַא
 גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טָא ןוא ,ןרעמיצ-בולק ערעייז ןיא רעטקַאניײא

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא רעטקַאנײא רעד זַא ,רבחמ רעד טנכיײצרַאֿפ

 -ֿפערטרָאֿפ עקַאט ןוא רעגייטש ןשיעּפָארײא ןקירעהעג ַא ףיוא ןיוש;

 ."טליּפשעג ךעל

 -עּפער יד; רעטקַאנייא ןַײז ןגעוו תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד .ר

 :"עיציט

 רענעי ןיא רעקיטירק עשיערבעה עקיצנייא יד ןוֿפ רענייא..,
 טָאה... טײקשַיײטרַאּפמוא טשרמולכ ןזיוו וצ ... ןַאמלרעּפ .א ,טַײצ
 בייל טמירעג קרַאטש עקַאט ןוא טנָאמרעד ןטוג םוצ ךױא רע

 םעד ןיא גנולייצרע ןַא |ןענעזייר .א טריציֿפינָאזרעּפ} סגייווצנעזָאר
 .-כנעזָאר ביל טימ טנכערעגּפָא ןיוש ךיז רע טָאה רַאֿפרעד .ךוב-רָאי
 םעד ןוֿפ לת ַא טכַאמעג ןוא שידִיי רַאֿפ ןֿפמעק ןַײז רַאֿפ ןגייוצ
 טינ ןעוועג זיא רע שטַאכ ןוא ,"עיציטעּפער יד, קיטש-רעטַאעט
 טימ ןרָאװעג טליפשעג *עיציטעפער יד, ויא ,טכערעגמוא ןצנַאגניא

 םעד זיב ןבולק עשיטַאמַארד-שירַארעטיל עלַא ןיא גלָאֿפרעד סורג
 רעטלקיווטנַא-ךױה רעד זיב ןוא "בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ
 ."קרָאירינ ןיא *עניב-סקלָאֿפ,

 ןכרוד ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא ?רעטכָאט סנכדש םעד; ס'.ר
 -עגֿפױא ,םילשורי ,םע תיב ןיא זיא ד"ּפרת ב רדא זי .*טַאקָאידַאמ,
 |"הריד עקַיור ַא;| "הטקש הרידג ס'.ר שִיערבעה ןיא ןרָאװעג טריֿפ
 טרָאד זיא ג"ּפרת טבש ח"י ,לאירזע-ןב ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא
 ןוֿפ טצעזרעביא ,"ןחדבה; ,שיערבעה ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא
 "ב ןוֿפ טצעזרעביא |*רעדירב עטוג,| *םיחא-םישנא; ןוא ר'רוצ
 | | .לאירזע

 סָאל ןיא םַארגָארּפ-ָאידַאר שידִיי ןַײז ףיוא טָאה ןַאמײרֿפ ףלָאדַא
 -רעד ס'.ר ךס ַא רעטעּפש ןוא 1951 ןיא טריֿפעגֿפױא סעלעשזדנא
 .טרינעצסניא טָאה רע עכלעוו ,ןעגנולייצ
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 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1953 ץרעמ 31 םעד

 -- ןעזייר םהרֿבַא; ךוב סָאד סױרַא קרָאי וינ ןיא זיא 1956 ןיא
 ,ץלַא טנכיײצרַאֿפ סָאװ ,(.זז 328) יקצולס המלש ןוֿפ *עיֿפַארגָאילביב
 ןיא טלייטעגנייא ,1951 זיב 1891 ןוֿפ טקורדעג טָאה ןעזייר סָאװ
 -עזרעביא ,ןעויוװער עשירַארעטיל ,תונורכז ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל
 טלמַאזעג ,רעדיל-סקלָאֿפ ,רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער סלַא ,ןעגנוצ
 "ישרעד ענַײז ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא טצעזרעביא קרעוו ס'.ר ,.ר ךרוד
 -סוליא עקינייא ןוא ןבירשעג םיא ןגעוװ טָאה'מ סָאװ ,קרעוו ענענ
 .ןעמינָאדװעסּפ ענַײז ךיוא יו ,סעיצַארט

 ,קיזומ ןבירשעג ןרָאטיזָאּפמָאק ןבָאה רעדיל ס',ר ןוֿפ ךס ַא וצ

 יו
 |קעטָאלמ הנח ךרוד טריטָאנרַאֿפְן

 טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,?ןעגנַאגעג וטסלָאװ רימ וצ םייה ַא;

 ןיא ךיוא ,1945 .י .נ ,גניר רעטײברַא ,"רימ טימ גניז; ןיא .רדעג}
 ,11951 .י .נ ,"ןעגניז רימ,

 ַא ןָא ,ןָאדנָאל ,ןיזַאמ .רדעג} ןַאמרעש לארשי קיזומ ,"דיל-טנווָא;

 .ןעטַאד
 ,ךוב-גנַאזעג ןַײז ןיא .רדעג} טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,"לינ ןֿפיױא;,

 ,"ןעגניז תורוד, ,1951 ,.י .נ ,"ןעגניז רימ; ןיא ךיוא יװ ,עטַאד ַא ןָא
 ןוֿפ "?תורימז ןוא רעדילא ןיא ןוא 1951 ,.י .נ ,"דנַאברַאֿפ; .גֿפ
 .| 1966 ,דנַאב רעט2 ,עקיסקעמ ,רעקוויא .מ

 ןיא טקורדעג} טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,"סניימ דניק ,קיטעמוא;
 .,{1933 ,י .נ ,"טרעצנָאק,

 .א שידִיי ,אקצינּפָאנָאק ןוֿפ ,"ךלמ רעד גירק םוצ קעװַא זיא;,
 ,נ ,"ףמַאק ןוא גנַאזעג/ ןיא .רדעג} טַאטשנעזייא .ז ןוֿפ קיזומ .ןעזייר
 ןָא ,ןליוּפ ,ןַאמכַאל .ע .י ןוֿפ קיזומ ."ןעגניז רימ,, ןיא ןוא ,1940 ,.י

 .ןעטַאד ַא

 טקורדעג) יקסרַאליב ראדיס ןוֿפ קיזומ ,"טלעוו יד ןוא ךיא;
 ,ןקרָאי וינ ,סלימ

 ןוֿפ קיזומ ,ןעביל עדנילב} *עטכַאמרַאֿפ ןגיוא טימ ךיד שוק ךיא;
 ן.* .ג ,ארטעמ .רדעג| רעווליס קרַאמ טרישזנַארַא ,ןעזָאר .א

 ,ארטעמ ,ץאק .רדעג | ,רעדניב .וו .א ןוֿפ קיזומ ,"לארׂשי-ץרא ןיא,
 ,11924 .י .נ

 ,ן"רעדיל קיצֿפוֿפ, ןיא .רדעג} ,לעגנע .י ןוֿפ קיזומ ,"הכוס ןיא, -
 ,לַאערטנָאמ ,ןילאמ ןוֿפ "רעדיל, ןיא .רדעג} ,ןילַאמ .י ןוֿפ קיזומ

8, | 

 טרַאבלעג .מ טרישזנַארַא ,{ן"ארזא רעשידִיי רעד,} *טנווָא עלַא;
 ,ן1920 .י .נ ,ץַאק .רדעג)

 קיזומ ,ןעזייר .א טצעזרעביא ,ווָאטנַאמרעל ןוֿפ ,*געוו ןיא ןײלַא;
 .ן.י .נ ,ארטעמ} יקסװאלסַאז .נ ןוֿפ

 .ןַאמלַא .ש ןוֿפ קיזומ ,"געט-לולא;

 קיזומ הננער .רדעג} יקסווָאניסַאי .ּפ ןוֿפ קיזומ ,"אישק עטלַא יד;
 .ן1926 .י .נ .אק

4, | 

 ,רענזָאּפ .מ ןוֿפ קיזומ ,"ריט סעתיבה לעב םַײב;

 "ךוב גנַאזעג, ןיא טקורדעג} בולאג .ס ןוֿפ קיזומ ,"התא ךורב;

 ,"ןעגניז רימ,, ןוא ,1951 ,.י .נ ,"ןעגניז תורוד; ,גניר רעטײברַא ןוֿפ

 .ן1951 .י .נ

 "ןעגנַאזעג עַײנ, ןיא טקורדעג} .לעגנע .י ןוֿפ קיזומ ,"טעבעג סָאד;

 ,ןעטַאד ַא ןָא ,ּפמָאק קיזומ ילסנעה ,טרַאבלעג לכימ ןוֿפ

 'נ ,ןאסלעדיא .א .א) ,םױבלעּפע .מ קיזומ ,"ןוגינ ארמג רעד;

9,., 
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 ',  .ג ,ארטעמ .רדעג) שטַאגוב .ש ןוֿפ קיזומ ,"רעמייב יד ַײב;

 ןופ ןָאטיסקעל

 "רעדיל; ןיא .רדעג} ןילַאמ .י ןוֿפ קיזומ ,*טכַא עבלַאז טנוזעג ַא;

 ,ן1958 ,לַאערטנָאמ ,ןילאמ .י ןוֿפ

 יקסרַאליב ראדיס ןוֿפ קיזומ ,"*דנַײרֿפ ןַײמ ךימ טסגערֿפ ודע

 | | .ן.י .נ ,יָארטעמ, .רדעג)
 -רעדניק ןעצ ,, ןיא .רדעג| שטיוװָאלָאװ .ה ןוֿפ קיזומ ,*טסברַאה;

 ,ן1929 ,.י .ג ,ָארטעמ ,"רעדיל

 .י .נ ,ץַאק ,רדעג| טרַאבלעג .מ טרישזנַארַא ,"טעילוה ,טעילוה;
 ,רָאכ ןטשימעג ַא רַאֿפ רעדיל ,טַאטשנעזיא .ד טרישזנַארַא ,6
 ,ן1927 ,ענליוו

 ,"ןעגניז רימ,, ןיא .רדעג)} ,יקסווָאזערעב .ש טרישזנַארַא *ןדלעה;
 ,.י .נ ,"גניר רעטײברַא,| ,גרעבנייוו .י ןוֿפ קיזומ ,ןעטַאד ַא ןָא ,ןלױּפ

7, 
 רעדניק; ןיא .רדעג} יקסנַאיּפוארט .י ןוֿפ קיזומ ,"עלעזייה סָאד;,

 ,ן1927 רַאורבעֿפ ,עשרַאװ ,"דנַײרֿפ
 -ָאל; סטרַאבלעג ןיא .רדעג | ,רענזָאּפ .מ ןוֿפ קיזומ ,"לרעמעה;

 -ײארַאֿפ ,1927 ,.י .נ ,ארטעמ ,1925 .י .נ ,ר"א ,"ןעגניז רעדניק רימ
 רעזנוא, ןיא ןייטשנרעב .מ .א ַײב ,טֿפַאשלעזעג-רָאכ עשידִיי עטקינ

 ן,194 'נ ,ןָאסלעדיא ,1947 ,עשרַאװ ,*גנַאזעג

 -יישט ןוֿפ קיזומ ,ןעזייר .א שידִיי ,וועטשעלּפ ןוֿפ "טסברעה;
 .ןָארטעמ ,ץַאק .רדעג | יקסווָאק

 ,ן1922 ,י .נ ,ָארטעמ .רדעג} שטַאגוב .ש ןוֿפ קיזומ *טנַאװ יד;
 ,ןילַאמ .י ןוֿפ *רעדילק ןיא .רדעג| ןילַאמ .י קיזומ ,*ךיא םוק יוו;

 | ,ן1958 ,לַאערטנָאמ
 -רעטיר .ח ןוֿפ .רדעג| דנַאברעטיר םייח קיזומ ,*!?ריא טייג ּוװ,

 ,"דנַאברעטיר םייח ןוֿפ סעידָאלעמ ,רעדילסקלָאֿפ 202 ןיא דנַאב

 ,ן1928 ענליוו

 ןיא .רדעג| טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,"ךעלדנעקלָאװ עסייוו,

 ,ן1925 .י .נ ,גניר רעטײברַא ,"ןעגניז רעדניק רימָאל,

 יד רעטנוא; ןיא .רדעג| טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,*טנוװָא רעטניוו;
 ."ןעגנַאזעג לבוי, ךוב ןיא ךיוא ,1921 ,"ךעלעמייב עקנינירג

 ,ָארטעמ ,ץַאק טקורדעג} סטרעבליז .ז ןוֿפ קיזומ ,"םולב ַא יו,

 ,ן1925 .י .נ

 .יקסווענַאדיוק .,ש ןוֿפ קיזומ ,*טסברַאה ןיא דלַאװ רעד;
 - ,"ןעגניז ןרָאכ, ןיא .רדעג} ,שטַאגוב .ש ןוֿפ קיזומ ,"טיירג טייז;

 .ןעטַאד ַא ןָא ,דנַאב רעטשרע ,גניר רעטײברַא

 ןיא ,סלימ ןיא .רדעג| שטַאגוב .ש ןוֿפ קיזומ ,"ןַארַאמ גָאז;
 ,"ןעגניז תורוד , ןוא 1951 .י .נ ,גניר רעטײברַא ןוֿפ ?ןעגניז רימ;
 ,11951 ,.י .נ

 ,"רעדיל ןעצ; ןיא טקורדעג} ,טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,*יז;
 ,ן1928 ,.י .נ ,ָארטעמ

 ,ָארטעמ .רדעג) סטרעבליז .ז ןוֿפ קיזומ ,"םיורט רעד ןוא יז;
 ,ן1921 ,.י .נ

 ,ָארטעמ .רדעג} ,רעדניב .וו .א ןוֿפ קיזומ ,"גניז ,המשנ ,גניז;
8, 

 .אקנילג .מ ןוֿפ קיזומ .ןעזייר .א ןוֿפ שידִיי ,*לגױֿפ-גניז רעד;

 ,ש קיזומ ,ןעזייר .א שידִיי ,קילַאיב .נ .ח ןוֿפ *רימ ץוש ַא ייז;
 | | ,ן1929 סלימ .רדעג) רעסייוו

 לבוי; ןיא .רדעג} טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,"טבשב רשע השמח;
 ,ן1956 ,גניר רעטײברַא ,"ןעגנַאזעג

 ,ן"גניר רעטײברַא, טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ} *לוש עשידִיי יד;
 .י .ג ,ָארטעמ .רדעג| סטרעבליז .ז ןוֿפ קיזומ ,"םולח סֿבקעי;

 .|1951 ,.י .נ ,"ןעגניז תורוד, ןוא 4
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ,ץַאק .רדעג} יקסװַאלסַאז .נ טרישזנַארַא ,"ןל עמשמ אק יאמ,

 ןָאסלעדיא .א ,19235 ,ָארטעמ שטיװָאקֿפעל ,1927 ,.י .ג .,ָארטעמ
 1109 ינ

 ,11964 ,.י .נ ,,ָארטעמ ,יקס

 ,"ךוב-גנַאזעג; ןיא .רדעג) טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,"המחלמ,

 ,ןקרָאי וינ ,גניר רעטײברַא

 .ןגניר רעטײברַא ,רענזָאּפ .מ ןוֿפ קיזומ ,"דניק םוצ רעטומ יד;
 ,"ךעלעמייב עקנינירג יד רעטנוא; טקורדעג} ןײטשטַאלג .י ןוֿפ קיזומ |

 ןוֿפ גנולמַאז, ןיא טקורדעג} ,יקסװָאנַאדױק .ש ןוֿפ קיזומ ,1
 ,11917 ,ענליוו ,ָאשיצ ,*גנַאזעג ןַײמ ליּפש, ןוא רעדיל רעדניק

 סלימ} רעסייוו .ש .י ןוא ןַאמסָארג .ב ןוֿפ קיזומ ,*עלעֿפיש ןַײמ,

8,., 
 ןעגניזק ןיא טקורדעג} ,ןַאמרעש לארׂשי ןוֿפ קיזומ ,"טיצ ךימ,

 יד רעטנוא; ןיא טקורדעג ךיוא ,1922 ,קרָאי וינ ,ָארטעמ ,"רעדניק

 ,ן1921 ,"ךעלעמייב עקנינירג

 ןיא טקורדעג} טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,*םירֿפס רכומ עלעדנעמ,
 ,"רעדניק ןעגניז, ןיא ןוא 1931 ,"ךעלעמייב עקנינירג יד רעטנוא;

 ,ן1933 ,קרָאי-וינ ,ָארטעמ

 ענַײז ןוֿפ ךוב | ףָאקמעל לואּפ ןוֿפ קיזומ ,"רעטכעוו-טכַאנ רעד,

 | .א ,ל ,סעיציזָאּפמָאק

 ,ָארטעמ ןיא .רדעג| סטרעבליז .ז ןוֿפ קיזומ ,"דיל עַײנ סָאד;,

 ,"גנַאעג רעזדנוא, ןיא ,גניר רעטײברַא .ןוֿפ ךוב-גנַאזעג ,0
 ,ן1951 ,גניר רעטײברַא ,*ןעגניז רימ , ,1947 ,עשרַאװ

 -נַאזעג , ןיא .רדעג} טרַאבלעג .מ ןוֿפ קיזומ ,*ףרָאד רעַײנ רעד;
 | ,ן1928 ,ָארטעמ ,"ןעג

 .9 סלימ .רדעג} ַאדנוקעס םולש קיזומ ,*טווִיַאנ יד;
 ,ן1947 ,סערַײא סָאנעוב ,"רעדיל 1002 ןיא טקורדעג| "סנירג ךָאנ,

 ןיא טקורדעג} קָאטשנייװ .י .י קיזומ *רעדנַאװ םוצ ךימ טיצ סע,
 ,ן1942 סעלעשזדנַא סָאל ,קָאטשנייװ .י .י ןוֿפ ?גנולמַאז-רעדיל

 ,.י .} ,*ָארטעמ,} ַאדנוקעס .ש ןוֿפ קיזומ ,*ןירעֿפױקרַאֿפ-לּפע יד;

7, 

 .ענעדלָאג יד, ןיא טקורדעג) ,ץֿפח .וו ןוֿפ קיזומ ,"גנילירֿפ ברע;
 ,ן1949 ,קרָאי וינ ,*עווַאּפ

 ,"רעדיל, ןיא טקורדעג} בולָאג .ס ןוֿפ קיזומ ,*גנובעגרַאֿפ,

 ,1926 ,.י .נ ,ָארטעמ

 טקורדעג ,ןהֹּכ ריאמ .רד ןוֿפ גנוצעזרעביא עשַיערבעה ַא ןוא שידִיי
 ,ן1926 ,.י .נ ,ָארטעמ ךרוד ,"זנעשטסקע טרעצנָאק לַאסרעוװינוי; ןיא

 | ,ן1937 ,סלימ| יקסוװַאלסַאז .נ ןוֿפ קיזומ ,*עלעגיײֿפ סָאד;

 -עג} ןעזייר .א שידִיי ,ןייטשניבור ןוֿפ *ץרַאה ענעכָארבעצ סָאד;
 ,ןָארטעמ טקורד

 י .ג ,ָארטעמ ,ץַאק טקורדעג} ,רענזָאּפ .מ קיזומ ,"ןקָאלג ןכריק;
 .י .נ ,"רעדיל 22, ןיא ,רעֿפײש .י ןוֿפ טריזשנַארַא ךיוא ,5
 ,ן446 'נ ,ןָאסלעדיא ַײב ןוא 2

 ,י .נ ,רעשיֿפ לרַאק ,רדעג| ,ץַאק ןאמייס ןוֿפ קיזומ ,"טנווָא-תבש;
17 | 

 ,קרָאי-וינ ,סלימ טקורדעג} ,רעסייוו .ש .י י ןוֿפ קיזומ ,"רמוש רעד;

4, 
 .ןץַאק ןוֿפ טקורדעגנ וועידעוודעמ .י קיזומ ,"דניק ןַײמ ,ַאש;,
 טקורדעג) ,סטרעבליז .ז קיזומ ,"םולב יד ןוא גנילרעטעמש רעד,

 .ןָארטעמ

5655 

 -וָאזָאר ןָאמָאלָאס ןוֿפ טרישזנַארַא ,יקסוװַאשרַאװ .א ןוֿפ קיזומו

 ליֿפּת ַא;

1, 

 ,ךיוא טנכײצרַאֿפ סעיציזָאּפמָאק ךוב ןַײז ןיא בולָאג ןָאמָאלָאס

 עבלַאז .טנוזעג ַא; :רעדיל ס'.ר וצ קיזומ טרינָאּפמָאק טָאה רע זַא
 ."הכונח/, ןוא *טסַײג-רעעבַאקַאמ, ,"הכיא; ,"טכַא

 ךורב; :ןרָאװעג טרידרָאקער ןענַײז רעדיל עקידנגלָאֿפ ס'.ר
 רָאדיס ,"ךימ טסגערֿפ וד, ;יקסרַאליב רָאדיס ןוֿפ ןעגנוזעג ,"התא
 ,טעילוה ,טעילוה, ;יקסרַאליב רָאדיס ,"ןוגינ ארמג רעד; ;יקסרַאליב

 ךיא; ;"דנַאל ענעדלָאג סָאד, דרָאקער ןֿפױא ןוא אשַאר ,?ןטניוו עזייב

 יכדרמ ,"ןל עמשמ אק יאמ/, ,יקסרַאליב רָאדיס ,"טלעוו יד ןוא

 ,ָארטעמ ,ץַאק .טקורדעג} ,רעדניב .וװ .א ןוֿפ קיזומ ,*

 ;רעטסָאק םואַאנ ןוא ,ַאמַאלש ַאטרַאמ ,סרעיּפ ןישזד ,ןַאמשרעה
 ןוֿפ קיזומ) *םולב יד ןוא גנילרעטעמש/; ;רענשיל ןָאעל ,"המחלמ;
 .ןֿפױא ,"לרעמעה םוצ, ,קינלוקס הכרב ,טרַאב ןישזד ,(ץרעבליז
 ,*טנַאװ יד; ;"גניר-רעטיײברַא; ןוֿפ *דנַאל ענעדלָאג סָאד , דרָאקער
 ןוא יקסרַאליב רָאדיס ,ַאמַאלש ַאטרַאמ ,"ןַארַאמ גָאז; ;רענשיל ןָאעל

 עלעגיײֿפ ,(דלָאגנייֿפ ,ל קיזומ) *ןבעל ןיא ךָאנ בָאה'כ, ;רענשיל ןָאעל

 רימָאל; דרָאקער ןֿפױא *ןדימַאריּפ ןוֿפ דנַאל םעד ןיא; ;ץינַאּפ
 ,"גניר-רעטייברַא? ןוֿפ "ןעגניז

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ר
 ןישטלוט ןוֿפ גנורעגלַאב יד ן}|

 ןיא ,ןעטייצ ס'יקצינלעמח ןַאדגָאב ןוֿפ עמַארד עשירָאטסיה ַא
 | ,יקסנימ .נ ןוֿפ גָאלָארּפ ַא טימ ןעטקַא ףניֿפ
 .ןעזייר .ַא ךרוד ןעשיסור ןוֿפ טצעזרעביא
 | .זז 88 ,ן?ז 1906) ,קסנימ ,"רוטלוק, גַאלרעֿפ

 | ןעזייר םהרֿבַא {21

 עיציטעּפער יד =
 ן1904 ד'סרת ,עשרַאװ ,?סערגָארּפ. *ךוב-רָאי;}

 "ענהיב עשידוי יד; גַאלרַאֿפ | 2א|
 עיציטעּפער יד

 ןעטקַא ייווצ ןיא עידעמָאק
 .ןעזייר םהרֿבַא ןוֿפ
 ןזז 16 ,רָאי-קורד ןָאו עשרַאװ

 עבָארּפ יד |2ב}
 ןעזייר םהרֿבַאו
 ןטֿפירש עטלמַאזעג
 1930 ,1917 ,קרָאי וינ ,"שידיא;, גַאלרַאֿפ

 ןדנַאב רעטסקעז

 קאשזדיּפ רעד |1|}

 (טקַא ןייא ןיא עידעמָאק ַא)
 רעדירב עטוג |גא}ו

 ן1907 רעבמעצעד 16 ,15 .י .נ ,*סטרעװרָאֿפ ,}

 רעדירב עטוג |2ב|

 טקַא ןייא ןיא עידעמָאק ַא
 רַאדנעלַאק-ןעילימַאֿפ ס'יקסדיל)

 ן39-49 .זז ,1908-09 אשרַאוװ
 ,קרעוו עטלייוועגסיוא ,ןעזייר םָארװַא) | 3ג}

 ,"שידיא; נַאלרַאֿפ ,ןטֿפירש עטלמַאזעגו

 ןדנַאב רעטסקעז ,19230 ,1917 ,קרָאי וינ

 רעדירב עטוג |3ד|
 1929 ,עװקסָאמ ,גַאלרַאֿפרטנעצ

 טעּפש ןיוש |4}
 (טנעמגַארֿפ רעשיטַאמַארד)
 ן1908 יַאמ 17 .י .נ ,*טסַײג-טַײצ רעד;}
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 טעּפש וצ | 4א |
 קרעוו עטלמַאזעג .ןעזייר םהרֿבַאְו

 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 ,קרָאי-וינ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 הנוּתח ַא ךױא ןפ|

 (עידעמָאק)
 ן1908 רעבמעווָאנ 22 ,22 ,י .ג ,*סטרעוװרָאֿפ,|

 .ןעזייר .א |ןכא|ו
 טקַא 1 ןיא עידעמָאק ,הנותח ַא ךיוא
 ןרָאי-קורד ןָאו עשרַאװ ,ןימיש .ב גַאלרַאֿפ

 קרעוו עטלמַאזעג ,ןעזייר םהרֿבַא| |5ב1
 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 ,קרָאי-וינ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 הריד עקיאור ַא |6|
 (טנעמגַארֿפ רעשימָאק)
 {ן1909 רַאונַאי 24 ,.י .ג ,?סטרעוװרָאֿפ,}

 | הריד עגיהור ַא סאו
 ןרָאי-קורד ןָאו עשרַאװ ,ןימיש .ב גַאלרַאֿפ

 קרעוו עטלמַאזעג} .ןעזייר םהרֿבַא |6ב}1
 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 ,.י .נ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ-

 רעטכָאט ס'ןכדש םעד |ןז|

 (עידעמָאק)
 ן1911 לירּפַא 29 .י .נ ,?סטרעוװרָאֿפ;|

 רעטכַאט ס'נכדש םעד | זא |
 קרעוו עטלמַאזעג ,ןעזייר םהרֿבַאְו

 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 .י .נ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 רעינַאּפש רעד |8|

 (רעטקַאנייא)
 ן1911 ינוי 2 ,.י .נ ,*סטרעוװרָאֿפ,}

 קרעוו עטלמַאזעג} .ןעזייר םהרֿבַא | א |
 ןדנאב רעטסקעז ,1920 ,1917 .י .נ ,"שידיאק גַאלרַאֿפ

 הלוצמ יד ןפ|

 | (טנעמגַארֿפ רעשיטַאמַארד)
 ן1912 יַאמ 30 ,.י .נ ,?סטרעוװרָאֿפ;|

 .קרעוו עטלמַאזעג .ןעזייר םהרֿבַאו ןפא|

 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 .י ,נ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 רעדניק {10|

 | (ענעצס ַא)
 ן1912 טסוגיױא 18 ,.י .נ ,*סטרעוװרָאֿפ;}

 ,קרעוו עטלמַאזעג .ןעזייר םהרֿבַא| |10א|

 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 .י .נ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 טסירָאמוה רעד |11

 (סַאּפש ַא)
 ן1912 רעבמעטּפעס 1 ,.י .נ ,?סטרעװרָאֿפ;ן

 קרעוו עטלמַאזעג .ןעזייר םהרֿבַאו {11א}

 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 ,.י .נ ,"שידיא, גַאלרַאֿפ

 עכַאזרוא איד |121

 ןעגָאלַאיד
 ן1912 לירּפַא 12,י .נ ,?סטרעװרָאֿפ;ן

 קרעװ עטלמַאזעג} .ןעזייר םהרֿבא | 12א |
 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 ,קרָאי וינ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 ןעדייל | 1

 (ענעצס עשימָאק)

 1914 טסוגיױא 9 .י .נ ,*סטרעוװרָאֿפ ,}

 ןופ ןָאטיסטעל

 קרעוו עטלמַאזעג .ןעזייר םהרֿבַא| | 13א1

 ןדנַאב רעטסקעז ,19230 ,1917 ,,י .נ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 (דויטע רעשיטַאמַארד) ךַאלדיימ ַײרד יד 1
 ן1915 רַאורבעֿפ 6 ,,י .נ ,*סטרעוװרָאֿפ;}

 ךעלדיימ ַײרד יד |14א|
 ן1915 רַאורבעֿפ 19 ,ןָאדנָאל ,*טַײײצ יד,

 | ךעלדיימ ַײרד | 14ב}

 ,קרעוו עטלמַאזעג .ןעזייר םהרֿבַאַו

 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 ,.י .נ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 טכַאמ 1

 (טקַא ןייא ןיא לעיּפשיוש)
 ן1916 .ווָאנ 19 ,.י .נ ,*סטרעװרָאֿפ;ן

 ,קרעוו עטלמַאזעג .ןעזייר םהרֿבַא| | 15א }
 ןדנַאב רעטסקעז ,1920 ,1917 ,.י .נ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 עטשיורעב איד 1
 סַאּפש ַא
 ן1917 רעבָאטקָא 14 ,.י .נ ,*סטרעװרָאֿפ;|

 עטשיורַאב יד |16א}
 ,קרעוו עטלמַאזעג .ןעזייר םהרֿבַאו

 ן.י .נ ,"שידיא ,, גָאלרַאֿפ

 עבעיל עטשרע 1
 .קרעוו עטלמַאזעג ,ןעזייר םהרֿבַאְו

 ןדנַאב רעטסקעז ,19230 ,1917 ,.י .נ ,"שידיא; גַאלרַאֿפ

 רעמיצ עַײנ סָאד 81

 |טרָאד)
 גנודייש יד | 191

 {טרָאדַו
 טסייוָאמוה רעד דר

 |טרָאד)
 רעדניק |21 }

 {טרָאדַו
 ענעגנַאֿפעג ייווצ .יד |21}

 ןטרָאד)
 לַאשרַאמדלעֿפ רעטיוט רעד | 221

 |טרָאדו

 :סעיצַאזינעצסניא

 רענעמוקעגֿפױא רעד |11
 (יקסמאטסאב .ש ןוֿפ טריזינעצסניא)
 ן1926 ינוי ,ענליוו ,*רֿבח רעד.

 ןירעשַאנ יד |2}
 גרעבכיוג .י ןוֿפ טרינעצסניא
 ןז .ז ,1941 ,יַאמ ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 :שיערבעה ןיא

 ןיייר םהרבא ן|11

 ןויסנה

 ן*עיציטעּפער;}
 | תוכרעמ יתשב לותה ןויזח
 .ןיזז 16 ,19061 ו"סרת ,םילשורי ,ךילרא .א םגרת
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ןיזייר םהרֿבַא

 םינוכרעמ

 | הידידי ןויציןב לש ומוגרתב

 לארשי ץראב םירבשה םידבועה לש תיללכה תורדתסהה

 | ז"כשת ,ביבא-לת
 ןב-7 .זז) (הכרעמ) תמה איבצמה 2)

 |8-11 .זז) (הכרעמ) דובעשל םישנא ן13|}

 {12-18 .זז) (הכרעמ) דעומה רבע |4)
 ן19-27 .זז) (הכרעמ) תורענה שלש ן5}

 ן287-40 .זז) (תחא הכרעמב הלתהמ) םיחא םישנא |6|

 ן41-61 .זז| (תחא הכרעמב הלתהמ) ןכדשה תב }}

 ן62-72 .זז (תוכרעמ יתשב הלתהמ) *הרזח.ה |1א|
 | ןהנותח ַא ךיוא} הנותח וז םג ן8|

 :שיסור ןיא

 ?"הריד עקיור ַא;} טנַאריטרַאװק {1}

 ן"רעדירב עטוג;,} ַאיטַארב |ן2)}

 ;שילגנע ןיא

){( 1488 5 

 םצ 2ט2ע2מג(

 ('11:20518664 םִצ 12000 !ט28125)

 ( 2256 200 טש65 , א. + אפ 2, 1915)

 (2 םתסדזתמפפ

 22 ס0116647 סע 201202 6

 '1:80518660 םצ 1366 268

 ( (006-8016 ק!בץּפ {עסעג 186 ץ10158 , 560020 6116

 2106 תט81:8װומ0 (,ס.,, ןאסיש {סעא, 1929 2.ם. 53-69)

 ן"רעדירב עטוג,} | 2א }

 טקַא ןייא ןוא טײקמערָא ןוֿפ סרַאֿפ ַא ,"סעימעהעב;

 ,1920 ,"*לַאנרושז דראֿפטארטס;? .ןעזייר םהרֿבַא ןוֿפ |

 ידירידראפאטספאפאפטטפפפאפא

 ..וז ,דנַאב רעטרעֿפ , רוטַארעטיל רעשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז
| ,4 

 ,274 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,'רעטַאעט שידיא .שעג , -- ןירָאג .ב

 ,1906 יַאמ ,.י .נ ,טֿפנוקוצ יד , ,קיטירק -- {וװָארדנַאסקעלַא} וויא .ח

 ,1906 ינוי 7 ,עגליװ ,'קלָאֿפ עשידיא סָאד , ,קיטירק -- תובשחמ לעב

 -נעכָאװ,, ,רעלעטשטֿפירש וא ןרָאיטקַא רעקרָאי-וינ ןשיװצ -- ןעזייר םהרֿבַא

 ,1932 ,19 'ג ,עשרַאװ ,'טֿפירש

 ,132-233 ,85786 .זז ,1935 ,ענליװ ,/ ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןדָאזיּפע , --- ןעזייר םהרֿבַא
5, | 

 עשידיא יד ןוא קרָאי-וינ ןיא ןבולק עשיטַאמַארד עטשרע יד -- ןעזייר םהרֿבַא
 יַאמ ,קרָאײ-ויג ,/עניב-סקלָאֿפ רָאי גיצנַאװצ ןוא ףניֿפ , ,עניב-סקלָאֿפ
 ,32"28 .זז ,0

 ,1945 .טּפעס 1 ,.י .נ ,/ ווראֿפ , ,טנַײרֿפ עַײנ ןעשיװצ -- ןעזייר םהרֿבַא
 ,1955 ,קרָאיוינ ,'עיֿפַארגָאילביב-ןעזיר םהרֿבַא, --- יקצולס המלש
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 רזעילא ,נרַאבנייטש
 {ן1922 ץרַאמ 28 .טשעג -- 1880 .בעג}

 .-ַארַאסעב ,ןַאקּפיל ןיא 1880 ןןריובעג
 ,עילימַאֿפ רעשירחוס-שידיסח ַא ןיא ,עיב
 ןשידיי-שיערבעה ןוֿפ דניק-רעטסעווש ַא
 ןיא טנרעלעג .גרעבנייטש הדוהי רעבַײרש
 ןַאקּפיל ןוֿפ ןייד עלעסָאי ַײב ןוא רדח

 -לעב ןוא לבוקמ רעסיורג רעקיזָאד רעד
 גנוקריוו עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה ס"ש
 -עגסיוא ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,,ש ףיוא
 ןוא טקַאדידָאטױא סלַא שיסור טנרעל

 ןטעברַא ןביוהעגנָא ירֿפ רעייז .ןרעטסקע
 ןוֿפ ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא טרעדנַאװעגכרוד ןוא רערעל סלַא

 גנוגעװַאב-ןסַאמ רעד ןוֿפ רעריֿפ ַא ןעוועג .ןילָאװ ןוא עיבַארַאסעב
 .עיצולָאװער רעד תעב רעטסעינד םַײב

 רע טָאה ,1902 ןיא ךָאנ םילשמ ןוא רעדיל ןבַײרש ןביוהעגנָא

 *רוטַארעטיל עשיאעּפָאריײא, ןיא 1910 ןיא טשרע טריטויבעד רעבָא
 רעוט עטסוויטקַא יד ןוֿפ רענייא ןעוועג .(ןעזייר םהרֿבַא ןוֿפ ר'א)
 ,ןלוש עשידִיי רַאֿפ סרעדנוזַאב ,גנוגעװַאב-רוטלוק רעשידִיי רעד ןיא

 ףיוא טכיוועג ךס ַא רעייז טגיילעג ןוא ,רערעל ןעוועג זיא רע ּוװ
 .רעדניק רַאֿפ רעטַאעט

 ;טבַײרש רעשיוא השמ רעגניז ןוא רעליּפשיוש רעד

 -סײגַאב רעד ןוא רעדנירג רעד ןעוועג זיא גרַאבנייטש רזעילאג
 .ןַאקּפיל ןיא לוש רעכעלטלעוו רעשידִיי רעטשרע רעד ןוֿפ רערעט
 ןעוועג טשינ זיא סע םגה ,לוש רעד ןוֿפ רעליש ַא ןרָאוװעג ןיב ךיא..

 ןיא ךימ טָאה ןעמ .דומל-רכׂש ףױא טלעג ןייק זה ןיא זדנוא ַײב
 רימ ןוֿפ טָאה גרַאבנייטש רערעל רעד ליײיװ ,ןעמונעגנָא לוש רעד

 -ניז טנָאקעג ,עמיטש ַא טַאהעג ךָאד בָאה ךיא -- ןטלַאהעג קרַאטש
 ?ןש א ךיז ַײב טרינַאלּפ קידנעטש טָאה גרַאבנײטשש ןוא ,ןעג

 ןעמוקעג ץינצ קרַאטש םיא ךיא ןיב ,ןעגנולעטשרַאֿפ-רעדניק

 ןיפש-רעדניק יד רַאֿפ ןטסקעט יד ןבַײרש טגעלֿפ ןיילַא גרַאבנייטש

 יד ןא ךעלדיל יד רַאֿפ קיװמ עקיסַאּפ יד ןבילקעגוצ וליֿפַא ןוא

 .ןליפש

 רעקיטכיזצרוק ַא ,רעדנָאלב ַא ,רעקירעדינ ַא ,רעקישטניילק ַא..

 טגעלֿפ קילב ןַײז ןגיױא ענַײז ןיא רעיױרט ןכעלרעדנּױװ ַא טימ ןוא
 עקַאט םיא ןבָאה רעדניק יד ןוא .דניק ַא ןעלטרעצ ןוא ןטעלג שממ
 ץלַא וֿפ רעמ לוש ןיא ןעמוקעג ןענַײז יז .טַאהעג ביל קרַאטש
 ניטש רזעילא. .טֿפַארק-סגנויצוצ יד ןעוועג זיא רע .םיא בילוצ
 .ךעלהשעמ ןוא ךעלעדיל ענעגייא ענַײז טַאהעג ךיז טָאה גרַאב
 יד טימ לוש רעד ןיא ןבעגעגּפָא ךיז גרַאבנייטש טָאה סרעדנוזַאב...
 -ײטַאב ךיז ךיא בָאה ייז ןוֿפ יױוצ ןיא .ןעגנולעטשרָאֿפ-רעדניק
 ַא טימ ךיז ןעקנעדעג סע ןוא ,רעליּפש יד ןוֿפ רענייא יװ טקיל
 טָא וצ ןעגנוטיירגוצ יד גנורעטסַײגַאב ןוא טֿפַאשביל רערעדנוזַאב
 ."אֿפוג ןעגנולעטשרָאֿפ יד ךָאנרעד ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ-רעדניק יד

 ױל 'ר, עסעיּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד רעביא טיג רעשיואו

 ןלעטש עכעלטע טימ "הלעמ לש ןיד תיב םַײב רעװעשטידרַאב קחצי -
 | |:טקרעמַאב ןוא ,עסעיּפ רעד ןוֿפ

 -עגּפָארַא לעיצעפס גרַאבניײטשש .א טָאה ליּפש םעד טָא בילוצי

 ,יקסרעוורעס רע טָאה ןסייהעג ,ץיווָאנרעשט ןוֿפ רוחב ַא טכַארב
 טליּפשעג טָאה רע .עמיטש עקיטכערּפ ַא רע טָאה טגָאמרַאֿפ וא
 סע ןבָאה רעליש רימ .. .קחצי יױל 'ר ןוֿפ עלָאר יד ןעגנוזעג ןוא

 ,ןכָאוװ ןוא געט ענעי ןוא ,גננרעטסַײגַאב טימ ,ליֿפעג טימ טליּפשעג
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 -רעד ןוא גנולעטשרָאֿפ יד רערעל יד טימ טיירגעג ןבָאה רימ סָאװ
 עטסרעייט יד יו ןורּכז ןיא ןבעל ןבַײלב ןלעוו ,טריֿפעגֿפױא יז ךָאנ
 | | .."ןעגנורענירעד טנגוי

 ןריֿפוצנָא ץיווָאנרעשט ןייק ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא .ש זיא 9
 טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,טייקיטעט-רוטלוק עשידִיי עקיטרָאד יד

 רענייא רָאנ טינ ןעוועג זיא .ש ,עינעמור-סיורג ןיא ןבױהעגנָא
 רָאטקַאדער ןוא ,רָאטקעל ךיוא רָאנ ,רעוט עטסקיטכיוװ עריא ןוֿפ
 :ג'ד'א עידוטס-רעטַאעט עשידיי ַא ןֿפַאשעג טָאה ןוא ,רעכיבלמַאז ןוֿפ

 :טבַײרש לקיב המלש .,רד

 "מוא ןייק ןעוועג טשינ גרַאבנייטש זיא ץיווָאנרעשט רַאֿפ ךיוא;
 טייופשעג ךיז טָאה ןַאקפיל לטעטש-ןריובעג ןַײז ןוֿפ .רעטנַאקַאב

 רעשידִיי-שיערבעה ַא יװ טעטש עטנעֶָאנ יד רעביא ןעמָאנ ןיז
 םוע רעד .עדָאטעמ -ןרעל רעשירעֿפעש ,רענעגייא ןַא טימ גָאגַאדעּפ
 רעוועשטידרַאב רעד  טשרקיע רעד) סעסעיפ עשילַאקיזמ ענייז ןוֿפ
 ןוֿפ ףליה רעד טימ לטעטש ןיא טריֿפעגֿפױא טָאה רע סָאװ ,("בר
 א יקסרעוועס רעדנַאסקעלַא רעקיזמ םענעברָאטשרַאֿפ-גנוי םעד
 ךיז טָאה ,רענרעל המלש רעלָאמ ,ןטסוווַאב טנייה ,ןטבַאגַאב םעד ןוֿפ
 .רעטַײװ ךיוא ןוא עיבַארַאסעב-ןוֿפצ רעביא ןגָארטעג

 זיא ױזַא ,עשרַאוװ ןייק םוקנָא ןַײז ךָאנ דלַאב ,ותעשב ץרפ יװ
 ןרָאװעג ךיג ,ץיווָאנרעשט ןיא בשות רעַײנ רעד גרַאבניײטש ךיוא

 -יר עכעלטֿפַאשלעזעג-רוטלוק רעטרעּפרעקרַאֿפ "סרעטנעצ  םעד
 : .טייקידווער

 רעבָא ,טגָאמרַאֿפ טשינ ץיווָאנרעשט טָאה ןלוש-שידִיי ןייק..

 -קנעב עקיזָאד יד טָאה טשינרָאג ןוא .קֿפס ןָא -- ייז וצ טֿפַאשקנעב
 ױזַא ,גנויצרעד רעשידִיי רעד ןיא ןושל-עמַאמ ןסילשוצנייא טֿפַאש
 סָאװ ,ןסעיפ -רעדניק יד יװ ,ןזנוצעג טשינ ןוא טזייּפשעג טשינ
 -עגֿפױא ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ,1928 ןוא 1920 ןשיווצ טָאה גרַאבנייטש
 זיא גרַאבנייטש .לַאז עשיטָאטש עסיורג יד ןוֿפ םענייא ןיא טריֿפ
 לָאמוצ ,ןוא ןילַא סנטסיימ ןוא ןסעיּפ יד ןוֿפ רבחמ רעד ןעוועג
 -רַאֿפ קיטַײצירֿפ עיצַאוקַאווע רעשיטעווָאס ןיא םעד טימ םענייאניא
 -רָאֿפ יד ןוֿפ רעסישזער רעד ,קַארַאב רנבא לַארטַאעט םענעברָאטש
 סעטַאט טימ רעדניק ןוא עניב רעד ףױא רעדניק .ןעגנולעטש

 ןוא האנה ןיא ,דײרֿפ ןיא טקינײרַאֿפ עלַא ןוא לָאז ןיא סעמַאמ ןוא
 ןעלקַאטקעּפס יד טָא -- שידִיי םורַא עיציבמַא רעשירעֿפעש ןיא
 רַאֿפ סעיצַארטסנַאמעד עטסוײטקעֿפע וא עטסנעש יד ןעוועג ןענייז
 ,ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז סע ןסעיפ לֿפיו .גתיצרעד רעשידִיי

 -דוצכָאנ טייקכעלגעמ יד בָאה ךיא טשינ ןוא ,קנעדעג ךיא טשינ

 -רעשט ןיא טניווועג בָאה ךיא סָאװ ,טַײצ רעד ןוֿפ.. .ןרילָארטנָאק
 רימ ַײב ןענַײז (ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןוֿפ ביײהנָא ןיא) ץיווָאנ
 ףסוי , ןסעיפ-רעדניק ייווצ ןוֿפ ןעמענ יד ןורכז ןיא ןבילברַאֿפ

 ןטקַא ריֿפ ןיא עסעיּפ-רעדניק ַא.. "ףסוי תריכמ, א "תבש ריקומ
 -טָאטש רעציווָאנרעשט ןוֿפ לַאז ןיא טריֿפעגֿפױא ,גָאלָארּפ ַא טימ
 .1922 לירּפַא 8 םעד תבש ,רעטַאעט

 "ףסוי תריכמ, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו עיזנעצער ַא ןיא |
 ;לקיב .ש ,רד טבַײרש

 רעטכיד רעד םערָאװ ,טַײצ רעזדנוא ןוֿפ ךיוה םעד ןעמ טליֿפא
 בילוצ טשינ ,קיטנַאמָאר םשל טשינ טַײצ רעד ןיא קירוצ טרעדנַאװ
 .ןייזש טײקטלַא ךרוד ןוא טלַא סָאװ ,ץלַא וצ טֿפַאשביל םּתס

 ןזָאליס רעכלעוו ןיא עוונַאק יד רָאנ ןגרַאבנייטש רַאֿפ ןענַײז ןוויטָאמ
 -בָארּפ ענרעדָאמ עטקיטייוועגכרוד-ףיט ןבעונַײרַא שירעלטסניק ךיז
 תריכמ , ןיא ןרעדנּוװַאב וצ זיא סע.. .טַײצ רעזדנוא ןוֿפ ןעמעל
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 .עשילביב

 ןופ ןָאטיסקעל

 ן'יא ןזנַאטשוצ רוטלוק יד רַאֿפ שוח רענײֿפ סרעטכיד םעד "ףסוי
 םולח רתופ זיא ףסוי וו ענעצס רעד ןיא טשרקיערעד ,םירצמ

 זיא רעדירב ענַיז טימ ףסוי ןוֿפ ענעצס-סגנונעקרעד יד... .ןהערּפ
 עקידלרעפ ןיא ןוא סעיצַאיצָאסַא עשירָאטסיה עטַײװ ןיא ךַײר
 -זעילרעטסיוא יד ןוֿפ האנה עדליוו ַא טָאה ןעמ.. .ןצילב-ןעקנַאדעג
 םוצ טשינ רעד ןיא לָאװק רעייז ןבָאה סָאװ ,ןכורפש-רעביוצ ענייש

 .ײגנוֿפַאש סגרַאבנייטש ןוֿפ טײקכעלמיטסקלָאֿפ רעֿפיט ןּפעשסיוא

 ןגעוו תונורכז עריא ןיא טלייצרעד ןעקַאה ַארעװ הדימלּת ס'.ש

 ;קיטש-רעטַאעט ענַײז ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד

 יד וצ {ץיווָאנרעשט ןיא} ןעמונעגטימ ךימ טָאה גרַאבנייטש;
 ."רעמעלעכ ידג גנוריֿפֿפיױא-עמַארד-רעדניק ןַײז ןוֿפ סעיציטעפער

 סָאד זַא ,רימ ךיז טכוד) רימ ןבעל ןסעזעג זיא רע זַא ,קנעדעג ךיא

 טָאה ןוא (עלַאהנבױט רעד ןוֿפ לַאז ןלעקנתט םעד ןיא ןעוועג זיא
 -יַכָק -כק-כק, ענעדירֿפוצמוא טכַאמעג ןוא עניב רעד וצ טקוקעג
 ךיז לָאז ךיא זַא ,טפוטשעג ךימ לָאמ עלַא ןוא זָאנ ןַײז טימ רענעט

 ךָאנרעד םיא לָאז ךיא ןוא רָאֿפ ןטרָאד טמוק סע סָאװ ןקרעמ טוג
 -יױרג ַא ןעוועג זיא גנוריֿפֿפױא יד... .וצרעד וצ ןיימ ךיא סָאװ ,ןגָאז
 טריסערעטניא קילעֿפוצ רעצימע זיא רעמָאט ,רעבָא .גלָאֿפרעד רעס

 טינ זיא סָאד ,ןיינ :גנוניימ רענעדײשַאב ,רעכעלנעזרעּפ ןימ ןיא
 .ךיא ןיימ ,עיגרוטַאמַארד -- טַײז עקרַאטש ןַײז ןעוועג

 עמַארד ערעדנַא ןַא טריֿפעגֿפױא רע טָאה רעטעּפש טַײצ ַא טימ
 זואיקב עֿפיט ןַײז .לטיט רעד ןעוועג זיא ,רימ טכוד ,"םולח סֿפסוי;
 ןיא עקנעצס רעדעי ןוֿפ טנײשעגסױרַא טָאה ך"נת ןוא ארמג ןיא
 חוּכ רעשיתשמש ןַײז ,טגָאזעג יװ ,רעבָא ,עמַארד-רוטַאינימ רעד
 | ."לשמ סעניא ןגעלעג זיא

 טרָאד ךיוא ןוא ,ליזַארב ןייק ןרָאֿפעגּפָא .ש זיא 1928 ץרעמ

 יװ ,טריֿפעגֿפױא ייז ןוא ןסעיּפ-רעדניק ןבירשעג רעטַײװ .ש טָאה

 ןַײז וצ 1920 רַאונַאי 21 םעד ווירב ַא םענַײז ןוֿפ ןעז ןענָאק רימ

 | :יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי עגעלָאק

 עג ךיא בָאה (טייהרעטרגפעג :טשינ ביא) טײהרעקנַארק...,

 ,טלייצ סָאװ ,ײעּפורט ןַײמ ןוֿפ סעיציטעפער יד טימ ןריֿפנָא טזמ

 רעד סָאװ ,ךָאנ קילג ַא) ןושרַאּפ טרעדנוה רעבירַא ,גיוא זייב ןייק

 (רָאי ןיינ וֿפ רעמ טשינ טלַא ןזיא ,ײרַאטס, רעד ,יײז ןוֿפ רעטסטלע

 םעד טרעדנעעג ךָאנרעד בָאה'כ) ײוקירוקוק, ןַײמ ןכַאמ קיטרַאֿפ ןוא

 סעד.. .ץמרעט ןטמיטשַאב םוצ (יןָאה רעסַײװ רעד; ףױא ןעטָאנ-

 -וקוק) "ןָאה רעסַײװ ןַײמ ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא קיטנוז ןקירָאֿפ
 -מיטשַאב רעד וצ ,גָאטרַאֿפ .קיטסַאנמיג בולק ןוֿפ ןָאלַאס ןיא (קיר
 -מירַאב ַא) .ס ןעוו .טקַאּפעג ןעוועג ןָאלַאס רעד ןיוש זיא ,העש רעט
 אנקמ ןעוועג רע טלָאװ ,יוא ,סָאד טעז (ב .י -- .רעליּפשיוש רעט-

 סָאװ סָאד ןזיװַאב טָאה קיצוצ ןַײמ .תחדק ןקירָאיךַײנ ןַײמ ןעוועג
 ןסיורג םעד ןליפנָא :טנָאקעג טשינ טָאה ,רַאטס רענליוו רעד ,רע
 ןוא ,ףױא בױה ַא ןבעגעג ךיז טָאה גנַאהרָאֿפ רעד זַא א .ןָאלַאס
 םלוע רעד זיא ,רעטַאעט שידִיי ןליּפש ןעמונעג ךיז טָאה הרֿבח ןַײמ
 רעסיורג ַא ,יקטנָאשָאטָאב רעביל ,דָאש ַא .ןבילבעג טֿפעלּפעג עקַאט
 ןַײמ יו ןעז וצ ןגינעגרַאֿפ סָאד טַאהעג טשינ טָאה ריא סָאװ ,דָאש
 -ַאטנַאֿפ , רעלעניגירָא רעד ןיא טלגילֿפעגסױא ךיז טָאה ןָאה רעסַײװ
 ןָאטעג ךיז קידלסיֿפנײא ,טכַארטעגוצ םיא רַאֿפ בָאה'כ סָאװ ,ײעיז
 לכלוק ןדליג ןַײז ףיוא קיכליה ןוא רעטייל רעכיוה רעד ףיוא לעטש ַא
 ןַא ןוא .קוספ םעד םיא טלײצרעד ןוא םלוע סעד טגָאזעגנַײרַא
 ,קידניא ןַײמ ןעזעג טשינ טָאה ריא סָאװ ,הרבע עסױרג ַא ,הרבע
 !ןעניֿפעג וצ טלעוו ַא ןרָאֿפסױא ןעמ ףרַאד רעקימָאק ַאזַא ,קידנימ יר
 ריא ןעוו זטשינרָאג ,ןיוש ?ךעלדניה עבַאר יד טימ וה ןַײמ ןוא גנ



 רעט ַאע 3 ןשידיי

 ,גרַאוװנײלק ריא טימ עניב רעד ףיוא טריֿפעגמוא ךיז טָאה יז יו טעז
 ןוא "ענילענירק, ריא רעטנוא ןטלַאה טשינ אקווד ךיז לי סָאװ

 ןוא ,"תחנ ןיא ןצלָאמשעג, ךיז ריא טלָאוװ ,רעק ַא יו רעמ סעּפע טכוז
 ןכעלמיטסקלַאֿפ טכע םעד טעז ןוא טָאג ַײב טרעוו ךָאנ טנעז ריא ןעוו
 םעד ןוא ,קַאזָאק ַא טײג קַאזָאק עלעדנעה יו טעז ריא ןעוו ,טעלַאב

 עסַײװו יד יו ,טעז ריא ןעוו ןוא ,זנַאג רעסַײװ רעד ןוֿפ ץנַאט-תורפכ
 ןוא ךיז טזָאלב קידניא רעד ןוא ,ןצנַאט קידניא םעד ןייא טדַאל זנַאג
 זיא'ס בױא :עוועג הדומ רימ ריא טלָאװ ,ץנַאט-זתרב ַא טײג
 ַא טרֿפב רעטַאעט ןשידִיי םעד ןוא ללכב רעטַאעט םעד טרעשַאב
 | .דניק ןכרוד רָאנ סָאד זיא ,ןוקיּת

 עתמא עטשרע סָאד זיא סָאד זַא ,רימ ןרעכיזרַאֿפ טנַײרֿפ ענַײמ
 סָאד זַא .ָאיר ןיא ןעז וצ היכז יד ןבָאה ייז סָאװ ,רעטַאעט עשידִיי
 ןוֿפ ןששוקסיוא םיא געמ ןעמ סָאװ ,לבמַאסנַא ןַא ייז ןעעז לָאמ עטשרע

 ןיא טשינ רימ טייג סע .עלעגענ ןטסדנימ ןזיב ןוא סיֿפ זיב ּפָאק
 .=ױזַא ןַײז לָאז .ןדנעווּפָא ןוא ייז טימ ןרעּפמַא וצ ךיז ןבעל

 ןטימ ןיא ןוא רָאי 2 רָאנ ןטלַאהעג ליזַארב ןיא ךיז טָאה .ש
 טָאה רע .עינעמור ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה 1930 רעמוז
 ַא ןגעו רענעלּפ עַײנ ,ןעגנוציז ,סעיצקעל וצ ןעמונעג ךיז רעדיוו
 -רעדניק ןקידנעטש ַא ןגעוו ןוא לוש ַא ןגעוו ,לַאנרושז ןשירַארעטיל
 טייקנסירעצ רעשיגָאלָאעדיא רעד בילוצ ,רעבָא טציא .רעטַאעט
 ענַײז ןריֿפוצכרוד רערעווש ךָאנ ןרָאװעג זיא ,סַאג רעשידִיי רעד ףיוא
 "רעשט ןיא ןברָאטשעג רע זיא 1932 ץרעמ 28 םעד ןוא רענעלּפ

 ,ץיווָאנ

 ַאזַא ץיווָאנרעשט טָאה עיצַאמרָאֿפניא רעלעיציֿפָא רעד טיול

 ףעזעג טשינ ךָאנ היוול עסיורג

 סָאװ ,טנַאװ עשיטַאררַאװק טעמּכ עטיירב ַא ,הבצמ רעד ףיוא
 רעטזָאלעגּפָארַא ןַא יו עקרק רעד ןוֿפ טַײז רעטכער רעד ַײב טייטש
 לקַאטקעּפס רעלוֿפסינמיײהעג ַא ןָא טייג'ס ןכלעוו רעטניה ,גנַאהרָאֿפ
 ןרָאװעג טקַאהעגסיוא ןענַײז ,(קינלָאק רוטרַא ןוֿפ זיא גנונעכייצ יד)
 קיטש סָאד ןוא רעמַאה רעד , לשמ ס',ש ןוֿפ תורוש ייווצ עטשרע יד

 :"ןזייא

 !רעמַארג ,רעטיירב רעד טלעוו רעד ףיוא ,רעדניק ,קירעיורט,

 "!רימָאל ןקיווק ךיז שטָאכ לשמ ַא טימ !רעטיב

 ,גרעבנרעטש ֿבקעי רֿבח ןוא דימלּת ןַײז סָאװ ,טרָאװכָאנ ַא ןיא
 ןרעוו סע זַא ,טגָאזעג טרעוו ,*םילשמ/, דנַאב ס',ש ןיא ןבירשעג טָאה
 -רעטַאעט ,ךעלהׂשעמ ,םילשמ ,ןטֿפירש דנעב 9 קורד םוצ טיירגעגוצ
 ,ןטעברַא עשיגָאגַאדעּפ ,רעדיל-רעדניק ,ןיילק ןוא סיורג רַאֿפ ןסעיּפ

 ..ןכערּפשעג ןוא ווירב

 -רעד רַאֿפ ןסעיּפ-רעטַאעט דנעב ןביז , זַא ,טקרעמַאב לקיב .רד
 קילדנעצ ַײרד עּפַאנק טנַײה ךָאנ ןטרַאװ רעדניק רַאֿפ ןוא ענעסקַאװ

 ."לאוג רעייז ףיוא טוט סרעטכיד ןכָאנ ךָאי

 :שידִיי ןיא טציא זיב ןענישרעד
 שיערבעה ַא| *ןוֿפלַא; ןַײז ץיווָאנרעשט ןיא סױרַא זיא 1921 ןיא

 ןוא שטיוָאקילעז ןיבור ,קינלָאק רוטרַא ןוֿפ טרירטסוליא ,| ךובנרעל

 .רענרעל ןָאמָאלַאס

 ןוֿפ ןעגנונעכייצ טימ ץיווָאנרעשט ןיא סױרַא זיא 1926 ןיא
 .ןיזז 3041 "ךעלעסיימ , ,קינלָאק רוטרַא

 ךעלעגיײֿפ יד ױזַא יו; עלהׂשעמ ַא סַאי ןיא סױרַא זיא 1947 ןיא

 .(לקנערֿפ רזעילא ןוֿפ המדקה ַא טימ) "שמוח טנרעלעג ןבָאה

 -סוליא טימ טַאמרָאֿפ-ארמג ןיא םילשמ 12 ,"ןלירב יד ךרוד;

 ,(1928 ,ץיווָאנרעשט) קינלָאק רוטרַא ןוֿפ סעיצלַארט
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 -עכייצ ַא ,קינלָאק רוטרַא ןוֿפ ןטינשצלָאה 14 טימ ,"םילָאשעמ ,
 עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ןוא עילימיסקַאֿפ ַא ,לַאדנעװעל גרָאעג ןוֿפ גנונ

 רזעילא עלַא ןבעגוצסױרַא ףיוא טעטימָאק , גַאלרַאֿפ .רבחמ םענוֿפ

 ,{.זז 320| .1932 ץיוװָאנרעשט ,"ןטֿפירש סגרַאבניײטש
 -ַאקוב ,"םכילע םולש, גַאלרַאֿפ ,עגַאלֿפױא עטייווצ ,"םילשמ ,

 רעטשרע רעד ןוֿפ קורדרעביא רעיונעג ַא ,,זז 294) 1925 ,טסער

 .ןעבַאגסיוא

 טימ ,1949 ןיא סערַײא-סָאנעוב ןיא סױרַא זיא עגַאלֿפױא עטירד ַא
 | יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי ןוֿפ המדקה ַא

 ַא טימ ןוא רעדליב ַײרד טימ ,|| םילשמ .גרַאבניטש רזעילא

 (היברסב) ינאקּפיל יאצוי ןוגריא תאצוה .רבחמ םענוֿפ עילימיסקַאֿפ

 .|.זז 2101 1956 ֿביֿבָא-לּת .לארׂשיב

 -ּפָא זיא (217-239 .זז 964 ,טשערַאקוב) *גײטשֿפױא, ב"מז ןיא
 גָאליּפע ןַא טימ טקַא ןייא ןיא סרַאֿפ ַא ,"ןזיוה סלרעב 'ר, טקורדעג

 רזעילא ןוֿפ *ןזיוה סלרעב בר, לשמ ןכָאנ ,גרעבנרעטש ריאמ ןוֿפ

 ,גרַאבנייטש
 עינעמור ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז *לעווש ןֿפױא; ןיא ץיטָאנ ַא טיול

 עטייווצ יד ןוא ןַאירָאד ןוֿפ ענייא ,םילשמ יד ןוֿפ ןביײלקּפָא ייווצ

 ,ןיילק .י ר"ד ןוֿפ

 .סױרַא םילשמ יד ןוֿפ בײלקּפָא רערעסערג ַא זיא שִיערבעה ןיא
 ןענַײזװס ןכלעוו ןוֿפ ,ןַאמכייר היננח ןוֿפ טצעזרעביא ,1947 ןיא
 .סעגַאלֿפױא ייווצ ןענישרעד ןיוש

 -גוצעזרעביא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענַײז םילשמ ענלצנייא

 .ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןוא שינַאּפש ,שטַײד ןיא ןעג

 יד קנַאד ַא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ ןטסרעממַא ןענַײז םילשמ סי',ש

 סרעדנוזַאב ץנַאג רעבָא ,רעליּפשיױש עשידִיי ןוֿפ ןטרעצנָאק-טרָאװ
 -טרָאװ ענַײז ףיוא דרַאבסָארג ץרעה ןוֿפ סעיצַאטיצער יד בילוצ
 יג .טלעװ רעד רעביא םיֿבושי עשידִיי ךס ַא רעביא ןטרעצנָאק
 :םילשמ עקידנגלָאֿפ עטילּפ ַא ףיוא טרידרָאקער רעטעּפש ךיוא טָאה
 ,"טשרּוװ רעד ןוא ץַאק יד , ,"געז יד ןוא ףלח רעד , ,"רעדמעה,
 בר, ןוא ,"םרוו-ליומ רעד ןוא רעלדָא רעד , ,"עלעמילב סָאד
 טרידרָאקער טָאה ןרעּפלַאה הניד ןירעליּפשיוש יד ךיוא ."לזימ-לזיימ

 ."זיּפש יד ןוא לדָאנ יד , ס'.ש

 רעשידִיי רעד ןיא טמענרַאֿפ .ש סָאװ ,טרָא עקיטרַאנגייא סָאד
 טשינ רע טָאה רעטכיד-לבַאֿפ סלַא .םילשמ ענַײז ןענַײז ,רוטַארעטיל
 ןענַײז קרעוװ ענַײז ןוֿפ לייט רעניילק ַא רָאנ .שידִיי ןיא ןכיילג ןייק

 ןבילבעג ןענַײז לייט רעטסערג רעד .רעכיב ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא

 טײרּפשעצ ןוא טייזעצ רעדָא טכעלטנֿפערַאֿפ טשינ ןצנַאגניא רעדָא

 .עקידָאירעּפ רעשידִיי רעד רעביא

 ןשירעלטסניק ןַײז ןבױהעגסױרַא דימּת טָאה קיטירק עשידִיי יד
 ;םילשמ ענַײז ןגעוו ענזיצַאק רעטלַא טבַײרש ױזַא ,לשממ סלַא טנעלַאט

 םעד טָא ףױא ןעלרעפ עשידִיי עתמא ןענַײז יז ןוֿפ עקיניײאי

 טלַא יױזַא זיא רעכלעוו ,טיבעג ןשיטקַאדיד -שירעטכיד ,ןטזָאלרַאֿפ

 יד ,שמ םענוֿפ ןטֿפַאשנגיא עכעלריטַאנ יד .ןילַא עיזעָאּפ יד יװ

 -טסניק ןייר סי.ש טשינ ןלעטשרַאֿפ לכששה רסומ רעד ןוא טייקידלכש

 -טסניק-ךַארּפש רעשידִיי טכע ןַא לּכ םדוק זיא .ש .תולעמ עשירעל

 ןכעלמיטסקלָאֿפ ןצנַאג ןטימ שידִיי סָאד ףיוא טבעל לשמ ןַײז ןיא .רעל

 ,עידִי רערעטיױל-שיטעטסע ,ךענעטיהעגּפָא ןַא ;טייקיברַאֿפ ןוא ןח

 ועד רַאֿפ .ןעינעיײווכַאנ ענרעדָאמ עדמערֿפ עלַא ןוֿפ דמערֿפ זיא סָאוװ

 .?שמ ןַײז ףױא ןגינעגרַאֿפ ַא זיא סע .רצוא ןַא .ש זיא לוש רעשידִיי

 -ַאב .ש ..טקָאטעגּפָא וא קידווערָאּפש ןבַײרש שידִיי ןענרעל וצ

 טכַאמ רעכלעוו ,רענעכייצ רעטינעג ַא יו טרָאװ ַא טימ טֿפָא ךיז טצונ

64 



 רָאג.. .דנַאטשנגעג ןטױט ַא קידעבעל ךירטש םענעגנולעג ןייא טימ

 -עכייצ עשיטענָאֿפ עזיצערפ ס'.ש זיא גנוניישרעד עקידריווקרעמ ַא
 ."גיוא ןטימ יו טוג ױזַא רעיוא ןטימ טנכייצ רע .גנונ

 :טבַײרש לקיב המלש .רד

 -סנבעל עשילַארָאמ ןייק טשינ ןענַײז םילשמ סגרַאבניײטש.
 וליֿפַא ךוּת ןיא ןענַײז סע יו ןעמַארג ןיא טלייצרעדרעביא סהמכח
 -עגייא ןַא ןוֿפ סױרַא טסקַאװ לשמ סגרַאבנייטש .ןעלבַאֿפ סווָאלירק
 ןיא קידנדייר .גנועז-טלעוו רענעגייא ןַא ןוֿפ ,גנוױשנָא-טלעוו רענ
 זַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,םירֿפס עשיכײנּת ערעזדנוא ןוֿפ ןענימרעט

 ,"תלהק, ךוב ןוֿפ רָאנ "ילשמ, רפס ןוֿפ טשינ זיא לשמ סגרַאבניײטש
 ױזַא יו ןָא טשינ טזייו ןוא טײקשירַאנ יד טשינ טלדַאט גרַאבנייטש

 קורדסיא םוצ זילב טגנערב רע רָאנ ,ריֿפ ךיז ףרַאד שטנעמ רעד
 םעד ױזַא טשינ זדנוא רַאֿפ טלָאמ ןוא עיזיוסנבעל ענעגייא ןייז
 -םנָאק ,עכעלטַײצרעביא יד רָאנ ,לַארָאמ-טַײצ ןוֿפ םעלק ןיא שטנעמ
 ןוֿפ טכעלש זיא (סָאו) ץרַאה סנשטנעמ סענוֿפ גתטכַארט עטנַאט

 ."ןָא טנגוי ןַיז

 רעד ןיא טָאה ךַארּפש סגרַאבנייטש רזעילא ןוֿפ טײקכַײר יד.

 -ניטש .טשינ ןכַײלג ןייק טעמּכ רוטַארעטיל-שידִיי רעקיטַײצטנַײה

 רידַאנ השמ ןוֿפ תורישע עשיטסירָאלקלָאֿפ סָאד טגָאמרַאֿפ גרַאב

 .בתכבוע הרות ןוֿפ תואיקב-ךַארּפש עשינדמל יד וצרעד ןוא

 טלקניֿפ ןוא םוצמצ ןוֿפ דוס םעד ןָאסלעגרעב יו ןעק גרַאבנייטש

 -ידוועדערַאב רעשיטעָאּפ ןוֿפ ךעלעטניּפךח עלַא טימ סָאד רעביא
 -םולש יוו שיָאנדנַא ןוא קיטנוזיילטיירב ךַארּפש ןַײז ןיא זיא רע .טייק

 ףושיּכ ןטימ ןרינילפיצסיד וצ ךַארּפש ןַײז רעבָא טײטשרַאֿפ ,סכילע

 ."קירטעמ ןַײז ןוֿפ

 ;טבַײרש לבייל לאינד

 ןרָאװעג ןבירשעג ןגרַאבנייטש זיב ךיוא שידִיי ןיא ןענַײז יאדוא;

 ןוא ,רעטכיד עשידִיי עלַא ַײב טעמּכ ןעניֿפעג ייז טעוו ריא .םילשמ

 -מיטסקלָאֿפ ןוֿפ דסח רעד ןָאטעג לקניֿפ ַא ךיוא טָאה טרָאד ןוא ָאד

 עשירעלטסניקכיוה ,עקידנעטשבלעז ַא יו לשמ רעבָא ,המכח רעכעל

 וו .טַאהעג טינ ןגרַאבנייטשש רזעילא וצ זיב רימ ןבָאה ,גנוֿפַאש

 ןסיוו ןָאק ,רוטַארעטיל רעד ןוֿפ דליב םניא טלעֿפעג טָאה סָאד טַײװ
 סע ןעוו החמׂש עסיורג יד טליֿפעגטימ ותעשב טָאה סָאוװ ,רעד רָאנ

 רָאי קיצרעֿפ רעכעה טימ עסערּפ רעד ןיא ןזַײװַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ךָאנרעד ןוא -- ןרעגניטע טניז הקסֿפה רעגנַאל ַא ךָאנ -- קירוצ

 -נעזרעּפ יד.... ('קסנירעמעשט) עליכדרמ 'ר ןוֿפ םילשמ יד ,ךוב ןיא

 טשרע ןעמוקַאב רימ ןבָאה רעטכיד-םילששמ ַא ןוֿפ ןרעבָא טייקכעל

 -רעסיוא ןַא ןוֿפ ץנעסעטניווק יד זיא לשמ ןַײז .. .ןגרַאבנייטש ךרוד

 ןוא ,םענַאב טלעוו ןוא ןבעל-ןשטנעמ ףיט ןוא ךַײר ךעלטנייועג

 ןוא ששטיינק ןיא ,ליּפש ןיא ,ןועל ןיא שידִיי ױזַא רע זיא ייברעד

 -יא ןיא סע ןעוו לָאז רע ןלָאמוצסיוא רעווש ךיז זיא'ס זַא ,שטעווק

 -טשינ ַא ןיא ןרעו טעברַאעגרעביא שטָאכ רעדָא טצעזעגרעב

 ."ךַארּפש רעשידִיי

 :טבַײרש יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי

 -עטיל רעזדנוא ןיא סעלבַארּפ ַא םויה דע זיא גרַאבנייטש רזעילא;
 םענייא רַאֿפ םיא ןטלַאה סָאוװ ,םידיסח טַײז ןייא ןוֿפ טָאה רע .רוטַאר
 ןַארַאֿפ ןענַײז םע ןוא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ סינואג יד ןֿפ
 ןענעקײלרַאֿפ -- שטָאכ .ןצנַאגניא םיא ןענעקײלרַאֿפ סָאװ ,עכלעזַא
 ,ןלַאירעטַאמ ןבָאה רעכיבנרעל ענַײז .דרוסבַא רעטסערג רעד זיא
 טשינ ןָאק לוש עשיערבעה םוש ןייק ןוא עשידִיי םוש ןייק סָאװ
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 ןופ ןָאטיסלקעל

 ןוא "ןופלא, ניא תיב-ףלא ןשייערבעה ַא ןֿפַאשעג טָאה רע .ןדייטסיוא

 .תירֿבע ןיא טצעזעגרעביא ןיײלַא ענַײז םילשמ עקינייא טָאה רע

 יּפָא טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע רעבָא ,טסױשידִיי ַא ןעוועג זיא רע

 רע .שידמול ןבירשעג ןענַײז םילשמ ענַײז ןוא ,שיערבעה וֿפ טגָאזעג

 ששיערבעה ןוא שידִיי ןענרעל ןוֿפ סעטסיס ַא ןֿפַאש טוװרּפעג לָאמַא טָאה

 וצ הלווע עסיורג ַא ןעועג טלָאװ סע.. .ךעלדיל ךרוד ,תוֿפתושב

 טשינ תוחפה לכל זיא רע .ףירח ַא יװ רָאנ ןגרַאבנייטש ןטכַארטַאב

 ַאזַא ןוֿפ ןענַײז סָאװ ,םילשמ טָאה רע .ףירח יװ טעָאּפ רעקינײװ

 ןוא ןעטנַאֿפַאל ןוֿפ םילשמ עטסעב יד יװ טרעװ ןשירעלטסניק

 | ,ןוָאלירק

 רָאטַאטיצער רעכעלרעדנּוו רעד זַא ןַײז הדומ ףרַאד ןעמ..

 טַאמ וצ רעלוּפָאּפ ןֿפלָאהעג ךס ַא רעיײז טָאה ..דרַאבסָארג ץרעה

 טא קנַאדעג םעד ןֿפורעגסױרַא טָאה רע ןוא םילשמ עקיזָאד יד

 ןעמ ןעוו רעקרַאטש ךס ַא ןקריוו םילשמ סגרַאבנייטש זַא ,דשח םעד

 ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז ייז .ןילַא יז טנעייל ןעמ ןעוו יו ,ייז טרעה

 ןיא ,ןגָאלַאיד ןוא ןגָאלָאנָאמ ןענַײז ייז לַײװו ,לוק ַא ףױא ןענעייל םוצ

 םלש טימ סיבורק יז ןענַײז ,םעד ןיא רָאנ טשינ ןוא ,טרפ םעד

 ."קרעוו סמכילע

 .ש ױזַא טריזירעטקַארַאכ לקיב המלש .רד

 .עטסעב יד ןוֿפ טשינ ןעוועג עבטב גרַאבנייטש זיא רענדער ַא;

 ןוא ןֿפלָאהַאבמוא טֿפָא -- ךַארפש יד .טרילודָאמ טשינ -- לוק סָאד

 רךָאלקמוא ,ןטָארעג טשינ לָאמ ךס ַא עדער רעד ןוֿפ רוטקעטיכרַא יד

 ַא ךרוד יװ רעבָא ךיז ןבָאה תונורסח עלַא יד .טרעטנַאלּפרַאֿפ ןוא

 ןריזיווָארּפמיא ןעמונעג טָאה גרַאבנייטש דלַאב יו ןָאטעגּפָא ףושיּכ

 ןעשודנָאלב סָאװ ,ןרעטש ןגעװ ,ףַאשַאב-טלעוו ןגעוו עלהׂשעמ ַא

 ןֿפָאש סָאװ ,טכענ עמערַאו ןגעװ ,ןטלעװו רעביא ענעבירטרַאֿפ

 טקישעגּפָארַא ןענַײז סָאװ ,תומשנ ןעוו רָאג רעדָא ןסױרד ןיא

 .ןתוחילוש עסיורג ןוא עמייהעג טימ דרע רעד ףיוא ןרָאװעג

 טלדנַאוורַאֿפ םיצולפ זיולב טשינ גרַאבנייטש ךיז טָאה טלָאמעד

 רע סָאו ,רעדליב יד ןוא רעטרעוו יד רָאנ ,רענדער ןסיורג ַא ןיא

 חיר םעד טַאהעג ןבָאה ,טרעבױצעגסױרַא ךיז ןוֿפ השעמ תעב טָאה

 טנעמָאמ ַאזַא ןיא .הרות רעשידִיי-טוג רעתמא ןוֿפ םעט םעד ןוא

 ערעטלע יד ףיוא ךיוא ןוא ערעגנִיי יד ףיוא ןקוק טֿפרַאדעג ןעמ טָאה

 .עטגנערטשעגנָא וא עטמַאלֿפעצ-שידיסח עלַא .לַאז ןיא רעמינפ

 עקידהלגנ יד ןסעגרַאֿפ וצ טשינ ןעימ ךיז ןלָאז ייז ךַײלג -- עלַא

 עקידרתסנ טקעלּפטנַא טשרָאקָא טָאה יבר רעד עכלעוו טימ רעטרעוו

 טָאה ןעמ סָאװ ,דָאש ַא ןעלמיה יד רעביא ןוא רעטנוא ןוֿפ ןטלעוו

 רָאּפע ַא סערָאוז ,ײםירזוח; רַאֿפ ,רעבַײרשכָאנ רַאֿפ טגרָאזעג טשינ

 ןֿפַאשַאב טָאה גרַאבנײטש סָאװ ,ךעלהׂשעמ עֿפיט ןוא ענייש לסיב

 ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ דימּת ףיוא םורַא ױזַא ןענַײז ,ענובירט רעד ןוֿפ

 | ."רוטַארעטיל רעזדנוא רַאֿפ

 ,אראק .י ןוא לקיב המלש ןוֿפ .ע .ׁש

 ,588593 .זז ,דנַאב רעטרעֿפ ,1929 ,ענליוו ," ,טיל ,שידִיי .סקעל, -- ןעזייר ןמלז
 ,1923 ,עשרַאװ ,,רעבַײרש עשידִיי ןוֿפ ןטערטרָאּפ, -- יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי

 ,1217130 .זז

 .1939 ,48 'נ ,עשרַאװ ,"ט"לבטיל , ,לבאֿפ עשידִיי יד -- לקיב המלש .רד
 ,1939 ,30 'ג1 ,טרָאד ,ןלוּפ ןיא ןטסילובַאֿפ עשידיי"גנוי יד -- רוּפצ .ב .י .רד

 ױל 'ר ןוֿפ ליּפש ןַײז ןוא גרַאבנייטש רזעילא רערעל ןַײמ -- רעשיוא השמ
 .1944 ,67 נג ,י .נ ,,רוטלוק עשידִיי , ,װעשטידרַאב ןוֿפ החצי

  ןֿפױא , ,גרַאבנײטש רזעילא טימ ןרָאײטנגוי ןוא רעדניק -- ןעקַאה ַארעװ
 .1967 .צעד-.וָאנ ,עקיסקעמ ,'לעװש
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ךירלוא ,סומלַאק

 טָאה רע ּוװ ,עגיַארקוא ,סעדָא ןיא ּפיסערעּפ ןֿפױא טבעלעג טָאה .ק

 םיא ןוֿפ םיטרּפ עשיֿפַארגָאיב ערעדנַא ןייק .זיוה ןגייא ןַא טַאהעג
 -םולש וצ םענַײז ווירב ַא ןיא סָאװ ,רעסיוא ,טנַאקַאב טינ ןענַײז

 :|עיֿפַארגָאטרָא רעזדנוא| רע טבַײרש ,1889 ןיא ,םכילע

 רעדניק טגרָאזרַאֿפ השעורי ןָא ה'ב טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעטלַא ןַא;
 וצ טינ ,טימ עטנער ַא ןוֿפ ,רעטלע רעד ףיא טצעי היב טבעל ןוא
 -יױרג ץנַאג ַא ךָאנ זיא סע סָאװ ,ןעמָאנ םענייש ץנַאג ַא ,ןקידניזרַאֿפ
 ַאזַא רעטלע ןַײז ןיא ןבָאה ןלעװ רעריזיטירק ענַײז ביוא קֿפס רעס

 | ,"ןעמָאנ
 "ףשבמ לוק; ןיא ןביוהעגנַא טייקיטעט עשירַארעטיל ןַײז טָאה ,ק

 ,ןשטנעמ עמערָא יד רַאֿפ ךיז ןעמעננָא ןגעוו ץיטָאנ ַא טימ 1886 ןיא
 ,ײצילָאּפ רעסעדָא רעד ןיא טרָאּפסַאּפ ַא בילוצ ןַײרַא ןלַאֿפ סָאװ
 "ףשבמ לוק, רעד ןעוו .קינרעכָאװ ַא ןגעוו הׂשעמ ַא טימ רעטעּפש
 ןרעטנענ ַא ןעמוקַאב ,קיטנעק ,.ק טָאה ,ןענָאסגילעז וצ רעבירַא זיא
 || 8. ּפיא ךיוא ,וליֿפַא טרָאד טָאה ןוא גנוטַײצ רעד וצ טירטוצ

 .ןעזייר ןמלז טיול ,טָאה רע עכלעוו ןיא ןעלקיטרַא-טייל טקורדעג
 ,ענַײז ןיא יו טנעלַאט ןשיטסיצילבוּפ ןּפַאנק ַאזַא טקנוּפ ןזיװעגסױרַא

 טקורדעג ךיוא רע טָאה ןָאטעילעֿפ ןייא .ןענָאטעילעֿפ עטקורדעג טרָאד

 | ,"קילארׂשי , סיקצעיניל ןיא
 ענַײז טרעוו ןשירַארעטיל ןּפַאנק ַא ךיוא ןבָאה ןעזייר ןמלז טיול

 גוא תירב רענעטלעז ַא, יוװ ,קרעוו עשיטסירטעלעב ןוא עשיטַאמַארד

 ןענישרעד 1882 ןיא זיא סָאװ ,1871 ,אסעדָא| "הנותח עטרַאניג ַא
 טימ סרַאֿפ ַא ,|"תירב םינעטלעז ַא ןוֿפ עטכישיג;, נ'א עשרַאװ ןיא
 רעקיטֿפַאז ַא ךרוד טנכייצעגסיוא ,ץנעדנעט רעשידיסחייטנַא ןַא
 םעד ךרוד ןוא ךַארּפש רעשילױּפ-שיטקעלַאיד רעכעלמיטסקלָאֿפ
 -קַארַאכ ױזַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,רָאמוה ןכעלבָארג ,ןרַאגלּווװ
 .עטערעּפָא רעשידִיי רעד רַאֿפ שיטסירעט

 רעדָא רעֿפֿפארט רעסיורג רעד, טכעלטנֿפערַאֿפ ךיוא טָאה .ק
 ,ןעטקַא רעיֿפ ןיא רעטאעהט) "לבור 000:.200 יד ןוֿפ טסניוועג רעד

 ,6-12 'נ .*טַאלב סקלָאֿפ ןעשידוי, םוצ עגַאליײב רעד ןיא טקורדעג
 -עגסיוא זיא עסעיּפ יד .(ןרָאװעג טקידנערַאֿפ טינ זיא סע ווו ,8
 ,"טּפשמ סר'מש, טעלֿפמַאּפ ןַײז ןיא ןמכילע-םולש ןוֿפ ןרָאװעג טכַאל

 :טבַײרש רע ּוװ
 ךירלוא רענייא סעפע ,רבחמ ןימ רעַײנ ַא טָאה גנַאל טינָאד טָאג

 ןוֿפ םענייא טעוועצינעגרעביא (?סעדָא ןוֿפ ךיוא ךיז טכַאד) סומלַאק
 -לעב רעד ּוװ ,"ןעמָאנ ןביל ןַײז ןוֿפ שטַאּפ ַא? ןענַאמָאר סרמש
 רָאנ ,סניוועג ןסיורג םעד בילוצ ןיכעק רעד רַאֿפ הנותח טָאה תיבה
 עמַארד ַא רַאֿפ ןבעגעגסױרַא סע טָאה סומלַאק ךירלוא רעה רעד
 שזא ,"רעֿפֿפארט רעסיורג רעד, ןעמָאנ םעד רעטנוא (טייהנטלעז ַאו
 ןר"מזע ַײב עבורה יד ןצייה געמ רע זַא ,עכַארּפש רענייש ַאזַא טימ
 עלַא ןעד ,טנַאסערעטניא רעייז ךיוא זיא אפוג טלַאהניא רעד ןוא

 זַא ,סױא טזיױװס .עֿפָאק קר ןקנירט ןסומלַאק ךירלוא ַײב ןדלעה

 ַאזַא ךָאד זיא עווַאק ןוא ,עווַאק ןייק טנַײֿפ טינ טָאה סומלַאק ךירלוא

 ,"עילַאק טינ טכַאמ'ס סָאװ ,הקשמ

 ךירלוא ןוֿפ טסּוװעג טינ ללכ טָאה םכילע-םולש זַא ,סיוא טעז סע
 ,רעטלע רעקידוֿבּכב ַא ןיא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רעכלעוו ,סומלַאק

 סיוא ךיז טקירד ױזַא טקנוּפ .רעבַײרש סלַא ַײס ,שטנעמ סלַא ַײס

 ןמכילע-םולש ןגעוו טסּוװעג טינרָאג ללכ טָאה רע זַא ,סומלַאק ךירלוא

 טקורדעג ,םכילע-םולש וצ ווירב םענעֿפָא ןַײז ןיא .ןבַיײרש ןַײז ןוא

 :רע טבַיײרש ,1889 ,9-10 'נ *טַאלב-סקלָאֿפ סעשידוי, ןיא

 ןיא הזה םויה דע ךָאנ בַײרש ןוא ןבירשעג ליֿפ בָאה ךיא שטָאכ,

 ,םירובח-ןָאגרַאשז ןייק טינ לָאמנייק ךיא זעל ,ןזעל רעבָא ,ןָאגרַאזעז

2007 

 ןוֿפ טינ טַאהעג טינ הגשה םוש ןייק גנַאל טינ זיב בָאה ךיא ןוא
 ."קרעוו סרימש ןרעה ןוֿפ טינ וליֿפַא וא םירוביח ערעַײט ערעַײא

 ,ןטײקּפמעט ןוא םילוזלז טימ לוֿפ זיא ווירב רעד

 "סקנּפ; ןיא גנולדנַאהּפָא רערעגנעל ַא ןיא |ףיטש .נ} ןוימד לעב

 רעד ןוֿפ עטכישעג יד, קרעװ סעניּפ .רד ןגעוו (243 .ז ,1913 ,ענליוו)
 טינ טָאה רע יאמל רבחמ םעד רָאֿפ טֿפרַאװ *רוטַארעטיל רעשידיא

 רעבָא ,רענרעל הדוהי ,ןישטשָאמַאז לאיטלּפ רעבַײרש יד טנָאמרעד

 15 רעמונ גנוקרעמַאב-סוֿפ ַא ןיא ןוא ,סומלַאק ךירלוא ָאי טנָאמרעד
 ;:רע טגָאז

  ,"הנותח עטרַאניג ַא ןוא תירב רענעטלז ַא, עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא;
 ןוא "םותי רעקידעבעל רעד, ךיוא ,1882 ,רשערַאוו ,1871 אסעדָא
 תירב רענעטלעז, ןַײז ןגעוו ."רזעבמ לוק, ןיא ןענַאטעילעֿפ ערערעמ
 השמ) 161. {.ןוֿפ עיזנעצער עקיטסניג ַא עז "הנותזו עטרַאניג ַא ןוא
 זיא םכילע-םולש .1871 ,22 'נ ,"רשבמ לוק, ןיא (םולבנעיליל בייל
 סרימע, רושָארב ןַײז ןיא ןלַאֿפעגנָא קרַאטש ןסומלַאק ךירלוא ףיוא
 םיא טָאה סומלָאק .טכערעג ןצנַאגניא טינ ,טכוד רימ יװ ."טּפשמ
 | ."טרעֿפטנעעגּפָא

 רעד טימ ןסירעגרעביא םכילע-םולש טָאה ,רעֿפטנע ס'.ק ךָאנ
 ,גנוטַײצ
 ,ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ .ע .ש
 יוז ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליװ ,/ ,טיל .שידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, -- ןעזייר .ז

44577, 

 93 .ז ,1888 װעשטידיַאב ,'טּפשמ ס'רמ"ש , -- םכילע-םולש

 (הירא-היעשי) ןָאעל ,ןַאמרעּפוק
 {ן1942 ץרעמ 29 .טשעג -- 1883 ינוי 24 .בעג}

 -עמור ,סַאי ןיא 1883 ינוי 24 ןריובעג

 -ייא ,רעלושטלַא יכדרמ 'ר -- עדייז .עינ

 ןוא סמירֿפס-רכומ עטסטלע יד ןוֿפ רענ
 -- רעטָאֿפ .עינעמור ןיא רעלמַאז-קיטנַא

 -קיטנַא ןוא רעגעלרַאֿפ ,םירֿפס-רכומ ַא

 ,רעלמַאז

 -ידיסח רעמורֿפ ַא ןיא ןסקַאװעגֿפױא

 15 זיב רדח ןיא טנרעלעג ,הֿביֿבס רעש

 לוש עשילעגנַאװע-שטַײד יד טכוזַאב ,רָאי

 ַײב טַאװירּפ טנרעלעג ךָאנרעד .,סַאי ןיא
 רָאי 17 ןוֿפ רעטלע ןיא .שיזױצנַארֿפ ןוא שטַײד ,שינעמור רערעל

 ,טכעלטנֿפערַאֿפ עקינייא ןוא שינעמור ןיא רעדיל ןבַײרש ןעמונעג

 -רעד .שיזױצנַארֿפ ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא (שַאי ןיד ןָאעל ּפ'א) ךיוא יו

 -שטַײד ,טשעּפַאדוב ,ןיוו ,עיצילַאג ,עינעמור רעביא ןרָאֿפעגמורַא ךָאנ

 ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1902 ףוס .ךַײרקנַארֿפ ןוא עילַאטיא ,דנַאל
 עקינייא ןכוזַאב ןכָאנ .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד טימ ךיז טנעקַאב

 םיובנריב ןתנ .רד ווו ,ןיוו ןייק 1905 ןיא קירוצ רע טרָאֿפ ,טעטש

 "טֿפירשנעכָאװ עשידַיי, ןַײז וצ עגַאלַײב רעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ

 -קירוצ .תויתוא עשיניײטַאל טימ שידִיי ןיא רעדיל עטשרע ס'ק

 שטַײד ןוֿפ רערעל סלַא .ק ךיז טקיטֿפעשַאב ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג

 -ָאירעּפ ערעדנַא ןיא ןוא *שיאֿפ , ןיא רעדיל טקורד ,שיזױצנַארֿפ ןוא

 .ןטֿפירש עשיד

 רעיֿפלעדַאליֿפ ,"גָאט; רעקרָאי-ינ ןיא טעברַאעגטימ טָאה .ק

 -- 1918 .סעיזנעצער ןבירשעג ךיוא טָאה רע ּוװ ,"טלעוו עשידיא;

 סלַא רעגַאל ןשירעטילימ רענַאקירעמַא ןַא ןיא ןעוועג טַײצ עסיוועג ַא

 ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ ךָאנרעד ,טֿפַאשלעזעג רעשידַיי ַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 סעיצקעל טלַאה .*יטעיײסָאס רוטַארעטיל וירביה; רעיֿפלעדַאליֿפ רעד
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 עטשרע יד טרישזנַארַא ,עטכישעג עשידִיי ןוא רוטַארעטיל ןגעוו

 1919 ףוס טניז .עקירעמַא ןיא רעלטסניק עשידִיי ןוֿפ גנולעטשסיוא

 -ָאירעּפ רעשידִיי-שינעמורר עד ןיא ךיז טקילײטַאב רע ּוװ ,סָאי ןיא

 ןײרַאֿפ -רוטלוק ןשידִיי ןוֿפ טנעדיזערּפ ןוא רעדנירגטימ ,עקיד

 טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןטַארעֿפער טימ ףיוא טערט ןוא "ביטמה;

 | ,עינעמור ןיא

 ."לעַארזַאק עמַארד ןַײז קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד זיא 1910 ןיא

 ס'.ק ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא רעלדַא .ּפ ֿבקעי ךרוד זיא 1912 ןיא

 טיג ןירָאג .ב רעכלעוו ןגעוו ,"דִיי רעד, עסעיּפ סנילדע םַאיליװ ןוא

 .עסעיּפ ַא סנייטשנרעב ירנַא ןוֿפ טריטּפָאדַא זיא יז זַא ,ןָא

 :יקסווָאנַאי .ש טבַיײרש עסעיּפ רעד ןגעוו

 ,2ךעטַאעט יאויד, סרעלדַא ןיא "דִי, םעד.. ןעזעג ןבָאה רימ,

 ןעוו עסעיּפ רעזיד ןיא תונורסח ליֿפ ןעזרַאֿפ ןרעג ןטלָאוװ רימ ןוא

 רעד רַאֿפ גנוכערּפשרַאֿפ עכלעוו דנעגריא טקרעמַאב ןטלָאוװ רימ

 ךיז ןרעדנּוװ רימ .לַאֿפ רעד טינ סע זיא ,רעדייל ,רעבָא .טֿפנוקוצ

 ךיז ןעמונעג רָאג טַײלעגנוי יױוצ עזיד ןבָאה |סָאורַאֿפ} םורַאו רַאנ

 ,עסעיפ-רסומ ַא זיא ידָיי רעד, עסעיפ יד .עמַארד ַא ןסַאֿפרַאֿפ וצ

 -רַאֿפ יד|.. עמַארדָאלעמ ַא זיא יז .עיצַאטיגַא טימ לוֿפ עסעיפ ַא

 רַאֿפרעד ןוא |ןרעדליש ייז עכלעוו ןשטנעמ יד טינ ןענעק רעסַאֿפ

 לכשה-רסומ רעד .ןשטנעמ ןֿפ סנטָאש זילב סױרַא ייז ןעמוק

 ַא ןבַײרש וצ טינ לָאמנייק :סרעסַאֿפרַאֿפ עגנוי רַאֿפ זיא םעד וֿפ

 -עג רָאנ טָאה ןעמ |עכלעוו| ןוֿפ ןשטנעמ ןוֿפ עטכישעג ַא ,עמַארד

 ןצ ,ייז טימ טנעקַאב ןעוועג .. טינ לָאמנייק רעבָא ,רשֿפא טרעה

 ...תומשנ ערעייז ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ,םעד ןוֿפ עלעסיב ַא ןײטשרַאֿפ

 ."..עמַארד ןייק ןבַײרש טינ ןעמ ןָאק סעד ןַא

 ןליּפש סָאד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש םינָאלס .י

 עטגיײלעגנעמַאװצ יד ןוֿפ טכורֿפ יד זיא רעכלעוו ,ידִיי רעד;

 ןוֿפ טַײװו ,טַײװװ זיא ןַאמרעּפוק ןָאיל ןוא ןילדע סַאיליו ןוֿפ תוחומ

 יד זַא ,ןרעלקרע בײהנָא ןיא ךַײלג ָאד ןליוו רימ .קרעוװו-טסנוק ַא

 ןטלעז ןרעוו קרעוו טסנוק ...רוטַארעטיל ןוֿפ טַײװ וליֿפַא זיא עסעיפ

 ,םעלבָארּפ יד.. קרעוו עקיסעמ-ןעניב ַא זיא "דיי רעד , ..ןֿפַאשעג

 ןייק טינ שטָאכ ,ןרָאוװעג ןֿפרָאװעגֿפױא עסעיּפ רעד ןיא זיא סָאװ

 זיא קינכעט יד .עגַארֿפ-טַײצ ַא ןוא עטנַאסערעטניא ןַא ךָאד זיא ,עיינ

 -סיוא ןָאק רעיושוצ רעטנעגילעטניא ןַא ..עטוג ַא רעיײז זיוולייט

 רעד ,.. טנווֲא םעד ןעגנערברַאֿפ םענעגנָא ןָאק.. עסעיפ יד ןציז

 טינ ךָאד רעבָא ,עקרַאטש עכעלטע טימ עסעיפ עטַאלג ַא זיא 'דִיי

 .עניב רעד ףיוא גנוגעווַאב רעקידנעטש טעמּכ טימ ,ןענעצס ערַאגלּוװ

 ןייק רימ ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוֿפ ןליּפש סָאד טגנַאלעבנַא סָאװ

 טוסעּפ ןענייז ייז ןוֿפ רַאּפ ַא ןכַאמ וצ טינ יז ןטנעמילּפמָאק ךס

 טליפזעעג טָאה רעכלעוו ,דלָאגניױע .רמ .ןדלוד וצ ךעלגעמוא ןעוועג

 עלָאר ןַײז ןענעק ןבױהעגנָא טינ טָאה ,רָאסעֿפָארּפ םעד ןוֿפ עלָאר יד

 טעמּכ .ןָאט וצ רעק ַא ךיז ּוװ ןוא ןדייר וצ יו טסּווװעג טינ טָאה ןוא

 ערעייז ןיא טליּפשעגנַײא ןעוועג טינ ךָאנ ןענַײז ןרָאיטקַא עלַא

 טָאה רע סָאװ סָאד ןעוועג טינ ךיוא זיא ןיילַא רעלדַא וליֿפַא .ןלַאר

 בייה ַא ךיז רע טָאה סענעצס עקינייא ןיא שטָאכ... ןַײז טֿפרַאדעג

 לסיב ַא רָאנ ,טוג ץנַאג ."רעלדָא ןסיורג, ןוֿפ רעַײֿפ םעד ןצ ןָאטעג

 .סרמ ,דַארנָאק .רמ .רעלדַא סיצנערֿפ טליּפשעג טָאה ,ןגױצעגנָא

 סלָא ןָאסנַאטַאנ .סרמ .טכעלשע טינ טליּפשעג ךיוא ןבָאה יקסנעליוו

 רעייז ןָאט טריבורּפ ןבַאה טעָאּפ רעד סלַא טכַאש .רמ ,ןוָארב .סרמ

 ."טוג ךעלקריוו ןעוועג זיױונטַײצ זיא טכַאש .סעטסעב

 ַיײב זיא סָאװ ,*טסוַאֿפפ סעטעג טצעזרעביא .ק טָאה 1911 ןיא

 םעדכַאנ רעבָא ,ָאקנעלַאװע רעגעלרַאֿפ ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשַאב םיא
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 ןופ ןַאטיססעל

 -רַאֿפ סלַא ןרָאװעג טריקסַאמעד ןוועצרוב ךרוד זיא ָאקנעלַאװע יו
 יד זיא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד טימ ןעגנויצַאב ןבָאה ןיא רעקיטכעד
 ןטשרע ןוֿפ רָאנ רעבַא ,גנוצעזרעביא ערעדנַא ןַא| גנוצעזרעביא
 ןוֿפ | 1927 ןיא עװקסָאמ ןיא סױרַא זיא ,גרעבניניֿפ ַארזע ןוֿפ ,לייט
 ,רעשרָאֿפ-ָאטעג עטסערג יד ןוֿפ ןרַאטנעמָאק טימ ,לַאניגירָא ןשטַײד
 עציקס עשיֿפַארגָאיב עצרוק ַא ,רעצעזרעביא ןוֿפ המדקה ַא טימ

 טשרע ןענישדעד ,ןעגנוקרעמַאב ןוא גנוטַײלנַײא ןַא טימ עטעג ןוֿפ
 ,"ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ עשירַארעטיל סנַאמרעלַאמ, ןיא 1920 ןיא
 ,קרָאי-ינ-עיֿפלעדַאליֿפ

 ;טקרעמַאב ןעזייר ןמלז
 קרעוװו ןטסערג םעד ןוֿפ גנוצעזרעביא עקיזָאד יד זיא רעדייל,

 .."עקידנקידירֿפַאב ןייק טינ טולָאסבַא רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןֿפ

 1942 ץרעמ 29 םעד .ק זיא ,עקירעמַא ןיא ךיז טרעקעגקירוצ
 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ק

 לעַארזַא {1)
 ןַאמרעּפוק ןָאעל ןוֿפ ידעגַארט ַא
 ןגָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 1
 ן.זז 54 ,1910) קרָאי-וינ

 טסוַאֿפ ן2}
 עהטעג ןָאֿפ .וו .י ןוֿפ לייט ייווצ ןיא עידעגַארט ַא
 ןוֿפ ןערַאטנעמָאק טימ ,לַאניגירָא ןעשטַײד ןוֿפ טצעזרעביא
 .ןַאמרעּפוק .ל ןוֿפ ,רעשרָאֿפ-עהטעג עטסערג יד
 ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ עשירַארעטיל ס'ןרַאמעלַאמ

 ,זז 298 ,1920 ,לייט רעטשרענ}
 ,ן,זז 460 ,לייט רעטייווצ

 ,ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ .ע .ש
 רעטירד ,1929 ,ענליו ,/רוטארעטיל רעשידִיי ןוֿפ ןַאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז

 ,6117614 .זז ,דנַאב
 ,270 ,214 .זז ,דנַאב רעטיײװצ ,"רעטַאעט .דיא .שעג , -- ןירָאג .ב

 גניװאומ ןוא רעטַאעהט , ,רעטַאעהט רעלדא ןיא 'דיא רעד , -- סינַאלס
 ,1913 .טקָא 24 .י .נ ,/סרושטקיּפ

 ,1913 .טקָא 25 ,.י .נ , ש' אֿפ , ,רעטַאעהט ןיא --- ןיקסוװָאנַאי .ש} .ב .ד
 ,1932 ,14 ,ג ,עשרַאװ ,/ טֿפירשנכָאװ , ,שידִיי ןיא עטעג --- טרָאּפָאּפַאר .י

 הנח ,שטיווָאלַאּפַאר

 |ּפַאלק ,שטיווָאבייל |

 ,יסַאי ןיא ןריובעג
 -עגֿפױא ןוא ,עינעמור

 -וב ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 -ּפשמ יד ּוװ ,טשערַאק

 ןוא יז .רעבירַא זיא הח

 ןוא ינַאֿפ רעטסעווש ַא

 יַייז היעשי רעדורב ַא

 ענעסקַאוורעד סלַא ,ןענ

 ןעמונעגנַײרַא ,רעדניק

 עּפורט רעד ןיא ןרָאװעג

 עכָאּפע רעד ןיא "ידרעוו לומָאּפ , ןיא ָאקסעלַאגעס ןוא ץיוורוה ןוֿפ

 ץרוק ןענַײז רעדורב רעד ןוא ינַאֿפ .סעצָארּפ רעלסע אסיט ןוֿפ

 רעכַײר ַא טבילרַאֿפ ךיז טָאה .ר ןיא .עניב רעד ןוֿפ קעװַא ףיורעד

 יז ןיהּוװ ןרָאֿפכָאנ ריא טגעלֿפ סָאװ ,שטיװָאלַאֿפַאר ןַאמרעגנוי

 הנותח םיא טימ טָאה יז יו םעדכָאנ ןוא ,ןליּפש ןרָאֿפעג זיא

 ,רילעווַאי ןוא גרעבנעדלָאג ַײב רָאי ייווצ טליּפשעג יז טָאה ,טַאהעג
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 רע טַאע ט ןשידיי
 == רוס = טאלער

 ּוװ ,ךַײרטסע ןייק קעװַא זיא ,ןַאמ ריא טזָאלעגרעביא טָאה .ר
 זיא ,ּפַאצנענַאט רָאטקעריד-רעטַאעט ןטימ טַאהעג הנותח טָאה יז
 -עג טעגרהרעד ןַײז לָאז יז ּוװ ,סערַײא-סָאנעוב ןייק קעװַא ךָאנרעד
 ,רעינַאּפש ַא ןוֿפ ןרָאװ

 -ַאמירּפ עטשרע יד ןוֿפ ענייא ןעוועג יז זיא ,קָאטשנייװ .י טיול
 ,עמיטש עסיורג ַא טימ סענָאד
 ,גרעבנעדלָאג לקיציא ןוא ראש השמ ןוֿפ .ע .מ ןוא קָאטשניײװ ;י ןוֿפ .) .ש

 טא

 רתסא ,ןַאמלרעּפ

 {1966 טסוגױא 28 .טשעג -- 1897 ילוי 26 .בעג)

 ,עשרַאו ןיא 1897 ילוי 26 ןריובעג

 טנרעלעג .רעוורַאס ַא --- רעטָאֿפ ,ןלױּפ
 קעװַא גנוי ןוא לוש-סגנוטיײרברָאֿפ ַא ןיא

 .ןירעטעברַא-ןקָאז ַא ןרָאװעג ;טעברַא וצ

 -רע רעד תעב זָאלסטעברַא קידנרעוו
 ריא ןענוֿפעג יז טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטש

 טימ 1915 ןיא ןטערטסױרַא ךרוד הנויח
 -יג; רעװעשרַאװ ןיא שידִיי ןיא ןטעלּפוק
 -ןַײרַא .ּפ זיא 1916 ןיא ,"רעטַאעט טנַאג
 *ףּפורט רעטקינײרַאֿפ, רעד ןיא ןטָארטעג

 -נעייגרעביא ,1920 זיב טליּפשעג טָאה יז ּוװ ,רעטַאעט-"םועזילע; ןיא

 -גרעדנַאװ ױזַא .שטיווָאבוקַאי ןוֿפ א'א עּפורט-רעדנַאװ רעד ןיא קיד
 דיא טליּפש יז ּווװ ,(דנַאלשטַײד) טרוֿפקנַארֿפ ןיא ןָא יז טמוק ,קיד
 ,רענֿפעש ֿבקעי טימ ןעמַאזוצ ,1925-27 ןענָאזעס יד ןוא ,לעגנַאמ ןוֿפ

 -עַארזיא רעטַאעט ןַארג ןיא 1925 ַײמ קידנטערטֿפױא ,עניטנעגרַא ןיא
 ,"ובמַא, ןיא ךָאנרעד ןוא ַאטיל

 -רעב ןיא ךָאנרעד יז טרילָארטסַאג רענֿפעש ֿבקעי טימ ןעמַאזוצ
 .סערַײא-סָאנעוב ןיא קירוצ טמוק ןוא זירַאּפ ,ןיל

 ןיא רעדיוו טליּפש ,עּפָאריײא ןייק קירוצ ךיז יז טרעק 1927 ףוס
 ,שטַײד קחצי טימ ןעמַאזוצ ,1929 ןיא ןוא ,ןילרעב ןיא ןוא זירַאּפ
 -רעד ,(רעטַאעט יַאיּפמילָא;) סערַײא-סָאנעוב ןיא רעדיוו יז טליּפש

 עּפָאריײא ןייק רעדיוו ,עניטנעגרַא ןייק קירוצ טרָאֿפ ,ליזַארב ןיא ךָאנ
 ווָאקרוט טנומגיז טימ טליּפש יז ּוװ ,עניטנעגרַא ןיא קירוצ רעדיוװ ןוא

 םיא טימ ןעמַאזוצ טרילַארטסַאג ןוא ,רַאוטרעּפער ןשיטַאמַארד ןיא
 ,עקירעמַא-לַארטנעצ רעביא

 ןיא 1938 ַײמ ןיא ףיוא .ּפ טערט ,עּפָאריײא ןייק ןרָאֿפעגקירוצ
 ילוי ןיא ןוא *עלַא רַאֿפ ױרֿפ ַא, עסעיּפ רעד טימ ,עיצילַאג ,עקָארק
 ןַײרַא יז טערט ףיורעד דלַאב .*סַאג רעד ןוֿפ דניק סָאד, ןיא 8
 -מעל ןיא טליּפש סָאװ ,(ווָאקרוט טנומגיז --- גנוטַײל) *טקיוו, ןיא

 ,גרעב
 :טבַײרש גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי
 ןוֿפ .טײקמערָא סקלָאֿפ רטשידִיי רעד ןוֿפ טמַאטשעג טָאה זז.,

 -נַאוו יד ןיא ,דניק ַא שממ ,לדיימ גנוי ַא רָאג ךָאנ סױרַא יז זיא טרָאד
 -ורב ןרעטלע ריא ןוֿפ ןגטוו יד ףיוא ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןעגנורעד
 יו רעדָא |1836-37 .זז ,"ןָאקיסקעל רעטַאעט; עז} ,ֿבקעי רעז

 "לקנַאי רעלעג רעד, ."לקנַאי רעלעג רעד; ןֿפורעג םיא טָאה'מ
 םָארטש ןקיטכעמ ןטימ רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאוװעג ןסירעגטימ זיא

 -עגכרוד רעד ךָאנ עניב רעד וצ קעווַא ןענַײז סָאװ ,תוחוּכ-סקלָאֿפ
 ךיז טָאה ףושיכ-רעטַאעט רעד .. .1905 ןוֿפ עיצולָאװער רענעלַאֿפ
 ַײב ןוא.. לרעטסעוװע טסגנוי ןַײז ףיא ןגָארטעגרעבירַא םיא ןוֿפ
 -רַאוװ ןיא עיצַאּפוקָא רעשטַײד רעד תעב ,טייהנגעלעג רעטוערע רעד
 .ןיטערבוס רעכַײרגלָאֿפרעד ַא ןיא יז טלדנַאוורַאֿפ ,(1916) עש
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 ןברָאוװרעד ךיג ךיז יז טָאה ,דניק ַא שממ ךָאנ ,גנוי ױזַא שטָאכ
 ןיא סרעטַאעט עשידִיי עקידנרעדנַאװ יד ןיא עיציזָאּפ ןוא ןעמָאנ ַא

 -עּפמעט ,םיטשש ,ןעלטימ עכעלרעסיוא עקידנצנעלג עריא טימ .ןליוּפ

 עטסרעלוּפָאּפ יד ןוֿפ ןרָאװעג יז זיא ,טייקידרעבליזקעווק ןוא טנעמַאר

 ריא טימ .ןליוּפ ןוֿפ ןצענערג יד רעסיוא ןוא ןליוּפ ןיא סניטערבוס

 .זז "ןָאקיסקעל-רעטַאעט, עז}| ,רענֿפעש ֿבקעי ,רענטרַאּפ ןטשרע

 -ֿברעמ ןיא ןרילָארטסַאג וצ ןביהעגנָא יז טָאה 9

 "יא ןייק ןעמוקעגקירוצ .עקירֿפַא-סורד ,עקירעמַא -סורד ,עּפָאריײא

 ַא ןרָאװעג ,רעדנעליֿברעמ יד ןיא טרילָארטסַאג רעדיוו -- עּפָאר

 ןטימ עענרוט ןטייוו ַא ןיא קעווַא זיא יז ןענַאוו ןוֿפ ןיוו ןיא גנילביל

 ,"עניב-סקלָאֿפ, רעשידַיי רעניו רעד ןוֿפ רעסישזער םענעזעוועג

 -רעטַאעט; עז| .שטַײד קחצי רעגניז ןוא רָאיטקַא ןטנַאקַאב םעד

 ישזער ןוא גנוריֿפנָא ןַײז רעטנא .|553:54 .זז ?ןָאקיסקעל

 טָאה שטַײד קחצי .טילבעגֿפױא קרַאטש רָאג טנעלַאט ריא טָאה

 . ,ליזַארב ןיא רעטַאעט שידִיי קידנעטש ַא ןֿפַאשעג ,שארב ריא טימ

 ."רעטַאעט ןַאמלרעּפ רתסא, ןֿפורעג עקַאט סע טָאה רע .ָאלוַאּפ ןַאס ןיא

 ןעגנַאגעגרעטנוא רעטַאעט סָאד זיא שטַײד קחצי ןוֿפ טױט ןטימ

 עֿפײר עקַאט ןוא עטנעקרענָא ןַא ןבילברַאֿפ זיא ןַאמלרעּפ רּתסא רעבָא

 ַא יװ ,ךרוד יז טכַאמ ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא .ןירעלטסניק-עניב

 ,"ןָאקיסקעל-רעטַאעט, עז} ,ןווָאקרוט טנומגיז ןוֿפ ןירענטרַאּפ

 ןוא םורד רעביא עענרוט ןסיױרג ַא |868:71 .ח ,דנַאב רעטיױוצ

 -ָארטסַאג ,עּפָאריײא ןייק (19357 ןיא) קירוצ טמוק ,עקירעמַא-לַארטנעצ

 -רַאוו ןיא עמַארדָאלעמ ַא ןיא ןֿפמוִירט טרעייֿפ ,זירַאּפ ןיא ןיילַא טריל |

 -עשרַאוו ןטַײנַאב ןיא ןַײרַא טערט יז זיב ,רעטַאעט-"ַאלַאקס, רעוועש

 ןַאד טָאה רעכלעוו ,(1938) "טקיװא רעטַאעט-טסנוק ןשידִיי רעוו
 .גרעבמעל ןיא גנוריֿפנָא סווָאקרוט טנומגיז רעטנוא ןקריוו ןביוהעגנָא

 -נּווּפָא טינ ךיז ךיא ןָאק ,קירוצ ףיא קילב ַא ףרַאװ ךיא ןעוו
 טָאה סָאװ ,עלעביױו עקידנוח-ץרַאווש ,עניילק סָאד ױזַא יו ןרעד

 ןיא לָאמוצ ,רוגיֿפ ריא ןיא טיהרַאֿפ ןבעל ריא ןוֿפ גָאט ןטצעל ץזיב
 רעד ןוֿפ דניק סָאד ,"טייקשיטערבוס, ריא ןוֿפ ןכירטש עטלוב ,םינּפ
 ןוֿפ ןָאטעג שַאנ ַא םיוק טַאה סָאװ ,טייקמערָא רעשידִיי רעוועשרַאוו
 ןיא ןעניײשוצֿפױרַא ןזיווַאב טָאה יז ױזַא יו ,גנודליב רערַאטנעמעלע
 ;עטסנרע וליֿפַא ,ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט ןוא סרעטַאעט ענעדײשרַאֿפ

 סָאוו ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןטלַאטשעג ךיז ןיא ןּפַאזנייא ןוא ןעמענֿפױא
 רעד .םענַאב ןלעוטקעלעטניא ריא ןגיטשעגרעבירַא טַײװ ןענַײז

 .טנעלַאט רעד :קנַאדעג ןֿפױא ריֹמ טמוק סָאװ ,רעֿפטנע רעקיצנייא
 ןטייקירעווש עלַא רעביא ןבױהעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,טנעלַאט ריא

 -רעד טנָאקעג טינ לעוטקעלעטניא טָאה יז עכלעוו וצ ןטייקכיוה ןוא

 ,רעטַאעט םוצ עביל ערעיוהעגמוא יד :גנויצַאב ןוא טנעלַאט .ןכיירג
 גנונױלַאב ַא ,ןבעל ריא ווֿפ ןיז ַא ןענוֿפעג טָאה יז ּוװ ,עניב רעד וצ
 -עדנַאו עכעלרעהֿפיױאמוא ןוא ןרָאי-רעדניק עקירעגנוה עריא ןֿפ
 גנוִיצַאב יד .ןטנעניטנָאק ווא רעדנעל רעביא ןעוועדנוענ ןוֿפ ,ןעגנור
 ןרעסעב ַא ןיא ןוקיּת ַא ןכוז וצ ןבירטעג דימּת |{ריא| יז טָאה
 -תא ,גנולעטשרָאֿפ-רעטאעט רערעסעב ַא ןיא ,לבמַאסנַא-רעטַאעט
 רוטלוק ןוא רוטלוק-רעטַאעט טימ ןשטנעמ ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעט
 ןעניֿפעג וצ טכעלגעמרעד ריא טָאה רעדיװ טנעלַאט רעד .ללכב
 וצ ןָא וליֿפַא ןבײהוצסױרַא ךיז ,רעטַאעט ןדעווטעי ןיא טרָא ןַא

 וצרעד ןעגנוימַאב עלעיצעּפס ןכַאמ

 ךיז ַײב טנָאקעג טָאה טָאשיק ןָאד-רעטַאעט רעשיּפיט ַא זיולב |
 ןצ ;(1938 רָאי ןיא) ןַאמלרעּפ רתסא ןוֿפ טירש םעד ןכַאמ וצ ןלעופ
 ,"עלַא יו ױרֿפ ַא; יו ןעווערַאטס ןוֿפ ,תויתוא עסיורג ןוֿפ ןרינגיזער
 טימ ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש יד ןוֿפ ןרעװ וצ טשױרַאב טשינ

.- 
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 -שידנוש סָאד ןעמונעגֿפיױא טָאה *ַאלַאקס, ןיא םלוע רעד עכלעוו

 ןיק ןעמעננָא טשינ ,"ןסָאריּפַאּפפ לדיל עקידנרעדיוש-קידצירקַאל

 -ַארדָאלעמ ןטימ ץניוװָארּפ רעד רעביא ןעענרוט ןכַאמ וצ ןגָאלשרָאֿפ

 ןביושז, וצ ןענַאטשעגרַאֿפ ריא זיא'ס ןכלעוו טימ רעגָאלש ןשיטַאמ

 ,ויטקעלָאק ןיא עטרֿבח ַא יו "טקיוו; ןיא ןײגוצקעווַא ןוא ,"דלָאג

 ַא ןיא ןוא ,רעטַאעט טסנוק עשידִיי רעוװועשרַאוו סָאד ןעיובוצקירוצ

 טלקנוטרַאֿפ ןעוועג ןיוש זיא עּפָאריײא ןיא למיה רעד ןעוו טנעמָאמ

 טַײצ רָאי ַא .המחלמ רעקידנעמוקנָא רעד ןוֿפ סנקלָאװ עטכידעג טימ

 -עגנָא ."טקיוו סווָאקרוט טנומגיז ןיא טעברַאעגטימ ןַאד רימ ןבָאה

 -עצס עקיגָאוװ וצ ןעגנַאגרעד ןוא ןטייקירעווש עסיורג רָאג ַײב ןביוה

 ןֿפמוירט יד ַײב ײס ,ןטסנידרַאֿפ-רעגנוה יד ַײב ַײס .ןֿפמוירט עשינ

 (עֿפע עלעירעטַאמ עקידנטַײטַאב ַא טכַארבעג ךיז טימ ןבָאה סָאווװ

 -טימ רעטרינילפיצסיד רעבלעז רעד ןבילברַאֿפ ןאמלרעפ רתסא זיא

 ,עטרֿבח עטוג עבלעז יד ,ויטקעלָאק ןיא דילג

 "סקיא םַאדַאמ , סלַא

 טגָאזעג ץלַא טשינ טַײװ דָאנ זיא "עטרֿבח עטוג, גנונעכייצַאב יד

 רעמ ןעוועג זיא יז .ןטֿפאשנגײא-רעטקַארַאכ סרּתסא עוו ןרָאװעג

 שממ טָאה סָאד .המשנ עטוג ַא ןעוועג זיא יז .עטרֿבח עטוג ַא יו

 טָאה ןטַײצ עלַאמרָאנ ןיא ,אלימ .םישעמ עריא ןוֿפ טלַארטשעגסױרַא

 יד ןיא ךױא ןעוועג סע זיא יז .טסעששז ַא ,לדנח ַא ןַײז טנָאקעג סָאד

 ,ןעינעלגָאוהמחלמ ןוֿפ ןרָאי עטסרעטיב יד ןיא ןטַײצ עטסרעווש

 .ןגָאלּפ ערעדנַא עלַא ןוא טײקיזָאלרָאװרַאֿפ ,טייקיזָאלמיײה ,רעגנוה
 "טףקיוו, לטיפַאק םוצ ןרעקמוא קירוצ עגר ַא ףױא ךיז רימָאל

 ךיז יז טָאה גרעבמעל ןיא סישדח עטשרע יד ןיא .המחלמ רעד זיב
 עקיצרַאה ַא ןעוועג ;רָאוטרעּפער ןטלַא םניא טכַײל טרעדילגעגנייא
 עזעיסור עשיטַארקָאטסירַא יד ,"סעזָאמ לקנָא, סשַא םולש ןיא עמַאמ
 ןיא רענָאיצולָאװער ןטּפעמרַאֿפ טױט םוצ ַא ןוֿפ רעטומ יד ,עמַאד
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 ?יצװָאלָאס עלעסָאי, ןיא .עמַאמ סעלעסָאי , סלַא

 ןופ ןָא סיס ס על

 -נעשזדנָאלב יד, ןיא קידמכילע-םולש ,"ענעגנָאהעג ןביז, סוועערדנַא
 רָאטקיװ ןיא "?גיטש ןיא רעטומ, עכעלקילגמוא יד ,?רעטש עד

 עסיורג יױוצ יד ןיא .גדא "סַאדרטָאנ ןוֿפ רעיצנקָאלג רעד, סָאגוה
 ,"אֿבכוּכ רב, ןוא "תימלוש, ןיא ."טקיוו, ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפוא-ןדַאֿפדלָאג
 ןטָארטרַאֿפ זיולב יז טָאה "תימלוש, ןיא) טַאהעג טינ לָאר ןייק יז טָאה
 לָאר רעד ןיא ךירוא לרעּפ ענערָאװעג-קנַארק יד טַײצ עסיוועג ַא
 -עגֿפױא רעבָא טָאה יז .(ןטָארטרַאֿפ גלָאֿפרעד טימ ןוא ,"ליגיבא;
 רעד ןיא עצינטעלּפס עקידלטעטשניילק יד יו ןענח טנזיוט טימ טנייש
 רעדָארב יד, שזַאטנַאמ-טנעמַאזירּפ-ףרָאדנעשַא םנוֿפ גנוריֿפֿפױא
 ןעגנולעטשרָאֿפ -"טקיווע עטסטנַאסערעטניא יד ןוֿפ ענייא ,"רעגניז
 םַײב לזמ ןייק טַאהעג טשינ רעדייל טָאה סָאװ ;הֿפוקּת רענעי ןיא

 .םלוע רעגרעבמעל

 .ןליּפשטסַאג דעוועשרַאוו יד תעב טּפַאכרַאֿפ זדנוא טָאה המחלמ יד
 טימ טנגעגַאב ךיז ךיא בָאה עשרַאוו ןוֿפ ןלַאֿפ ןכָאנ געט עטלייצעג

| 

 "תרֿפא עלערימ , סלָא

 ןבָאה רימ ּוו ,רעטַאעט-ייעטשָאווָאנ, םנוֿפ תוברוח יד ףיוא ןרתסא

 םלוע רעוועעשרַאו םעד טרעטסַײגַאב רעִירֿפ ןכָאוװ עקינייא טימ ךָאנ

 ןטכױלַאב ּוװ טשינ ּוװ שא זיולב טרָאד זיא ןעוועג .. "תימלוש, טימ

 טקיטשעג ,ליטש ַא טימ .עקשעוועלָאה רעקידנעילג-ךַאווש ַא ץֿפ

 ןַײמ ןוֿפ םולח רעד טנערברַאֿפ; :טניױוַאב רתסא סע טָאה ןיױועג

 רעדיוו ךיז ןבָאה רימ ..ןסָאלֿפעג רעטייוו זיא ןבעל סָאד ןוא *...ןבעל

 סָאד טריזינַאגרָא טָאה יקסווערָאמ .םיטילפ ,קָאטסילַאיב ןיא טנגעגַאב

 -עגנעמַאזוצ ןבָאה רימ ןוא רעטַאעט-הכולמ עשידִיי רעקָאטסילַאיב

 רעדיוו ,רעטַאעט ןוֿפ ןרעוו ץלַאֿפעצ ןזיב רָאי ןבלַאהרעדנַא טעברַא

 .םילבחמ סרעלטיה ןוֿפ סעבמָאב יד רעטנוא

 טבעלעגנייא רּתסא ךיז טַאה טײקטכַײל רערעייהעגמוא ןַא טימ.

 טָאה יז .רַאוטרעּפער םעַײנ םעד ןיא ןוא הֿביֿבס רעַײנ רעד ןיא
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 רע ט ַָאע ט ןשידיי

 -רַאמ ץרפ ןיא) ןירעילֿפ ַא ױרֿפ ַא ןליּפשוצּפָא קיבױלגַאב ןזיווַאב
 עקסעטָארג ַא וא (ישזער סיקסווערָאמ ,"סידַאווָא החּפשמ , סשיק
 סנילדנימ ,ײרעילָאּפָארטסָא עלעשרעה, סנָאזנעשרעג .מ ןיא) טסניד
 -- דניקסיוו .מ ישזער) "סילוי, סלעינַאד .מ ןיא דָאזיּפע ןַא ,(ישזער

 -הנח. ,(ןילדנימ -- ישזער) "עינָאד , סקינזער .ל ןיא ןוא (ןילדנימ .י
 ןַײמ ,ןילדנימ -- ישזער) *תרֿפא עלערימ, סנידרָאג ןיא "הרוֿבד

 -ַאלּפ. סקושטיינרָאק .א ןיא "רעטסעווש-ןקנַארק יד, ןוא (רוטסיסַא
 זיא לבמַאסנַא רעד .(ןילטייצ רָאטקיױװ -- ישזער) "טעשטערק ןָאט
 קיסעמשינטלעהרַאֿפ ןעמ טָאה ןעגנריֿפֿפױא .רעסיורג ַא ןעוועג

 רעדָא לָאמטֿפָא ןרילבוד וצ ןעמוקעגסיוא ריא זיא ,טכַאמעג קיניײװ

 וצ ןבעגעגקעווַא טַײצ ריא יז טָאה .קידייל ןעײרדמורַא ךיז רָאג

 -נַארק רַאֿפ ףליה ;סרעטעברַאטימ יד ןוֿפ ןגַארֿפ-רעגייטש רַאֿפ ןגרָאז
 -טסניק יד יו טבעלעגסיוא רעסעב ָאד ךיז טָאה המששנ עטוג יד .עק

 ,ןדירֿפוצ ןעוועג יז זיא ןוֿפרעד ךיוא טרעיינ .ןַאמלרעּפ רתסא ןירעל
 ןשיסורסַײװ ןיא ןליפשטסַאג ערעזדנוא תעב ,זדנוא טָאה'ס זיב
 ןוא סעבמָאב ןוֿפ לגָאה ַא רעטנוא .רעלטיה טגָאיעגנָא ,וועליהָאמ
 ןוא געט .טנגעג רעווָאטַארַאס ןיא טרַױקַאוװע ךיז רימ ןבָאה ןלױק

 רימ זיב .תונכס-טיוט ,ץומש ,רעגנוה ןיא -- רעַײֿפ ןרעטנוא טכענ

 -נַא זָאכלָאק םניא ,יעדנעטסיק לטעטש ַא ןיא ןעמוקעגנָא ןענַײז
 -נעמַאװצ בורקב רָאג זיא טרָאד ןוֿפ .ָאיַאר םענעי ןוֿפ עקוועִיערד

 ןיא טשינ) ןרָאיּטקַא ערעטלע ןעצ ןוֿפ עּפורג ַא ןרָאװעג טלעטשעג
 ןיק קעװַא עדַאגירב ַא יװ זיא עפורג יד ןוא (רעטלע-רעטילימ

 ךיא .עּפורג רעד ןיא ןרָאװעג טנכערעגנַײרַא זיא רֹּתסֹא .טנעקשַאט
 רָאי ַא רעדיוו ךיז רימ ןבָאה טנגעגַאב .זָאכלָאק ןיא ןבילבעג ןיב
 .עיצַאוקַאווע רעַײנ רעזדנוא ףיוא ,עזנורּפ ןיא ,עיזיגריק ןיא רעטעּפש

 ןםעינעלגָאוו ךָאנ ,ןעמוקעגנָא רעִירֿפ ךס ַא עזנורפ ןייק זיא רתסא
 -נורּפ דָאוג סָאװרַאֿפ .(ןַאשזירדנַא ,טנעקשַאט) ןַאטסיקעבזוא רעביא
 זיא יז זַא ןוא ,ַאקסנימַאק ַאדיא טרעקנַארַאֿפ טָאה טרָאד לַײװ.. ?עז
 עקַאט זיא ױזַא .רעטַאעט לקיטש ַא ןרעוו םּתסה ןמ ךָאד טעװו ,ָאד
 -קעלָאק ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ךיג רָאג טָאה ַאקסנימַאק ַאדיא .ןעשעג
 (סרעטַאעט-הכולמ רעקָאטסילַאיב ןוא רעגרעבמעל ןוֿפ ןרָאיטקַא) וזיט

 .ןליּפש וצ ןביױהעגנָא ןוא

 טליפשעג ןַאד זיא'ס רעטַאעט ַא רַאֿפ סָאװ זיא קיטכיװ טשינ,.

 ,עיזַא-לטימ ןיא ןעענרוט עסיורג יד ףױא ןוא עזנורּפ ןיא ,ןרָאװעג
 רעד ןיא :רעבָא רקיע רעד. .טכַאמעג טָאה ויטקעלָאק רעד סָאװ
 עפורג רעסיורג ַא רַאֿפ הֿביֿבס ַא ,םייה ַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה עּפורט

 ןרָאיטקַא עשידִיי ענעטילעג-המחלמ עטלמוטעצ ןוא ענעריױלרַאֿפ
 עמערַאוו יד טָא ןֿפַאש סַײב ,ןַא-ןביֹוא םעד .ןשטנעמ עשידִיי סּתס ןוא
 וצ ןעמוקעג יז זיא ,רעקנַארק ַא ּוװ .רּתסא ןעמונרַאֿפ טָאה הֿביֿבס
 עמערַאוו רעלעט ַא טימ ןעוועג דבכמ יז טָאה רעקירעגנוה ַא ּווו ,ףליה
 טָאה םורַא ױזַא .עילֿפָאטרַאק עסייה ַא ,ייט לזעלג םערַאװ ַא ,פוז

 -לעוו ,ןרעדנעלרוק ֿבקעי טּפעלשעגסױרַא לגענ-טיוט יד ןוֿפ שממ יז
 -רעד-רעגנוה ַא ןוא סוֿפיט ןרעווש ַא טימ טלגנַארעג ךיז טָאה רעכ

 םיא םורַא ןֿפָאלעגמורַא זיא יז .עזנורפ ןיא לָאטיּפש ַא ןיא טייקטּפעש
 -עגנָא םיא טימ ןעמַאזצ ,ױרֿפ ןַײז ןרָאװעג ףוסל ןוא עמַאמ ַא יװ
 עטצעל יד -- ןבעל םניא ןוא רעטַאעט ןיא ןעגנורעדנַאוו עַײנ יד ןביוה

 .ןבעל ריא ןוֿפ רָאי 5

 ןיא ןֿפַארטעגֿפױנוצ רעדיוו ךיז רימ ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ
 וו רעטַאעט ןשידִיי ןשיזעלשרעדינ ןיא טעברַאעג ןעמַאװצ ,ןליוּפ
 -רַאֿפ ןיא ןלָאר לָאצ ַא ןיא ןטָארטעגסיױרַא גלָאֿפרעד טימ זיא רּתסא
 ןוֿפ ךיוא ,ענייזמ ,קַאז לטֿפעש ,ןרעדנעלרוק ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפיוא ענעדייש

 זיא יז .ןדלָאו ישזעי רעסישזער ןשיליופ ןוֿפ ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא
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 ַא ןַײז וצ רעווש, סמכילע-סולש ןיא "הרשע עקיצרַאה ַא ןעוועג
 ןוא ןעמָאנ ןבלעז םעד רעטנוא עסעיּפ סנידרָאג ןיא *עיסַאכ, ,"דִיי

 -שריה יד יװ ןח טנזױט טַאהעג טָאה יז ."הטיחש, ןיא "עקרתסא;
 ןיא טליּפשעג קידנרעק ."רעדלעֿפ ענירג יד, ןיא עמַאמ עשינייב
 -רָאג ןיא "הרובד-הנח, ווא ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ "סלעמעל ינוק ייױוצ יד,
 ןַא ןעוועג זיא יז .ַאקסנימַאק ַאדיא טימ) *תרֿפא עלערימ, סניד

 ואג ןוֿפ "ןעלצרָאװ עֿפיט, יד ןיא רעטומ-רעגענ עקידנלסײרטֿפױא
 ."רצוא, סיקסניּפ דוד ןיא *עיליט , עקידנריטעקָאק-קידוועליּפש ַא ןוא

 רעד ןיא} זדנוא ןשיווצ ןעמוקעגרָאֿפ זיא טקילֿפנָאק ןייא טשינ.

 טימ רעבָא .טגירקעג ךיז ןעמ טָאה לָאמנײא טשינ ןוא ןעפורט

 ,לכיימוע ַא .טגירקעצ ןַײז טנַאקעג טשינ לָאמנייק ןעמ טָאה ןרּתסא
 רעווש זיא ."רֿבח, ןרָאוװעג קירוצ זיא'מ ןוא ,סַאּפש ַא ,טרָאװ טוג ַא
 ןרעדנעלרוק טימ קעוװַא 1948 ףוס זיא יז ןעוו ןצרַאה ןֿפױא ןרָאװעג
 םעד טפעלשעג רעדיוװ ייז ןבָאה טרָאד ןוא ,עקירעמַא-םורד ןייק..

 .לארׂשי ןייק ןעמוקעג רעדיוו זיא יז זיב... .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןגָאװ

 ךיא ןעוו :ענדָאמ ןוא .רַאי 15 עּפַאנק ךָאנ טנגעגַאב ךיז רימ ןבָאה ָאד

 זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג ךיא בָאה ,רָאי 15 יד ךָאנ ןעזרעד יז בָאה

 ירֿבח רעד בילוצ זיולב טשינ .טנגעזעג ןטכענ טשרע ךיז ןבָאה רימ

 בילוצ ךיוא |רָאנ} ,ריא ןוֿפ טרינַאמע טָאה סָאװ ,טײקמערַאו רעש

 טשינ ןיטולחל ןרָאי יד ןוֿפ ךשמ ןיא ךיז טָאה ױרֿפ יד ;ןעזסיוא ריא

 ןענַײז טייקכעלגעווַאב עטכַײל ריא ,רוגיֿפ ריא ,םינּפ ריא .טרעדנעעג

 זיא .רעדנּוװ-רוטַאנ ַא .ןרָאי עשיטערבוס עריא ןיא ,לָאמַא יו ןבילבעג

 טימ ןענַאמלרעּפ רּתסא ןסירגַאב וצ ןגינגרַאֿפ ַא ןעוועג רימ רַאֿפ סע

 ןײרַאֿפ-רעבַײרש ןושידִיי ןיא יז רַאֿפ םינפ-תלבק ןֿפױא ןרעדנעלרוק

 רעייז ןוֿפ רָאי ייווצ ךרע ןַא יד... .טנווָא רעייז ןריֿפ וצ ,ביבָא-לּת ןיא

 -וב טימ טליּפשעג טָאה יז :סנדישרַאֿפ ןעוועג זיא לארׂשי ןיא ןלייוו

 םווָאמיד ןיא *ןירעֿפױקרַאֿפרעניה יד, ,"היבט, ןיא *עדלָאג,) ןווָאל

 וײטקעלָאק ַא טימ ןטָארטעגֿפױא ןיײלַא ,("רעיורט ןַײז ןוֿפ רעגניז;

 -לטיט יד ,ןָאסייב ןוֿפ *סקיא סַאדַאמ, :ןעגנוריֿפֿפיױא סרעדנעלרוק ןיא

 ןוֿפ דײרֿפ ַא טבעלעגרעביא טָאה רתסא .*תרֿפא עלערימ , ןיא לָאר

 יז .םלוע ןקידלארׂשי ןוֿפ ןסָאמ עסיורג יד טימ ןֿפערטנעמַאװצ יד

 ןפעלשמורַא סָאד תוחוּכ עריא רעביא זיאיס :טגָאלקַאב רעבָא ךיז טָאה

 -נוגנידַאב עכלעזַא ןיא ןליּפש סָאד ,שרעדנַא ץעגרע טכַאנ עדעי ךיז

 טָאה יז .לארׂשי ןיא רעטַאעט שידִיי ןליּפש וצ סיוא טמוקיס יו ןעג

 ךיז ןעױבֿפױא ,לארׂשי ןיא ךיז ןצעזַאב טלָאוװעג ןצרַאה ןצנַאג ןטימ

 רשֿפא ןוא ,תוחוּכ יד רעביא זיא'ס ?רעטַאעט ןליפש רעבָא .םייה ַא ָאד

 ,ליזָארב ןייק ןרָאֿפקירוצ יז טעוו.. ןעורוצּפָא ךיז טַײצ עקַאט זיא

 יד ןבעלסיוא ,דנַאל ןיא ןצעזַאב ךיז ןעמוק ןוא ץלַא ןרידיווקיל

 ,"ןרָאי עטצעל

 יז טָאה ליזַארב ןיא :ערעדנַא ןעוועג ןענַײז ןדנַאטשמוא רעבָא
 עלַאקָאל טימ ןעמַאזוצ ןרעדנעלרוק טימ ןליּפש ןעמונעג רעדיוו

 רעקירָאי 50 ריא ןרָאװעג טרעַײֿפעג זיא 1965 ינוי 21 םעד .תוחוּכ
 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא לָאר-לטימ רעד ןיא ריא טימ ןוא ייליבוי
 | ,"תרֿפא עלערימ,

 ךיז ןצעזַאב ןגעװ ןטכַארט ןעמונעג רעדיוו יז טָאה 1964 ןיא

 וצ ןסָאלשַאב יז טָאה סַאװ-רעדייא רעבָא .לארׂשי ןיא ןַאמ ריא טימ
 עשידִיי עלענָאיסעֿפָארּפ טינ ַא ,רעטסעװש ערעטלע ריא ןכוזַאב
 .עקירעמַא ,סעלעשזדנַא סַאל ןבענ ,רָאניסלע לטעטש ןיא ,עסירעטקַא

 -טרָאװ ַא ןיא גלָאֿפרעד ןקיזיר ַא טימ ןטָארטעגֿפױא טרָאד זיא יז
 טָאה החּפשמ עשירָאיטקַא יד ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק ןרָאֿפעג ,טרעצנָאק
 יז טָאה ,םײהַא ןעמוקעגקירוצ .סעמַאנֿפױא עקיצרַאה ןבעגעג ריא
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 זיא רעטסעווש עקיצנייא ריא זַא ,העידי יד ןעמוקַאב ףיורעד ץרוק

 ןוש ךיז טָאה יז ןעוו ןעמוקעג ריא זיא הרושב יד .ןברָאטשעג

 טַײצ רעד ךרוד זיא ןוא טייקנַארק רעטנַאקַאבמוא ןַא ףיוא טגָאלקַאב

 יז זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע זיב ,ןלָאטיּפש ןיא ןעוועג לָאמ ערערעמ

 "עג 1966 טסוגיוא 28 םעד זיא יז ןוא טײקנַארק-קַאר ַא ןוֿפ טדַײל

 ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא ןברָאטש

 :טבַײרש ,לַארטַאעט רעקירָאי-גנַאל ַא ,סנרּפ ֿבקעי

 טײקכַײר ריא .םלוע-תיב ןשידִיי רענַאטנַאלוב ןֿפיױא טור ףוג ריא;

 -רעביא רעבָא יז טָאה טנַײרֿפ לָאצ עסיורג יד ןוא ןעמָאנ ןטוג םעד --

 -רעד טעוװ ןוא טנַאמרעד טרעוו טייהנגעלעג רעדעי ַײב ןוא טזָאלעג

 ?"רתסא רעזדנוא, ןרעוו טנָאמ

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ יקסנַאשזָאר לאומש

 -עג טשרָאקַא זיא עכלעוו ,ַאמלרעּפ רתסא טנָאמרעדימ זַא;

 ַא ןזיווַאב טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןעמ טנָאמרעד ,ליזַארב ןיא ןברָאטש

 -נולקעצ ןעוועג זיא ןעמַאנ ריא .ךיז ןרעדנערַאֿפ וצ טייקִיעֿפ ענעטלעז

 ןיא ןרילָארטסַאג ןעמוקעג וצרעהַא יז ןעוו סערַײא סָאנעוב ןיא ןעג

 -ַאטס; ַא ןוֿפ לָאערָא םעד טימ ןעמוקעג טינ זיא יז... "ובמַא; רעטַאעט

 ,רעדורב ריא טָאה סָאד .(*עכורַאטס} ןֿפורוצנָא ביל ןבָאה םיצל) "ןיר

 ףלָאדַא רַאסרעּפמע םעד טדערעגוצ ,ַאמלרעּפ ֿבקעי רָאיטקַא רעד

 זיא ָאד ליפשש ריא ןוא ,רענטרַאּפ ַא טימ ןעגנערבוצּפָארַא יז עדימ

 .עיצַאסנעס ַא ןרָאוועג

 רתסא עכלעוו ןיא סעטערעּפָא עכעלנע ןוא "הנותח עשינעמור יד,

 -עט ןגיה םניא רעגָאלש רעד ןרָאוועג זיא ,טליפשעג טָאה ןַאמלרעּפ

 .טסּוועג טינ גלָאֿפרעד ןקיזיר ַאזַא ןוֿפ טָאהי'מ זַא ,ןיוש ןרָאי .רעטַא

 עכלעוו רעטנוא ןיטערבוס עקידענענערב יד יו ןַאמלרעּפ רתסא..

 ןייק טַאהעג טינ טָאה סַאװ ,טלוע ןשיווצ.. טרעטיצעג טָאה עניב יד

 ,ןעיײרעצָאקש יד ןוֿפ רעגניֿפ יד טקעלעג ןעמ טָאה ,סעיזנעטערּפ

 טימ סעקוטש ,עניב רעד ףיוא טעברַאעגנָא טָאה ןַאמלרעפ רתסא סָאװ

 ,דױמ רעטסַארּפ ,רעדליוו ַא ןוֿפ ןוא טיקכעלטנגוי רעשימרוטש

 ױזַא זןיא ןַאמלרעפ רתסא ..רעױא ןַא ףיוא ןלעטש ךיז ןָאק עכלעוו

 -דנווע ןוֿפ טייקנזָאלעצ רעשירָאיטקַא ןוֿפ ליפשַײב רעד ןרָאוועג םורַא

 טלטניפ סָאװ ,עקטערעּפַא רעקידנקַאנק רעשידִיי רעד ןוֿפ ,רעטַאעט

 סָאד זַא ,טניימעג טָאה ןעמ ןוא.. עקרָאילַאג רעד וצ לגייא ןַא טימ

 | .ןַאמלרעּפ רתסא זיא

 ַא ןעזרעד טָאה ןעמ ןוא רָאי עכעלטע רעבירַא רעבָא ןענַײז סע

 ךיז ליזַארב ןיא טָאה ןַאמלרעפ רּתסא .ַאמלרעּפ רתסא עַײנ ץנַאג

 ןוא... ווָאקרוט טנומגיז רעליּפשיוש ןשיטַאמַארד םעד טימ ןדנוברַאֿפ

 סע.. לַאדעמ םעד ןוֿפ טַײז עטייווצ ַא רָאג ןענישרעד ןזיא טלָאמעד

 ןיא .ןרעדנע ױזַא ךיז ןָאק שטנעמ ַא זַא ,ןביילג וצ ןעוועג רעווש זיא

 ,עקטערעּפָא רעשידִיי רעד ןוֿפ עקטערבוס רעד ןוֿפ זיא רָאי רָאּפ יד
 זיא ,עקרָאילַאג רעד ַײב ןרעוו וצ ןלעֿפעג ןטלעוו ןייא טגייל עכלעוו

 ,רַאטרעּפער-רעטַאעט םעַײנ ןיא קידנעײגנַײרַא ,ןַאמלרעּפ רתסא

 ַא ןוֿפ ןָאט ןשיטַאמַארד סענַײֿפ ןוֿפ עסירעטקַא ןַא יו ןענישרעד

 -טסניק ַא ןוֿפ ,םיטש רעכייוו ַא ןוֿפ ,ליטס םענעטסָאמעג ןשירַארעטיל
 .גנונַאּפוש עסעירעל

 רתסא ?ןטייב ױזַא ךיז לָאז שטנעמ ַא זַא ,ךעלגעמ סָאד זיא יװ

 עכלעוו ,ץנעגילעטניא ענַײֿפ ַא טגָאמרַאֿפ ךיז ןיא טָאה ןַאמלרעפ

 רעקיליב רעד ןוֿפ עקטערבוס רעד ןיא ענעטלַאהַאבמוא ןַא ןגעלעג זיא

 ןטנעגילעטניא םעד טימ ןדנוברַאֿפ ךיז טָאה יז ןעוו .עקטערעּפָא
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 עקידעכָאוו יד טליפשעג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טָאה רעכלעוו ,שטַײד קחצי
 -ַאטערּפרעטניא רענַײֿפ ןַײז ףיוא טלעטשעגסיוא טָאהי'מ ּווװ ,עטערעּפָא
 טנֿפעעג ךיז ןַאמלרעּפ רּתסא רַאֿפ ןבָאה ,דילסקלָאֿפ םענייש ןוֿפ עיצ

 -לעוו ,עסירעטקַא ןַא יו ןזַײװַאב ךיז ןענָאק לָאז יז ןטייקכעלגעמ עַײנ
 רעד ןיא יװ רַאוטרעּפער ןרעסעב ןיא ןצנַאלג ױזַא טקנוּפ ןָאק עכ
 סָאד טָאה יז יו ,"רעכעה ךָאנ טינ בוא, ,עקטערעּפָא רעזָאלנעמָאנ
 טנומגיז סָאוװ ,"יױוצ רַאֿפ רעטַאעט, ןיא טקיטעטשַאב ךעלקריוו

 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעוו ןריציטקַארּפ ןעמונעג טָאה ווָאקרוט
 לשמנ ַא טימ לשמ ַא יו םורַא ױזַא זיא ןַאמלרעפ רתסא... .ליזַארב

 םוע ילב ,ןַאמלרעּפ רּתסא עסירטקַא יד.. .רעטַאעט רעזדנוא רַאֿפ

 רעטַאעט ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא ,לוש ןָא רָאנ ,עטריטנעלַאט ַא קֿפס

 יז ןוֿפ ןס ַא סָאװ ,"ענירג, םלוע ןַא ןעמוקעג זיא סע ןכלעוו ןיא

 ,ןעעזעג טינ רעטַאעט ׂשידִיי לענָאיסעֿפָארּפ ןייק לָאמנייק ןבָאה

 ןָאק'מ ױזַא יו טקעמשרעד טָאה יז ןוא ,ןעמונעגסיוא ייז ַײב יז טָאה

 קיצרעֿפ ַא טימ רעטַאעט ַא ןעוועג זיא סָאד.. "ןעמענ, םלוע םעד טָא

 ,םוקילבופ רעדנַא ןַא טנַײה זיא "םוקילבוּפ עביל סָאד ,... .קירוצ רָאי

 טימ ,תוגשה ערעדנַא טימ ,ןֿפירגַאב ערעדנַא טימ ,טנירגעגסיוא

 ןגירק טֿפרַאדַאב רָאנ טָאה ןַאמלרעּפ רּתסא.. .סענעשעק ערעדנַא

 טָאה'מ ןוא רעטַאעט-הכֹולמ דעוועשרַאוו ןיא ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד

 ןעמונרַאֿפ טכער טימ יז טַאה רעטלע רעד ףיוא וליֿפַא זַא ,ןעזרעד

 ןרָאיטקַא עטכע ןוא עקידנרעק עכלעוַא .רעטַאעט ןשידִיי םניא ץַאלּפ

 | ."טנַײה יו לָאמַא ,רעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ הכרב ַא ןענַײז

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז עליצ ןירעליּפשיוש יד

 עניב רעשידִיי רעלענַאיסעֿפָארּפ רעד ףיוא טירט עטשרע ענַײמ}

 -לעוו ,ענָאדַאמירּפ יד .ןַאמלרעּפ רֹּתסא ןקנַאדרַאֿפ וצ טַאהעג ךיא בָאה

 רעטַאעט ןיא סערַײא סָאנעוב ןיא טליּפשעג ריא טימ טָאה עכ

 לָאז ךיא זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ,ןרָאװעג קנַארק זיא ,"במַא.

 ןעוו .טנַאקַאב ןעוועג רימ זיא רַאטרעפער רעד .טערטרַאֿפ יז

 -עגנָא ןָאטעג טעלג ַא רימ יז טָאה ,ןעגניז טרעהעג ךימ טָאה רתסא

 ןוֿפ לעװ ךיא .טשינ ךיז גרָאזא :טגָאזעג ןוא טנַאה רעד ַײב ןעמונ

 ןרידוטשנַײא ןעמונעג רימ טימ טָאה יז ."עסירטקַא ןַא ןכַאמ ריד

 ןירעליּפש-ענָאדַאמירּפ יד ןבילברַאֿפ ןיוע ךיא ןיב ױזַא ןוא לָאר יד

 ערעדנַא ןַא טנרעלעגסיוא גָאט ןדעי ךימ טָאה רתסא .עפורט רעד ןיא

 ןוא ןגָאז וצ ךס ַא טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,רַאוטרעּפער ריא ןוֿפ לָאר

 -ןטסעוצנַײא רימ טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה יז .ןלָאר יד ןיא ןעגניז וצ

 לעוו ךיא זַא ,טייקרעכיז יד ןבעגעג רימ טָאה ןוא גנַאזעג סָאד ןריד

 ,ןלָאר יד ןריֿפכרוד ןענָאק

 רעד ,רענֿפעש ֿבקעי טימ ןעמַאװצ ,ןעוועג טלָאמעד זיא רתסא

 לוש ןיא טייג עלעקנַאי, טליּפשעג טָאה יז זַא ,רעטַאעט ןיא רַאטס

 -יַאנ סָאד ,לגניי-רדח סָאד ןזיא סָאד זַא ,טביילגעג ריא טָאה ,"ןַײרַא

 םעד ןסירעגטימ יז טָאה ,טעלפוק ַא ןעגנוזעג יז טָאה .דניק עוו

 טצנַאמטעג עניב רעד ןוֿפ רעטערב יד ןבָאה ,טצנַאטעג יז טָאה ,סלוע

 ,ןגױא עצרַאוװש ,עסיורג ייוצ עריא ,סיֿפ עזעיצַארג עריא רעטנוא

 רעמערַאוו ריא .ןּפמָאל ייווצ יו ּפָארַא עניב רעד ןוֿפ טלקניֿפעג ןבָאה

 -רַאֿפ ןעמעלַא ןבָאה רָאה ּפָאק רעצרַאוװע ןוא עיצקיד ערָאלק ,לכיימש

 טנערברַאֿפ ששממ יז טָאה ,"רעַײֿפ עקּפיצ , טליפשעעג יז טָאה .טֿפושיכ

 רעד ןיא "הרובד, ריא טנַײה .טנעמַארעּפמעט ריא טימ עניב יד

 סערַײא סָאנעוב ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,"הנותח עשינעמור,

 סָאד ןעוועג טלָאמעד זיא יז .ךָאװ ַא לָאמ 9 ,רדסכ םישדח ַײרד

 .טָאטש רעד ןוֿפ ךערּפשעג
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 רע טַאע ט ןשי .ריי
 טעוווו 5: שי קיירא יד דוקלא לא יח יראה אקרא +

 ,טריֿפרעד ןבָאה ןדנעטשמוא
 ףיורעד ץרוק ךיז ןבָאה רימ זַא
 -עגרעביא טינ רעבָא ,טדיישעצ
 ,ךיז ןשיווצ גנודניברַאֿפ יד ןסיר

 ךס ַא ,זדתא טָאה רעדיו ןוא
 דצ ןבעל סָאד ,רעטעפש ןרָאי
 ןעועג זיא סָאד .טריֿפעגנעמַאז

 .עקיסקעמ ,םייה רעַײנ ןַײמ ןיא
 -ַארטסַאג ןעמוקעג זיא רתסא ּוװ

 זיא יז .ווָאקררט טתמגיז טימ
 ןיל ,קלָאֿפ ןוֿפ דניק ַא ןעוועג
 -עֿפ עלַא טימ רעטַאעט טָאהעג

 -נעטש טָאה ,המשנ ריא ןוֿפ םעד

 -עגֿפױרַא ןוא טריטקעּפסער קיד
 "יא ןַא וצ ץרא-ךרד טימ טקוק
 -עג ןוא רָאיטקַא ןטנעגילעט

 .םיא ןוֿפ ןענרעל וצ טבערטש
 "קַאיסָאב עלערעב , סלַא ךָאנ טשרוד ַא טַאהעג טָאה דז

 | בָאה ,עקיסקעמ ןיא ,ָאד .סיװ
 -רַאֿפ ַא ,עטסנרע ןַא ,רתסא ערעדנַא ץנַאג ַא ךיז רַאֿפ ןעזרעד ךיא
 יד רַאֿפ ךָאנ רימ טייטש "יבצ יאתבש, ןיא "הרש, סרתסא ,עטכַארט

 -עג ןוא המׂשנ לֿפיװ ;דיל-סקלָאֿפ ַא ןשטייטסיוא ריא טנַײה .ןגיֹוא
 !טגײלעגנַײרַא םעד ןיא טָאה יז טימ

 רעד ןיא קָאטשרעדנַאװ םעד ןעמונעג עדייב רימ ןבָאה רעדיו
 רעירֿפ ,ןטַאטש עטקינייראֿפ יד ןיא טצעזַאב ךיז בָאה ךיא .טנַאה
 יד קידנטלַאהנָא ןוא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ךָאנרעד ,קרָאי-רינ ןיא
 ןעמוקַאב רימ ןבָאה ,דתא ןשיװוצ ץנעדנָאּפסערָאק טַײצ עצנַאג
 ַא ,רעטסעווש ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,רּתסא זַא ,הרושב עטוג יד
 לטעטשש ןקידתונכש ןיא עסירטקַא עשידִיי עלענָאיסעֿפָארּפ-טשינ
 ךיא ןוא ןַאמ ןַײמ .סגָאטראֿפ ןעוועג זיא סע .זדנוא וצ טמוק ,רָאניסלע
 -עג ןיוש ןענַײז סע שטַאכ ןוא .ןַאלּפָארע םַײב טרַאװעגּפָא יז ןבָאה
 ךיא בָאה ןעזעג טינ ךיז ןבָאה רימ יװ רָאי ליֿפױזַא רעבירַא ןעוו
 ןזעיצַארג ,ןעגנוי ריא ןיא ,ןעמוקעגנָא זיא יז ןעוו ,טנעקרעד דלַאב יז
 יד .רערעדנַא רעד וצ עוייא טקירדעגוצ ךיז רימ ןבָאה רעדיוו .גנַאג
 יז זיא ,םעלעשזדנַא סָאל ןיא טכַארברַאֿפ טָאה יז סָאװ ,געט עכעלטע
 -רעּפ ,ןלייצרעד וצ ךס ַא רעייז טַאהעג טָאה יז .טסַאג רעזדנוא ןעוועג
 רעד ןוֿפ קילגמוא ןוא רעצ ,ןעגנובעלרעביא עמיטניא ,עכעלנעז
 ֿבקעי טימ ןבעלנעמַאזװצ ריא ןוֿפ קילג ןוא דײרֿפ ןוא עכָאּפע-יצַאנ

 ,רעדנעלרוק

 זיא ץנעדנַאּפסערָאק רעזדנוא .טדיישעצ ךיז רימ ןבָאה רעדיװ

 -סיוא ןַא יװ ,רתסא טָאה לווירב ןדעי ןיא ןוא ,רעטֿפָא ךָאנ ןרָאוועג

 -ֿפיוא ןבָאה וירב יד זיב ,למילב ַא טגײלעגנַײרַא ,עביל ןוֿפ קורד

 ןץיק רעמ ָאטינ -- ךָאנרעד טַײצ עצרוק ַא וא ןעמוק וצ טרעהעג

 עטנכיצעגסיױא יד רעמ ָאטינ ,ךעלמילב ןייק רעמ ָאטינ ,ווירב

 ."ןַאמלרעּפ רתסא שטנעמ רעקיטכערּפ ןוא ןירעליּפשױש

 | ,גייװצרעבליז עליצ ןוא רעדנעלרוק ֿבקעי ןוֿפ .ע .ש

 ןַאמלרעּפ רּתסֹא דניקיסקלַאֿפ רעװעשרַאװ סָאד -- גרעבדורג-װָאקרוט קחצי
 | ,(טּפירקסונַאמ)

 .1966 רעבמעטּפעס 2 ,א'ב ,'צ'אד , ,ןכירטש --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,ָאיר ,טנעמָאמ רעַײנ, ,ה ע ,ןַאמלערעּפ רּתסא ןוֿפ םישולׂש יד וצ -- .מ .א

 ,1966 .טפעס 3
 "גנוטַײצ עשידיי, ,ןַאמלרעּפ רּתסא ןָא שדוח ַא -- .ס-פ

 .1966 .טפעס 28 ,ָאריעג
 -ַאשז עד ָאיר
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 (ינע) ַאננַא ,ָאריּפאש

 {1955 .צעד 28 .טשעג -- 3 ךרעב .בעג}

 ןילק ַא ןיא 1813 ךרעב ןריובעג
 יד ,עטיל-שילױוּפ ,ענדָארג ןבענ לטעטש

 טימ הנמלא עגנוי ַא ןבילבעג זיא רעטומ

 עריא טקישעגקעװַא יז טָאה ,רעדניק ךס ַא

 ,ענדָארג ןיא םיבורק עכַײר וצ רעטכעט
 ,טֿפַאשטריװ רעד ןיא ןֿפלָאהעג ןבָאה יז ווו

 טימ ןעמוקעג רָאי 13 ןוֿפ רעטלע ןיא

 -גַײרַא ָאד ןוא עקירעמַא ןיא רעטומ רעד
 ,קירבַאֿפ-ןרָאגיס ַא ןיא ןטעברַא ןטָארטעג
 -ַאש זלרַאשט רָאיטקַא ןטימ ךיז טנעקַאב

 ,הנותח םיא טימ ,רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא ,יז טָאה ,ָאריּפ

 ּפַאש ַא ןיא טעברַאעג .ש טָאה ,רעביא טיג רעטכָאט ריא יו
 ,רָאיטקַא ןַא ןעוװעג זיא ָאריּפַאש יװ ױזַא ,ןדנוטש עגנַאל רעייז
 טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה ,החּפשמ רעד רַאֿפ ףיירט ןעוועג זיא ןוא
 רעד וצ טמיטשעגוצ ןעמ טָאה טלָאמעד טשרע .ײרעלָאמ-ןבוטש
 -עג ןוא הכאלמ יד ןבעגעגֿפױא רע טָאה ראי עכעלטע ךָאנ .הנותח
 ןיא ."ןבעל ַא ןכַאמ, ןענָאק וצ ידּכ (םינכש) "סרעדראב;ןטלַאה
 ןיא ןַאמקילג סַאילע רָאטקעריד םוצ טרידנעמָאקער רע טרעוו 0
 -נַײרַא ,רָאיטקַא רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא טרָאד טרעו ןוא ,עגַאקיש
 ,עיסעֿפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא ױרֿפ ןַײז זַײװקיצניײא קידנעִיצ

 עטשרע סלַא טניורקעג יז טרעוו טַײצ עצרוק ַא ןוֿפ ךשמ ןיא
 ןטערטוצֿפױא זיולב ףיורעד דלַאב ןעגנּוװצעג רעבָא זיא ,ןיטערבוס

 רעקיטלָאמעד רעד ןיא דילגטימ ַא טרעוו יז ןעוו טשרע ןוא ,רָאכ ןיא

 ןליּפש ןכָאנ .ןירעליּפשיוש עלענָאיסעֿפָארּפ ַא יז טרעוו ,עינוי-ןרָאיטקַא

 -יש ןיא סיאול ַײב ןָאזעס ַא יז טליּפש ,ןַאמקילג ַײב ןענָאזעס ירד

 רעַײנע ןיא 1920721 ןָאזעס םעד ,יקסװעשַאמָאט ַײב םישדח 3 ,עגַאק

 ןיא רעלדַא עליצ ןוא גרובנעדלָאג טימ ךָאנרעד ,*רעטַאעט רעשידִיי
 ,(רעטַאעט-"ןיצּפיל, ןיא) *עּפורט רענליווש רעד טימ ןוא ןילקורב

 ,ץניָארּפ רעד ףיוא טליּפשעג יז טָאה ןטסרעממַא רעבָא

 ריא .קרָאי-וינ ןיא 1955 רעבמעצעד 28 םעד ןברָאטשעג זיא .ש
 -ךלָאג ֿבקעי רָאיטקַא םוצ טַאריײהרַאֿפ ןעוועג זיא ידייס רעטכָאט
 רעד ףיוא טליּפשעג טָאה טָאלרַאש רעטכָאט רעייז ןוא ןייטש
 .עניב רעשידִיי

 ;טבַײרש םיובנעשריק .י

 ,ןירעליּפשיױש-רעטקַארַאכ ַא ןתמא ןיא ז"א ָאריּפַאש ַאננַא;
 ןערעטלע} עטלַא ערעדנַא יװ ךַײלג ןעגנַאֿפעגנָא טָאה יז שטָאכ

 -עגסיוא ךיוא ךיז ןוא ןטערעּפָא סנדַאֿפדלָאג ןיא סנירעליּפשיוש
 עטצעל יד ןיא .ןסעיּפ סרעניײטַאל ןוא ץיווָארָאה רָאסעֿפַארּפ ןיא טנכייצ
 ןיא ןעמַארדָאלעמ סיקסווערַאטָאלָאז קחצי טליפשעג יז טָאה ןרָאי
 רעד ןוֿפ "רעטַאעט טסנוק ןשידִי, ןיא טליּפשעג יז טָאה קרָאיינ
 ."ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ, ןטלַא ןיא ,רעצינש סַאדַאמ ןירעליּפשיוש
 -רעטומ טפיוה יד טליּפשעג ָאריּפַאש סַאדַאמ ךיוא טָאה רעטעּפש..
 ."עּפורט רענליוו, רעד טימ ןלָאר

 זיא קירוצ רָאי סקעז ַא טימ טשרע זַא ,ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעו.
 ,"תרֿפא עלערימ, ןיא ַאריּפַאש סםַאדַאמ ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא
 "טנַאקיװמ רעדנילב רעד, סנירבָאק .ל ןיא ,"שטנעמ ןדליױוא ןיא

 קירעיױרט לסיבַא 'טרעוו ,"טַײהנעגנַאגרַאֿפ ריא; סניביל .ז ןוא
 -לענע סיורג טימ טייג טַײצ יד זַא ,ךיז טנָאמרעד ןעמ .ןצרַאה ןֿפױא
 טנַאסערעטניא . .ץלַא ןייא "טגנילש, ,ץלַא ּפָא "טשיװ; ןוא טייק
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 ןרַאֿפ ףמַאק םעד זַא ,טלייצרעד ָאריּפַאש סַאדַאמ סָאװ ,רעבָא זיא
 ףיא ןרָאיטקַא יד טריֿפעגנָא אקוד ןבָאה רעטַאעט ןשידִיי ןרעסעב
 ַאזַא ןעוועג טינ זיא ןבעל ןוֿפ טרַאדנַאטס רעד ּוװ ,ץניווָארּפ רעד

 ןיא לשמל יװ ,ץניווָארּפ רעד ףױא .קרָאירינ ןיא יװ רעכױה
 עקיצרַאה ַא םלוע רעד טָאה ,עגַאקיש רעדָא ,טיָארטעד ,דנַאלווילק
 -ָארּפ רעד ףיוא רעטַאעט סָאד .עסירטקַא ןוא רָאיטקַא םוצ גנוִיצַאב
 יו "טעווענזיברַאֿפ, ױזַא ןעועג טינ ןרָאי ענעי ןיא ךָאנ זיא ץניװ
 טינ ,גנוכיירגרעד ַא ןוא דוֿבּכ ַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןליפש .טציא

 ,הסנרּפ ַא זיולב

 עלערימ, ןוֿפ עלָאר יד ביל טָאה עכלעוו ,ָאריּפַאש סַאדַאמ..

 רעד ןגעוו טדער ,רעטכָאט עקיצנייא ןוא ןייא ריא עמַאמ ַא יו "תרֿפא
 ןעמ טֿפור רַאֿפרעד ןוא ,ןלָאר ערעדנַא עלַא ןגעו יװ רעמ עסעיפ

 ."תרֿפא עלערימ רעדנַאלוילק יד, ןזיירק-רעטַאעט יד ןיא יז

 טמערַאוו ןוא *ענעסעגרַאֿפ, ַא טציא זיא עכלעוו ,ָאריּפַאש סםַאדַאמ..

 -יירש ןרַאֿפ טָאה ,לקינייא ריא ןוֿפ ןעמַאלֿפ עשירעלטסניק יד ןיא ךיז

 -עווַאב ןיא דימּת עניב יד ןיא ןענידרָאג ַײב זַא ,טרעלקרעד רעב
 ןעמוק עכלעוו ,תוקסֿפה עגנַאל ןייק ַאטינ ,לוֿפ יז זיא דימת ,גוג

 ."עגנולדנַאה יד ןרירטנעצנָאק ןענָאק טינ ןוֿפ
 | ,ןײטשדלָאג ידייס רעטכָאט ריא ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .מ
 זיא ץניװָארּפ רעד ןוֿפ "תרֿפא עלערימ , יד ,ָאריּפַאש ַאנַא --- םיובנעשריק .י-

 .י .ג ,"ש'זאמ , ,"ענעסעגרַאֿפ , ַא

 ַאזיל ,ָאריּפַאש

 ןיא עסירעטקַא ערעלוּפָאּפ ַא ןעוועג
 -עמַא ןיא רעזייה-ליוװעדָאװ עשידַיי יד

 סירָאמ רָאיטקַא ןוֿפ ױרֿפ יד ןעוועג .עקיר
 ןַאמָאר ןטריצילּפמָאק ַא בילוצ .,ָאריּפַאש
 1909 רעבמעצעד 15 םעד ןרָאװעג ןסָאשעג

 ,םישדח ַײרד רעביא קנַארק ןגיל ןכָאנ

 ץרעמ 4 םעד עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןברָאטשעג
0, 

 םעד ןגעו טבַײרש *טײהרַאװ איד;
 ;דרָאמ

 -"סלפיּפ, ןיא |רעדַײנע-רעטַאעט} רעסערד ַא ,גרעבדלָאג סקַאמ;
 טנַײה ןענַײז.. עסירעטקַא לָאה-קיזמ ַא ,ָאריּפַאש ַאזיל ןוא רעטַאעט

 ןוֿפ עכַאזרוא יד... ןעניקשטַאלק ןַאמייה ןוֿפ ןרָאוװעג ןסָאשעג גָאטרַאֿפ
 טריסַאּפ טָאה עידעגַארט יד .טכוזרעֿפײא ןעוועג זיא יירעסיש רעד

 ,טירטס טײסרַאֿפ 107 זיוה-טנעמענעט רעסיורג רעד ןוֿפ לָאה ןיא

 .טניווועג טָאה ָאריּפַאש .סרמ יד ּוװ ,טירטס םורב |לקניוו} רענרָאק
 .פערט יד רעטנוא ןטלַאהַאב קידנעייז ,טרַאוועגּפָא יז טָאה ןיקשטַאלק
 ,ןגרעבדלָאג ןֿפַארטעג ןבָאה ןלױק 4 .לָאמ 6 ןסָאשעגסיױא טָאה רע
 יד טרעטעמששעצ טָאה לױק עטסקעז יד ָאריּפַאש .סרמ -- ליוק ןייא
 גרעבדלָאג .טרָא ןֿפױא ןלַאֿפעג זיא ָאריּפַאש .סרמ .ריט ענרעזעלג
 ןֿפױא ןלַאֿפעג ןוא ןֿפױל טזָאלעג ךיז תוחוּכ עטצעל יד טימ טָאה
 קיטולבטלַאק טָאה ןיקשטַאלק רעדרעמ רעד .ןרַאוטָארט| קַאוודייס

 דנערג וצ םָאזגנַאל ןייג טזָאלעג ךיז ןוא טערַאגיס ַא טרעכיױרַאֿפ

 99 ןוֿפ ןרעלעק| רעלעס םעד ןיא רע טָאה געװ ןֿפױא .טירטס
 דלַאב זיא יײצילָאּפ .רעוולַאווער םעד ןֿפרָאװעגנַײרַא טירטס טײסרַאֿפ
 -סילָאפ טירטס ששטירדלע ןיא טריֿפעגּפָא ןעניקשטַאלק ןוא ןֿפָאלעגנָא
 -ַאג ןיא טריֿפעגּפָא ענעסָאשעג ייױוצ יד טָאה סנַאלובמַא ןַא .ןָאשייטס

 ,ָאריּפַאש סירָאמ ,ןַאמ ַא טָאה ָאריּפַאש .סרמ .לַאטיּפסָאה רָאנרעװ
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 .ןוא ,ָאקשטַאלק ןַאמרעה ןוֿפ קרָאי-וינ ןיא

 ןופ ןָאקיסלעל

 .עלעדיימ קירָאי-סקעז ַא עדייב ןבָאה ייז .רָאיטקַא לָאה-קיזוימ ַא ךיוא
 ןוא טכוזדניווװע ףיוא ןרָאוװעג קנַארק רע זיא קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ
 םיא טגעלֿפ טַײצ עטשרע יד .ָאדַארָאלָאק ןייק ןרָאֿפקעװַא טחמעג
 רעבָא רעטעּפש .ןרירוק ךיז ןוא ןבעל וצ ףיוא טלעג ןקיש ױרֿפ ןַײז

 ןיא טנַײרֿפ ןוֿפ וירב ןגָארקעג טָאה רע .םיא ןָא ןסעגרַאֿפ יז טָאה
 ףױרעד טָאה רע .ןעניקשטַאלק טימ טבעל ױרֿפ ןַײז זַא ,קרָאירינ
 .ןָאט טינ סע לָאז יז ןייוועג ןוא טעבעג טימ ריא וצ ווירב ַא ןבירשעג
 ַא .ןֿפלָאהעג טינ טָאה סע .דניק רעייז בילוצ יו ,םיא בילוצ ױזַא טינ
 -רַאֿפ טָאה יז ןוא ןרָאװעג סאמנ ןיקשטַאלק ריא זיא רעטעּפש טַײצ
 קיטכיזרעֿפײא ןעוועג זיא ןיקשטַאלק .ןגרעבדלָאג טימ עביל ַא טריֿפ
 .טעשַארטסעג יז ןוא

 טירטס עט4 טואס 225 |ןףױא} ןיא טניוװ רעכלעוו ,גרעבדלָאג

 ענייק רעבָא ,ױרֿפ ַא טָאה רע .טלַא רָאי 40 םורַא זיא ,ןילקורב ןיא

 םיא טָאה ןעמ .עגַאקיש ןיא טציא זיא ןַאמ סָאריּפַאש .סרמ .רעדניק:
 ."עידעגַארט רעד ןגעוו טריֿפַארגעלעט

 ַא ןבעגעגסױרַא לָאטיּפש רעד טָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ
 ,טריזילַארַאּפ ןצנַאגניא טעמּכ זיא ָאריּפַאש .סרמ זַא ,טכירַאב

 ,רעביא טיג ,דרָאמ םעד ךָאנ רָאי 16 לקיטרַא ןַא ןיא ,רעדניל .ב .נ
 | :זַא ,דרָאמ ןגעוו

 ,סרמ טימ ןעמַאזוצ ןגרעבדלָאג ןֿפָארטעגנָא טָאה ןיקשטַאלק,

 -יווװ סניקשטַאלק ,ןַײז ןוֿפ רָאדירָאק ןרעטצניֿפ םעד ןיא ,ָאריּפַאש

 ףיורעד ןענַײז עדייב ןוא ןסיש ייז ףיוא ןעמונעג טָאה ןוא ,גנונ
 ןברָאטשעג רעטעּפש זיא גרעבדלָאג .טינ טמיטש סָאד| *טיוט ןלַאֿפעג

 -עגּפָא זיא ןיקשטַאלק .| רעטעּפש רָאי ּפַאנק ַא --- ָאריּפַאש .סרמ ןוא
 םיא טָאה רעכלעוו ,רעדניל ןוא ,גניס גניס ןיא רָאי 15 רעביא ןסעז
 שטנעמ ַא זיא רע, :םיא ןגעוו טבַײרש ,גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ ןעזעג

 -ערעטניא ןַא טימ ,ןבעל ןיא ןעגנורַאֿפרע עטנַאסערעטניא ךס ַא טימ
 ,"ןבעל ןֿפױא קילב ןטנַאס

 ,ױזַא ,ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע ערעווש ןיא ןברָאטשעג זיא .ש

 רָאיטקַא רעד ןוא רעּפָארג |רעדַײנש-רעטַאעט) רעסערד רעד זַא

 טכַארבעגנַײרַא טָאה סָאװ ,גנולמַאז-טלעג ַא טריֿפעגכרוד ןבָאה רענַאק
 ַא ןוא היול רעד ןוֿפ תואצוה יד טקעדעג ןבָאה עכלעוו ,רַאלָאד 4

 .הבצמ

 .ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ .ע .ש

 ,1909 .צעד 15 ,.י .ג ,, טײהרַאװ איד , ,סַאג רעד ףיוא עידעגַארט עניב ַא -- {--)

 ןוא רעסערד ס'יקסװעשַאמָאהט ,גרעבדלָאג סקַאמ ןוֿפ עידעגַארט איד -- {-
 ן7 ,.י .נ ,,ענהיב עשידיא איד , ,עסירטקַא יטעײרַאװ ַא ,ָאריּפַאש ,סרמ
 : | ,1909 .צעד

 לָאמַא טָאה סָאװ ,/זאינק,, ןעשידיא ןעטײרֿפַאב ן טימ סעומש -- רעדניל .ב .נ

 י .נ , גָאט, ,טלעװ רעטַאעט רעשידיא ןוֿפ ןעשנעמ ייװצ טעדרָאמרעד
 | ,1925 יני 2

 ףלָאדור ,ןַאיטסירק

 ןיא "סיעלּפ גניווריוא, ןיא רעטַאעט ןשטַײד ןוֿפ רָאטקעריד ןעוועג
 ץרַאװש סירָאמ ןוא ,ןלַאֿפעצ ךיז זיא עּפורט יד ןעוו ןוא ,קרָאי-וינ

 -עד טרָאד .ק טָאה ,שידִיי רַאֿפ רעטַאעט סָאד ןעמונעגרעביא טָאה

 רעטעּפש ,?ַאטסָאקַא לאירוא, סווָאקצוג ןיא *אביקע 'ר; סלַא טריטויב

 ןוֿפ גנוכַאװרעד יד; עסעיּפ סווָאמיד ּפיסָא ןיא טליּפשעגטימ רע טָאה

 ,*קלָאֿפ ַא

 ,ןבילברַאֿפ טינ עניב רעשידִיי רעד ףיוא רע זיא גנַאל
 ,192 .ז ,1941 קרָאירינ ,/קיאַאזָאמ רעטַאעט , -- גייווצרעבליז ןמלז
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 רעט ַאע ט ןשיריי
 = די יולי קשיא וה חר

 "טפיהרעּפ ,
 ,דנַאב רעטרעֿפ , רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל , ןיא עטכישעג בײהנָא עז}

 : {.413174147 .זז

 ידי םילהת רעד,
 םייח ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא זיא 1904 רעבמעווָאנ 22 םעד

 ןיא רעטנעס יטינוימָאק ןשידִיי ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןַאמסירב
 רעד, סשַא םולש ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד סצרַאװש סירָאמ יקָאװלימ

 ,סילע שזדרָאשזד רָארַאטַאנ ןשילגנע ןטימ *דִיי םיליהת

 ןיא| גנולעטשרָאֿפ רעד ןגעו טבַײרש ןייטשנרעב ַאיווליס
 ;גנוצעזרעביא רעזדנוא

 ןרעוו ייז זַא ,ןזיווַאב לָאמַא רעדיוו ןבָאה רעליּפש-טֿפיהרעּפ יד..,
 ועייז .ןסיוו ןֿפיט ןוא טײקשינעמכַאֿפ ןוֿפ ןַאמ ַא ןוֿפ טריסישזער
 טיוא טסקַאװ רבחמ ןוֿפ קרעו ַא זַא ,רעטַאעט ןיא סע טריסַאּפ טֿפָא
 סנַאמסיוב םייח .רעסישזער םענוֿפ טנעה יד ןיא טקלעוורַאֿפ רעדָא
 זיא "דִיי םילהת רעד, ןַאמָאר סשַא םולש ןוֿפ עיצַאטערּפרעטניא
 עסעיפ רעד ןוֿפ רעקוקוצ יד .לוֿפטֿפַארק ןוא טנכייצעגסיוא ןעוועג
 יז .םעיצַארָאקעד יד ןוֿפ טײקלענַאיסעֿפָארּפ רעד ןגעוו ןדייר ןלעוו
 -רָאשזד .ייז ןיא ןביילג טכַאמעג ןבָאה ןוא שירעלטסניק ןעוועג ןענַײז
 םעד רַאֿפ טכַאמעג ךעלגעמ טָאה שילגנע ןיא עיצַארַאנ סילע שזד
 -םע סָאװ ןֿפײרגַאב וצ םלּוע םענוֿפ טנעמעלע ןקידנדייר שידִיי-טשינ

 ריא טכַארבעגסױרַא טָאה רענרעל סעב .עניב רעד ףיוא רָאֿפ טמוק

 טיטשעג זיא ןליפשע סרעפעט רָאדיזיא .קיטכירֿפױא ןוא םרַאוו לָאר

 טריֿפרעד ןבָאה עדייב .ןרָאװעג רעטלע זיא לאיחהי סָאװ רעמ ץלָא

 ,רעליפשע עלַא ןבָאה תמאב רעבָא .ןלָאר-רַאטס ןיא ןלָאר-טפיוה ערעייז

 -סױרַא ,עַײנ יד ןוא ,סעקינֿפיהרעּפ יד ןוֿפ רעמינּפ עטנעקַאב עטלַא יד

 .קורדסיא ןוא גנומיטשע ,סעיצָאמע יד ןיא טּפַאשרעטסיײימ ץזיוועג

 ןרָאװעג טליפשעג ןֿפוא םעניײֿפ ַא ףיא ןענַײז ןלָאר ערענעלק ַײרד

 "השעמ-ךורב ,, סלַא דלָאמע ירעה ,"הכלמ, סלַא קישטָאלָאס יקעב ןוֿפ

 .שואעדַאט, סלַא דָארלעמ לואּפ ןוא

 ײהבותכ ידי

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןַאמסירב םייח ןוֿפ ריא זיא 1965 ַײמ 22 םעד
 םייח ןוֿפ טצעזרעביא ,ןושיק םירֿפא ןוֿפ "הבותכ יד, עידעמָאק יד
 םעד ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא *טֿפיהרעּפ, ךרוד זיא עסעיּפ יד .ןָאלרַא

 יטינוימָאק ןשידִיי ןקיטרָאד ןיא עגַאקיש ןיא 1965 ינוי 123 ןוא
 .רעטנעס

 שיאושזד ןסנָאקסיװ; ןיא ןעמ טבַײרש ןליּפש סָאד ןגעװ
 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| ?לקינָארק

 . סָאװ ,פיט ןטנַאסערעטניא ןַא טכַארבעגסױרַא טָאה רעפעט .רמ... |

 -גנַאל יד וצ ,רעטקַארַאכ םענרעדָאמ ַא קידנליפש ,ןבעגעגוצ טָאה

 ןטלַאטשעג עשידיי עשיעּפָאריײא-חרזמ עלענָאיצידַארט עטנעקרענָא

 קישטָאלָאס יקעב ןוא רַאטערקעס-ץוביק רעד סלַא ןייטשלרעּפ ירעה

 ריִלָאק ןכעלנייוועג רעייז ןבעגעגוצ ןבָאה הנכש עטַאוװרעטרילֿפיד סלַא

 רתסא .טעשזס ןטריצילּפמָאק םעד ןעלקיוטנַא וצ טנעלַאט ןוא

 -סיוא טָאה שידִיי ףױא טירטֿפױא-עניב ןטשרע ריא ןיא סדרַאודע

 רעייז .לרָאּפ ןטַארײהרַאֿפ ןוֿפ רעטכָאט יד סלַא טליפשעג טנכייצעג

 א עקיטַאלג סדרַאוװדע .סרמ .גרעבנעגוט ןַאמרָאנ ןעוועג זיא טוג

 םעד רַאֿפ טֿפנוקוצ עסױרג ַא וצ טגָאז טעטילַאװק עדנגייצרעביא

 | רָאטקעריד-סֿפליהעג רעד .עפורג-טֿפיהרעּפ רעד ןוֿפ דילגטימ םעַײנ
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 גנולעטשרָאֿפ יד ןטיירגוצוצ ןֿפלַאהעגוצ ךס ַא טָאה לשנייוו דרַאווָאה -

 ןיא ףיױא טערט ןוא ַא

 .עסעיפ רעד ןוֿפ

 -קעריד שינכעט ,ןײטקעֿפע ןוא טושּפ ןענַײז סעיצַארָאקעד יד

 טימ טָאה ןַאמסירב םייח רעסישזער רעד... .סמַאיליװ ינאל ןוֿפ טריט

 -ּפָא ,רעטנעס םעד טזָאלרַאֿפ רע רעדייא ,גנוריֿפֿפיױא רעקיזָאד רעד

 ןוֿפ דרָאקער סעד טידערק ךָאנ ןבעגעגוצ ,לארׂשי ןייק קידנרָאֿפ

 טעברַאעג טָאה רע סָאװ ,רָאי 4 יד ןיא גנוֿפַאש רעוויטַאערק ןייז

 ךרוד לבמַאסנַא םעד טָאה רע .רעטנעס ןוֿפ רָאטקעריד-עמַארד סלַא

 טריניבמָאק גָאלַאיד ןוא גנוטכיילַאב ,ישזער ןוֿפ ןֿפא סעד ;ליּפש

 ."טכַאלעג רדסּכ טָאה רעקוקוצ רעד זַא ,הגרדמ ט וצ

 ןץלעסע רעטלַא רעטכיד ןופ לבי רעקיראי-5

 ןקירָאי 75 םעד טרעײֿפעג *טֿפיהרעּפ, טָאה 1965 ץרעמ 12 םעד

 דילגטימ ןוֿפ ץיזרָאֿפ ןרעטנוא ןילעסע רעטלַא רעטכיד ןוֿפ לבוי

 -לרעּפ ירעה ןוא רעּפעט רָאדיזיא ,רענרעל יסעב .לשנייוו דרַאוָאה

 טָאה דלָאמע ןילָארַאק ,רעדיל סלֿבוי לעב םעד טנעיילעג ןבָאה ןייטש

 לעב םעד ,(לשנייוו .ה קיזומ) ןילעסע ןוֿפ רעדיל ייווצ ןעגנוזעג

 ןַײז ,גנוצעזרעביא רעשילגנע ןַײז ןיא ,טנעיילעג טָאה ,ףסוי ,ןוז סלֿבוי

 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה דוארלעמ יֿכדרמ .סעמעָאּפ סרעטָאמ

 טָאה רָאטקעריד-װיטוקעזקע ,סעב ריאמ ,בולק רוטלוק ןשידַיי

 ןַאמלעגיז .ש ,רעטנעס ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןילעסע ןגעװ טדעדעג

 .קַאלּפ ַא טימ ןרָאװעג ןקנָאשַאב זיא לֿבוי לעב רעד ןוא טסירגַאב טָאה

 ףוס םַײב עלָאר רעויטקעֿפע רעבָא ,רעצרוק

 "שר רעטפלע רעדי
 זיא ,לארׂשי ןייק ןַאמסירב םייח רעסישזער ןוֿפ ןרָאֿפּפָא ןכָאנ

 ,טכיל דוד ןרָאװעג טרישזַאגנַא *טֿפיהרעּפ, ןוֿפ רעסישזער סלַא

 רעד, עסעיּפ יד טריֿפעגֿפױא 1966 ץרעמ 26 םעד טָאה רעכלעוו

 ,יקסווָאנשזולד .מ ןוֿפ *שרוי רעטֿפלע

 ןיא| ןָאסלרעּפ .ֿפ דרַאװדע טבַײרש גנולעטשרָאֿפ רעד ןגעוו

 :| גנוצעזרעביא רעזדנוא

 סרעטקַארַאכ עשידִיי יד ןשטעװקסױרַא ןָאקימ זַא ,ןטלַאה רימ..,

 עקלומרַאי ןַײז ןוא ץיטשלרעּפ ירעה ןוֿפ ,ןפיט ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ

 ןיא ןײגוצקעווַא ךיז טקַאּפ סָאװ ,לשנייו דרַאוָאה וצ זיב המכח ןוא

 ,שידִיי טָאטשנָא שינעילַאטיא ןדייר ייז ןעו רעבָא .םינקז בששמ

 זיא'ס .רענעילַאטיא עשיּפיט ןַײז טנָאקעג ױזַא טקנופ ייז ןטלָאװ

 טָאה'מ סָאװ רעסיוא ,עסעיּפ רעד ןיא סעשידִיי שיֿפיצעּפס ןייק ָאטינ

 יד יו ךיירלָאצ ױזַא ןעוועג ןענייז ןטקעלַאיד יד .שידִיי טדערעג

 רעייז ןעוועג זדנוא סע זיא ,טימַאב ךיז ןבָאה רימ לֿפיװ ןוא ןרָאיטקַא

 ןייק סָאװ ,רעּפעט רָאדיזיא טּפיוהרעביא ,ןײטשרַאֿפ וצ יז רעווע

 ןייק ןענוֿפעג טינ ןבָאה רימ .ָאטינ טרָאד ןיא רָאיטקַא רערעסעב

 יד ןעפידרַאֿפ וצ עסעיּפ סיקסווַאנשזלד .מ ןיא טלַאהניא ןדנגונעג

 טכיל .רמ ןוא *טֿפיהרעּפ, סָאוו ,טײקשיטסיטרַא ןוא ןעגנוגנערטשנָא
 טָאה רעליפש יד ןוֿפ רענײא רעדעי . .טגײלעגנַײרַא טרָאד ןבָאה
 טגָאזעג ןָאק טכיל .רמ ןוֿפ ישזער רעד עגונב.. סעטסעב ןַײז ןָאטעג
 עקיצנייא יד .טעברַא עטוג דעלנייױועגרעסיוא ןַא זיא'ס זַא רע
 וצ זיא עסעיפ יד זַא ,זיא ,ןֿפרַאװרַאֿפ םיא ןענָאק רימ סָאװ ,ךַאז
 12 ןעוועג ןענַײז עניב רעד ףיוא וע ןטנעמָאמ ןעוועג ןענַיז'ס .גנַאל

 רימ .גנולדנַאה ןַײז ןיא טבעלעג טָאה רערעדעי ןוא ,רעליפוע 14 זיב -
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 ,ןושיק םירֿפא ןוֿפ "הבותכ יד ,

 עטוג ךס ַא רעטנעס םעד ןעגנערב טעװ טכיל .רמ זַא ,סױרַאֿפ ןגָאז
 -רעביא יד ןוא עיצידַארט יד ּפָא ןצַאש רימ .ןסעיפ עלוֿפטרעוװו ןוא
 טינ ןיושש זיא רעבָא ,ןסעיפ עשידִיי וצ "?טֿפיהרעּפ, ןוֿפ טייקנבעג
 טינ ןעמ טלָאװ ?שידִיי ףיוא ןליּפש סָאד ןרעדנע ןוֿפ טַײצ יד ןעמוקעג
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 ןַאמסירב םייח ןוֿפ ר"א

 עסעיּפ ַא טליפש'מ ןעוו רעײטשייב ןרעקיטכיוו ַא ֿבושי םעד ןבעגעג

 ןוֿפ קורדנַײא ןַא טכַאמ'ס ?טלַאהניא ןשידִיי ַא טימ שילגנע ףױא

 :טקירדעגסיוא ךיז טלָאװ ריפסקעש יוװו רעדָא ,טנעלַאט ןדנעוושרַאֿפ

 ןיא ןטלַאהוצנָא ."ןֿפרָאװעגסױרַא ןעוועג זיא טעברַא רעד וצ עביל יד;
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 רע ט ַאע ט ןשידיי
 טאטעס ריי איט ר ר עטעעיי

 ,טכיל דוד ןוֿפ ר"א ,יקסװָאנשזולד .מ ןוֿפ "שרוי רעטֿפלע רעד ,

 ןוא ןליּפש טנכייצעגסיוא ַאזַא טימ םלוע םעניילק ַאזַא רַאֿפ שידִיי

 יד ןוֿפ טַײצ ליֿפױזַא ןבעגקנווַא ןוא ישזער ערַאברעדנּױװ ַאזַא

 "םולח טכַאנ רעמוזנטימ, ַא ןעוועג סע טלָאוװ ,רעליּפש-"טֿפיהרעּפ;

 -ַאקירעמַא רעטלַא רעטוג רעד ןיא ןוא ןסעיפ עשידִיי עטוג ןליפש וצ

 ."ךַארּפש רענ

 טָאה ,שילגנע ףיוא טָאטשנָא שידִיי ףיוא ןליּפש ןגעוו ףירגנָא רעד

 דילגטימ-?טֿפיהרעּפ, ןקירָאײגנַאל ןוֿפ רעֿפטנע ןַא ןֿפורעגסױרַא

 :א'צ טבַײרש רע ןכלעוו ןיא ,לשנייוו דרַאוָאה

 ?ַײוװ ,שידִיי ןליּפש וצ ןבעגעגרעביא ןענַײז *טֿפיהרעּפ, ןיא רימ,

 םעד ןוֿפ רעײֿפ עניילק סָאד קידעבעל ןטלַאהרעד ןיא ןביילג רימ

 רעטייוצ רעד רַאֿפ .רוטלוק רעשידִיי ןוֿפ סַאלֿפ ןסיורג ןקילָאמַא

 ןיא ןֿפַאשעג ןוא טבעלעג ,טדערעג ןָאילימ 11 ןבָאה המחלמ-טלעוו

 ױװ ןלוש עשידִיי רעטרעדנוה ןעוועג ןעניײז עּפָאריײא ןיא .שידִיי

 -ַאירעּפ רעטרעדנוה ,ןלוש עשינכעט ןוא סעשזדעלָאק ראינושזד ךיוא

 טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל עסיורג ַא וא סרעטַאעט ,סעבַאגסױא עשיד

 טימ רעלטיה סָאװ ,ברוח רעד .ןעלקיווטנַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז

 ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיי יד ןיא טכַאמעג טָאה סעדנַאב ענַיז

 יד טנקורטעגסיוא ןוא טכַאמעג ףוס ַא םעלַא םעד וצ טָאה ,עּפָארײא

 ןבעל דנַאלסור ןיא ןדִיי ןָאילימ ירד יד .ןלַאװק עשירעֿפעש עסיורג

 .גנוטכינרַאֿפ-רוטלוק ַא רעטנוא

 וצ קילג סָאד ןבָאה סָאװ ,ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד ןוֿפ ןדִי יד.
 טכילֿפ עטלּפָאט ַא טציא ןבָאה ,טֿפַאשלעזעג רעײרֿפ ַא ןיא ןבעל

 -ַײז יז רעכלעוו ןיא ךַארּפש רעד ןיא ןטרעוו עשידִיי יד ןטיהוצּפָא
 רעבירעד ךיז ןבָאה "טֿפיהרעּפ, ןיא רימ .ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענ

 שידִיי ךרוד רוטלוק עשידִיי יד קידעבעל ןטלַאה וצ טעמדיוועג
 ,ןעגנורעדנע יד ןעז וצ טינ דנילב טינ רעבָא ןענַײז רימ .רעטַאעט
 ךןס ַא טימ ךָאנ ,רימ ןבָאה ,ןבעל ןשידִיי ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ
 ןבעגעג "סרעיעלּפ רעטנעס, יד טימ תוֿפתוש ןיא ,רעירֿפ ןרָאי
 רימ ."םלוג רעד, ןוא "לַאו יהט, יװ ,שילגנע ףיוא ןסעיפ עשידִיי
 -רַאֿפ סָאװ ,יקָאװלימ ןיא ןדִיי גונעג ָאד ךָאנ ןענַײז סע זַא ,ןביילג
 ."שידִיי ףיוא רעטַאעט שידִיי ןבאה ןליוו ןוא ןעייטש
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 ײטַאבעג עטפסניפ סָאד;

 סָאד,ע טריֿפעגֿפױא טכיל דוד טָאה 1966 רעבמעצעד 17 םעד

 יהט, סעסירָאמ דנומדע ןוֿפ עיצַאטּפָאדַא ןַײז ,"טָאבעג עטֿפניֿפ

 ."שיד ןעדואוו

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןַאמלעגיז .ש

 לעיצעּפס .טרידוטשנייא טוג ןעוועג עלַא ןענַײז ןטסיטרַא יד...,

 -ַאד בייל עדייז רעד סלַא רעּפעט רָאדיזיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה

 ןבעגעג טָאה רע .עיצקַא עצנָאג יד ךיז טיירד םיא םורַא סָאװ ,סלעינ

 לוֿפטכַארּפ טָאה ַארַאלק ןַײז .בייל 'ר ןטלַא ןוֿפ פיט םענעגנולעג ַא

 םענײֿפ קיטרַאנגיא ריא טימ רענרעל היתב עטסּוװַאב יד טליפשעעג

 עפורט-"טֿפיהרעּפא רעד ןוֿפ ןרעטש רעַײנ ַא .ןליּפש ןכעלריטַאנ

 עלַא ןיא ןטלַאהעגסױא שירעלטסניק ןעוועג זיא סדרַאוודע רֹּתסֶא

 טָאה ןליּפש ריא .שידִיי רעקַאמשעג רענַײֿפ ריא טפיוהרעביא ,םיטרפ

 רעד ,דָארלעמ לואפ ךיױא .גנונעקרענָא ענײמעגלַא ןֿפורעגסױרַא

 עצנַאג יד ּפָא ךיז טליפש זה ןַײז ןיא סָאװ ,ינדיס ןוז רעטסגנַיי

 טָאה לָאמסָאד דָארג .טקעֿפרעּפ עלָאר ןַײז ןיא ןעוועג זיא ,גנולדנַאה

 -טסעשעז ןוא קימימ טימ רעמ ףרַאד ןעמ סָאוװו ,עלָאר ַא טליּפשעג לואּפ

 -ָאמ םעד .רעטנָאלּפ ןשיגַארט םעד ןעגנערבסױרַא ןענָאק וצ עיצַאלוק

 ךיא רעדָא; :גנידַאב ַא םיא טלעטש ַארַאלק ױרֿפ ןַײז ןעו טנעמ

 עקיטסַײג ,ענעכָארבעצ ןַײז טליֿפעג ןעמ טָאה ,"עטַאט רעד רעדָא

 .טנעמָאמ רעדנריר ַא ןעוועג זיא'ס .גנובעלרעביא

 ןא ,גנלעטשרָאֿפ ענייש ַא ןעז וצ תחנ ַא ןעוועג תמאב זיאיס..

 ןוא טכיל דוד רעסישזער םעד ןה חוכ-רשיי רעקיצרַאה ַא טזוקיס

 ."ןליּפש ןשינָאמרַאה םעניײֿפ ןרָאֿפ *טֿפיהרעּפ, ןוֿפ ןטסיטרַא עלַא

 יביבא-לח ןיא ביױלרואג

 ןַײז ןיא ןוא טכיל דוד ןוֿפ ריא זיא 1967 רעבמעצעד 16 רעד

 ,ירבע ףסוי ןוֿפ ,|*בגנה תויח,} ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא גנוצעזרעביא

 .*ֿביֿבָא-לּת ןיא ביולרוא, נ"א
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 ,טכיל דוד ןוֿפ ר"א ,סירָאמ דנומדע ןוֿפ ,טָאבעג עטֿפניֿפ סָאד,

 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| טבַײרש ןייטשנרעב ַאיווליס

 .ןצונַאב טינ לָאז ןעמ סָאװ ,וויטַאקָאוװָארּפ ,קיסייב ,טקנופ םוצ;

 .םלוע םעד :ליצ ןייז קידנעטש טכיירגרעד שידִיי

 ופ ןַאקיסלעל
 טישו

 -עטשרָאֿפ רעד תעב םלוע ןוֿפ עיצקַאער רעד טול קידנלייטרוא

 -לּת ןיא ואלרָאֿפ ַא; עסעיּפ רעד ןוֿפ רעליפש-טֿפיהרעּפ יד ןוֿפ גנול

 רעד טעוו ,ךָאוףוס עטצעל רעטנעס יטינוימָאק ןשידִיי ןיא "ֿביֿבַא

 יו גנַאל ױזַא ןָאט וצ ןזײװַאב ךָאנ סָאד ןָאגרַאשז רעשיגלַאטסָאנ

 ."ןושל עמַאמ, ןוֿפ טײקכַײר יד ןצַאשּפָא ןָאק םלוע רעד

 סעיֿפַארגָאטָאֿפ קידנעטש יטיסילבוּפ טרימַאלקער ךעלנייועג
 רעבָא זיא סע ,גנולעטשרָאֿפ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב עכלעוו יד ןוֿפ

 סע ױזַא יו רעדליב ןייק ןעמונעג טינ טָאה רענייק סָאװ ,דָאש ַא

 ןזַײװ וצ ידּכ ,ערעימערפ רעד ַײב רעכוזַאב יד ןעזעגסיוא ןבָאה

 -כעלעג ןוֿפ ךיז ןכייק סָאד ןעזסיוא ,שידִיי ןיא ,ןָאק סע יו שיֿפַארג
 ןקיכיכ ןוֿפ גנַאלקּפָא ןַא ןגָארקעג טָאה גָאלַאיד רעקידלמוט .רעט

 ,ןזעטָאכָאכ זיב

 רעד ףױא טריזַאב זיא ,יועל ףסוי ןוֿפ ןבירשעג ,עסעיפ יד

 טליּפשעג רעירֿפ ךָאנ זיא סָאװ ,"תור ערעַײט, עסעיּפ רעשילגנע

 .ןרָאוװעג
 -עג) גיױוצנעזָאר טירונ יו ןָאמעד ןכעלטנגוי ַא טינ ןעק רע.

 עכלעוו ,(ןייטש תור ןוֿפ סַאמ רעלוֿפ רעד טימ טנכייצעגסיוא טליּפש

 סָאװ זַא ,טרירטסנָאמעד עיצױטניא רעשינָאמעד טימ רדסּכ טָאה
 ןַארַאֿפ זיא סע ּוװ טרָאד ןוא .טנחב רעבָא ,שירעֿפיטש זיא ,טוט יז

 רעכעלטנגוי רעכעלױרֿפ ערעדנַא ןַא ,הרוּפצ ַא ןַײז ךיוא זומ טירונַא
 רעשיטסיטרַא טימ סדרַאװדע רֹּתסֹא ןוֿפ טלעטשעגרָאֿפ) רָארעט

 -ַײז סרעטָאֿפ עליטש-טינ ןוא ענעטילעג-גנַאל יד .(טייקשיטנעטיוא
 טליפסעעג) גייוצנעזָאר סהרֿבַא ךרוד ןרָאװעג טריטנעזערּפער ןענ

 ,ןרֿפ ןַײז ,(עיצקעֿפרעּפ טֿפיהרעּפ רעד טימ רעּפעט רָאדיזיא ךרוד
 טרעטַאלֿפעג סענעצס עסיוועג ןיא טָאה (רעּפעט דורטריוג) ,תידוהי
 עשידִיי ןַײמ, ןוֿפ ןעגתגנערטשנָא עטרעהרעדמוא יד וצ וװטקעֿפע

 ."עמַאמ
 ןוֿפ ןידלעה יד ,גיױוצנעזָאר ַאדַא עטסנקרַאֿפ ןוא עקיטכערּפ יד

 וצ ןבָאוצ עקידנעטשלוֿפ ןעוועג ןענַײז ,גנורעוװערַאֿפ-סעביל רעד

 ,טכיל דוד ןוֿפ ר"א ,ירבע ףסוי .ןוֿפ / ֿביֿבַא-לּת ןיא ' ביולרוא,
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 רע ט ַאע סט ןשידיי

 ערעייז ךרוד יורטוצ םעד ןענּוװעג ןבָאה עדייב .סרָאֿפ ןטכַײל סעד
 .טֿפַאשטינעג עשינַארעטעוװ

 ַא ןוא דרעֿפ סייוו ַא טלעֿפעג זיולב טָאה (ןייטשלרעּפ ירעהנ ןריאי

 ,ןעמוקעג רע זיא ,טרַאצ א גנערטש .טליּפשעג טוג רעבָא ,דליש
 -נעזָאר השמ .טַאדלָאס-לארׂשי ַא רַאֿפ טסַאּפ סע יו טגיזעג ןוא ןעזעג
 ךיז טָאה ,עילימַאֿפ רעד ןוֿפ גױא-לּפַא סָאד ,(זורלעמ לואפ) גייווצ
 עגונב .עסעיפ רעד וצ ןוא םרָאֿפינוא ןַײז וצ ַײס טסַאפעגוצ רעייז

 םעד ןוֿפ עיצַאטערּפרעטניא יד זיא (גרעבנעגוט ןַאמרָאע ֿבקעי
 -ליגכַײלג רעד וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג רילַאוװַאק ןקיסַאּפמוא ןקיזָאד

 .רעטלע זיא'ס רעוו רעשיטנַאמָאר סרעטקַארַאכ םוצ טייקיט

 טקעווצַאב סע .ליצ ריא ןגעוו לעטשנָא ןייק טינ טכַאמ עסעיפ יד
 .רעקוקוצ יד רַאֿפ ַײס רעליפש יד רַאֿפ ַײס גנולַײװורַאֿפ ןֿפורוצסױרַא
 רעכלעוו ,טכיל דוד ךרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןוא טריטּפָאדַא זיא סע
 יז ױזַא יו ןוא עידעמָאק ןיא ןסיוו ןלַאנָאיסעֿפָארּפ ךס ַא טצונַאב
 | .ןריֿפוצֿפױא

 ,טריֿפרעד טָאה גנַאלרַאֿפ רענײמעגלַא רעד זַא ,טקַאֿפ רעד.
 םוצ זַא ,טזַײװַאב ,גנולעטשרָאֿפ ַא ךָאנ ןבעג לָאז רעטנעס רעד זַא
 -רַאֿפ ערעייז טלעציק סַאװ ,ץלַא ךָאנ גנולַײוורַאֿפ זיא לייט ןטסערג
 ."עשינטע יד טנכערעגנַײרַא ,םירבא-סגנולַײװ

 "הכולמ עמירָא יד;

 טריֿפעגֿפױא טכיל דוד ןוֿפ ריא זיא 1969 רַאורבעֿפ 8 םעד

 ,קיווייל ,ה ןוֿפ ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,"הכולמ עמירָא יד; ןרָאװעג

 :| גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| טבַײרש ןייטשנרעב ַאיװליס

 -עג טליּפשעג זיא סָאװ ,עידעמָאק-יגַארט ַא ,"הכולמ עמירָא יד;
 ַא זיא ,םוירָאטידיױא רעגרַאק ןטקַאּפעג-לוֿפ ַא ַײב טנווֶא תבש ןרָאװ

 -צניֿפ ןוא ןדמערֿפ ,קָאטשניר ַא ןיא קילבנַײרַא רעטנכייצעג-ףרַאש
 .קרָאי-וינ ןיא רע-1920 יד ןוֿפ ןבעל ןיא לקניוו ןרעט

 יד ןוֿפ רעדילגטימ ענעבעגעגרעביא יד רַאֿפ ףמוירט ַא זיא סע

 -ביל עלַא רַאֿפ וא טכיל דוד רעסישזער ןרַאֿפ ,רעליּפש-טֿפיהרעּפ
 ןֿפפרעגסױרַא ןבָאה ןגָאלַאיד יד ןעמעוו ַײב ,ןושל-עמַאמ ןוֿפ רעבָאה

 וַא זיב יוא ןוֿפ ףורּפָא וַא

 ןעמוקסורַא םענייק טינ טזָאל ,קיווייל .ה ןוֿפ ןבירשעעג ,עמַארד יד
 -רעלטעב םעד ןוֿפ רעלעק ןטכייֿפ םעד ןוֿפ ןטקַא ַײרד יד ןוֿפ ךשמ ןיא

 וו טרָאד ןענַײז ןרעטקַארַאכ יד יװ טקנוּפ ,םלוע רעד .ךלמ גינעק

 .ןעגנַאֿפעג

 םעד ןוֿפ ןבעגעג טָאה ץיטשלרעפ ירעה סָאװ ,טערטרָאּפ רעד

 :ערעירַאק-טֿפיהרעש ןַײז רַאֿפ טקנופכיוה ַא זיא גינעק-ףרּוווסיוא
 -ּפָא ןַײז ןוֿפ טלעווק ןוא שירעֿפרּוװסיױא ,קידלוונמ ,קידהזגור זיא רע
 רע טלַאֿפ ,ןַײז וצ ףרַאד'ס יו ,ףוס םוצ ןוא ,גנולדנַאה רעקידנסיוטש
 .ןדירֿפוצ קרַאטש ןוֿפרעד זיא םלוע רעד .ּפָארַא

 טכַארבעגסױרַא טֿפַאהרעטסיײמ ןענַײז ןרעטקַארַאכ ערעדנַא יד
 ןענַארעטעװ-טֿפיהרעּפ עתמא ןוא עקירָאיײגנַאל יד ךרוד ןרָאועג
 ַא ףיוא טגנעה ,ןירעריֿפרַאֿפ עטנכערעגסיוא ןַא ,(רענרעל סעב) עטעי
 יז טמוק ,ןטרָאק עלַא סױא טגייל יז יוװ םעדכָאנ.. .תועינצ ןוֿפ רָאה
 .ליפש טנכייצעגסיוא ןָא טיג ןוא ןעגנושַארעביא עכעלטע טימ סױרַא
 רָאנ ליוו סָאװ ,(ןייטש תור) רעטסעווש ערעגולק רעבָא ,ערעגנוי ריא
 -וורעדנע רַאֿפ תוחוּכ עטלייצעג יד ןוֿפ ענייא זיא ,םישעמ עטוג ןָאט
 םעד ןיא טרעהעג טינ טעמּכ רעבָא טרעוו עמיטש סנמעוו ,ןעג
 יקעב ןוֿפ טליפשעג קידהיחמ רעייז טרעוו סָאװ ,יחס .רעדליפעג
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 ,טוט יז סָאװ ,ץלַא .שזַאנַאסרעּפ רעקידוועריר ַא זיא ,קעשטָאלָאס
 .םעט וצ טיג סָאװ רעֿפעֿפ רעטיױר יו זיא ,גנַאזעג ןיא ןוא טרָאװ ןיא

 ירעשזד) קילוי ןוא (רעּפעט רָאדיזיא) הנוי ,(רעּפעט דורטריוג) עדניה
 זַא ,םלוע םעד טגייצרעביא ,הנקז ַא ,עדניה וצ ךס ַא ןביג (רעּפעט

 ןצנַאגניא ןַײז טינ ןָאק ,קירַאנַאק ַא ביל טָאה רעכלעוו ,רענייא רעדעי
 טַײצ ןַײז קעװַא טיג ,ךלמל ינש רעקידרעקיױה רעד ,הנוי .טכעלש
 -יֵל (ץלעפ ַאלֲאּפ) ערבָאד עקידרעַײֿפ יד... ,גנורעווװערַאֿפ רעד רַאֿפ
 -עג קרַאטש סױרַא טֿפור סָאװ ,טקעלַאיד-שידִיי-שילױּפ םעד טרעוו

 הכימ זיא עלַא ןוֿפ פיט רעטסשיטַאּפמיס עמַאס רעד רעבָא .רעטכעל
 .ץרא-ךרד ןּפַאנק ַא טָאה'מ ןעמעוו וצ עדייז דעד ,(?שנייוו דרַאוָאה)
 חרז רעדנילב רעד ןענַײז ,ןענָאמרעד ךיוא געמ'מ עכלעוו ,ערעדנַא
 לדנעמ ,(רענרעל ירנעה) רעמוטש-ביוט רעד ,(גרעבנעגוט ןַאמרָאנ
 םייח .(טסָאּפ טאשזד) ןרהַא 'רו וא (טנַאקיחמ ָאיל) ןילָאדנַאמ ןַיז טימ
 ןוא ליֿפעג טימ ןטֿפַאשנדיײל ןוֿפ ןברק ןגנוי ַא טליפש (דורלעמ לואפ)

 .טעטירָאטיוא

 טימ יו רעליּפש יד טימ ּפַא רעמ ךיז טיג עיזנעצער יד בא.
 עּפורג ענעבעגעגרעביא יד לַײוװו ,רַאֿפרעד סָאד זיא ,אֿפוג טסעיפ רעד

 -ַאב עכעלדימרענוא עריא בילוצ גנונעקרענָא וא בױל טנידרַאֿפ
 סע .גנרעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד וצ +שידִיי ןעגנערב וצ ןעגנוימ
 עקַאט סע טָאה םינּפ ַא לָאמסָאד ןרעוו וצ טציטששעג ךיוא טנידרַאֿפ
 -טֿפיהרעּפ ןוֿפ טכַארטַאב טרעוו גנוריֿפֿפיױא יד .טכיירגרעד טֿפיהרעּפ
 ןיא טכַארבעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ עטסעב סָאד , סלַָא ןטסַאיװטנע

 -רַאֿפ סָאװ יד רַאֿפ וליֿפַא ךעלדנעטשרַאֿפ זיא ןוא ."ןרָאי ןוֿפ ךשמ

 דרַאוָאה סָאװ ,עסעיפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד קנַאד ַא טינ ןעייטש

 ."זעילגנע ןיא ןבירשעגנָא טָאה לשנייוו

 ,דלַאמיא ירעה :ןוֿפ טײטשַאב *טֿפיהרעּפ; ןוֿפ לבמַאסנַא רעד

 -לעגיז םעס ,לשנייוו םייח ,רעבייה םעס ,רעבייה ינעֿפ ,יײװָאלַאה לעב
 ,רעּפעט ירעל ,רעּפעט ירעשזד ,רעּפעט קחצי ,רעּפעט לטיג ,ןַאמ

 ,טנַאװעל ֿבקעי ,רענרעל סעב ,רענרעל ירנעה ,גרעבנעגוט ןַאמרָאנ

 ירעשזד ,ןייטס תור ,קישטָאלָאס יקעב ,דורלעמ סחנּפ ,טנַאקיזומ איל

 איליס ,ןײטשלרעּפ לשרעה ,ץלעּפ ַאלָאּפ ,סדרַאוװדע רַּתסא ,סדרַאװדע

 ,ץיווָאניבַאר אילושזד ,ץיװָאניבַאר קעשזד ,רעברַאֿפ זואר ,ןיטשלרעּפ

 ,ָארַאקיש לעמ

 ןיטסרוב ַאדייא ,ןיטסרוב ףסוי .רד :רעדילגטימ ענעברָאטשרַאֿפ

 .ןייֿפ דרַאנרעב ןוא

 ,טכיל דוד --- רעסישזער

 ,לשנייוו םייח ןוֿפ .ע .ש
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 י"א 8זז1806 ססח1ז8ס1 , "'ׁשש15 , 1666, סחזסח/ס|'', ////6/8ט1666, וּׂמקק 28, 5

 ס0630 =. ?6ז/ופסח --- ./816/6חזװ 1160 2 90 02 0. 137 {סע6ז5 {8ססשז

 1 05/" , "ששופ 9 סחזסחוס". אוו 83666, אקזו| |ן, 1966.

 !!סוא8זס ׁששס/ח05ח6/ - 16146ז5 1ס {וס 60וזסז, 6715 1660 סחזחסח/ס|", אמט:

 66, !מזו| 8, 1966.

 ,1966 יַאמ 9 ,.י .ג , ,װרָאֿפ , ,ןעהעזעג ןוא טרעהעג --- ןיווק ןַאמרעה
 -סיוא-ץניװָארּפ) ," .ווראֿפ , ,רעטַאעט 'טֿפיהרעפ , סיקָאװלימ --- ןַאמלעגיז .ש

 .1966 רעבמעצעד 17 (עבאג

 5ץושו8ּ 86זחפוסוח --- {וססוצח חוזצ זמּהזא: ''=סז!סטסה וח 76|/ ,/אשזש', 5

 166150 ססחזסח/ס!, 060. 22, 1967,

 5ץֹוצוּב 86ז0546/װ --- 012156 8חס 21800119 אססטחס {סז 31 0251 ֹוח '3600-

 8ז5 א/תסססוח , חס ץשופססחפֹוח 6615 (סחזסחוס|', 60. 14, 9

 זטחחץצ טסחס, 106 ששזפססחפוח
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 |ַאניל| עביל ,קילרַאק

 |1929 .צעד .טשעג -- 1875 ץרעמ 15 .בעג}

 ץרעמ 15 ןריובעג
 ,גרעבמעל ןיא 5

 -- רעטָאֿפ .עיצילַאג
 ןשידִיי ןיא רעטעליב ַא
 טקידנעעג .רעטַאעט
 עצרוק ַא ,לושסקלָאֿפ

 -עגנָא ןעװעג טַײצ
 -ילק ַא ןיא טלעטש

 רע ד .טֿפעשעג-רעד
 .סע טנעגיריד-רָאכ

 -נַײרַא לָאז יז זַא ,ןרעטלע יד ַײב טקריוװ ןוא ןעגניז יז טרעה זיירק

 .עקטסירָאכ ַא 1897 ןיא יז טרעוו ױזַא ןוא ,רעטַאעט ןיא ןטערט

 לָאר-רעטקַארַאכ עניילק ַא ןיוש יז טגירק רעטעּפש םישדח עכעלטע

 יז טביילב ןָא טלָאמעד ןוֿפ ,"קישטַאירדָאּפ רעד , עסעיּפ רעד ןיא

 ןלָאר-רעטקַארַאכ ערעטלע רעטעּפש ןוא עגנוי רעִירֿפ ןליּפש ןיוש
 ,ןרַאגנוא ,ךיירטסע רעביא םורַא טרָאֿפ ,גרעבמעל ןיא ןלעּפמיג ַײב
 טליּפש ןוא ייליבוי-עניב ןקירָאי-25 ריא 1924 ןיא טרעַײֿפ ,עינעמור
 רעשידִיי רעד ףיוא קירוצ ךָאנרעד ,עניטנעגרַא ןיא 1925-4
 .עיצילַאג ןיא עניב

 קילרַאק ַאניל ןוא ץַאז גיוודול

 "אנינערַאק אננַא עשידיי יד , סיקסװערַאטָאלָאז ןיא

 .גרעבמעל ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1929 רעבמעצעד ןיא
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 ןופ ןַאקיסלעל

 דָאלָאס ןעגניז טגעלֿפ ןוא טסירָאכ ַא ןעוועג זיא לאירזע ןַאמ ריא
 רעד ןיא ךיוא ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןטערעּפָא עסיוועג ןיא ןרעמונ
 .ערעּפָא רעשילױּפ

 .ןירעליּפשיוש עשידִיי ַא ןעוועג זיא ,רעבלעג ַאינעג ,רעטכָאט ס'.ק
 י} .ש

 עשַאי ,רעצלעב

 | רעפלעב בקעי

 ,עיבַארַאסעב ,ץלעב ןיא 1897 ןריובעג

 ןיא טנרעלעג .החּפשמ רעמערָא ןַא ןיא

 תעב ,לָאמנייא .לוש ַא ןיא רעטעּפש ,רדח

 ַא ףיוא ןרָאֿפעגקעװַא ןענַײז ןרעטלע יד

 טכַאמעג .ב רעקירָאי-8 רעד טָאה ,הנותח

 טָאה רע :בוטש ןיא *?םָארגָאּפ, ןתמא ןַא

 -עג ןוא סַאג ןוֿפ רעדניק ןעמונעגֿפױנוצ

 שטעּפ יד .*רעטַאעט;, ַא בוטש ןיא טכַאמ

 ןעמוקַאב רַאֿפרעד טָאה רע סָאװ ,ּפעלק ןוא

 טליקעגּפָא םיא ןיא ןבָאה ,רעטָאֿפ םנוֿפ

 ,טױטעגּפָא ןצנַאגניא טשינ רעבָא ,"טסנוק, רעד וצ ןליוו םעז

 ןוֿפ זַײרקמַארד ַא טריזינַאגרָא .ב טָאה רָאי 17 ןוֿפ רעטלע ןיא
 -לָאג לבייל ןרָאיטקַא עקידרעטעּפש יד רעטנורעד) ?רעבָאהביל;
 -טוג םייח ,עקירעמַא ןיא דלָאג ןָאעל רָאיטקַא רעד רעטעּפש -- גָאװ

 .ב זיא רעטעּפש רָאי ַא .(ןַאמלעדע ,יקסוועשטידרעב ןויצ ןב ,ןַאמ

 סלַא קידנריטויבעד ,קירָאק ןוֿפ עּפורט רעד ןיא סעדָא ןיא ןעמוקעגנָא
 עכעלטע טליּפשעג רע טַאה ךָאנרעד .*עלעדיֿפ סדוד; ןיא *ןָאמָאלָאס"*
 -ָאּפיל טימ 1916 ןיא .א'א וװָאנַארד ,לעּפַאר ,ײסבַאס ַײב ןענָאזעס

 טרעבלַא טימ ןענָאעס ךס ַא ,ןַאמדירֿפ ,ןַאמרעטסירק .,יקצעיוו
 ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טָאה רע ןוא ,ןירב עזָאר ןוא ָאקסעלַאגעס

 ,רדא ,"עמשטערק עטסוּפ, סנייבשריה ןיא "קיציא, ןוֿפ ןלָאר יד

 -יש ןיא *רָאמ לרַאק, ןוא *קנַאדעג, סװעערדנַא ןיא "וועצנעזרעק
 -ַאר ןוא טרעביל ֿבקעי טימ ,וועיק ןיא ,ךָאנרעד ,"רעביור, סרעל
 ןיא ,קסווָארטעיּפָארּפעינד ןיא 1923 ןיא .רעגונ ,יקסװוַאלסַאז ,ןיטיק
 ,ןַאלּפַאק ,ןַאמטסײרט ,גרעבנייש ,ַאווָאגוב האל טימ ?לקניוו-טסנוק,

 -ָאדלָאמ ןיא רעטעּפש ,ןָאסרעיימ ,רעגיצּפיײל ,גרעבצינ ,יקסניווָארבוד
 ,רעטַאעט-רעדנַאװ רענַאװ

 ןשידַיי רעציניו ןיא רעסישזער ןוא רָאיטקַא .ב זיא 5

 -זָאכלָאק רעטעברַא ןשידִיי רערימָאטישז ןיא -- 1936 ,רעטַאעט

 רעקיטירק ןוא רעשרָאֿפ-רעטַאעט רעד ."םכילע-םולש; נ'א רעטַאעט

 לַאנרושז ןשיסור ןיא ּפַא סרעדנוזַאב ךיז טלעטש יקסרימָאבויל .י

 םַײב אנוש רעד, סקינזער עּפיל ןיא ןליּפש ס'.ב ףיוא *רעטַאעט;

 -רַאֿפ .ב .עסעיּפ סָאגוה רָאטקיװ ןיא *ַאדַאמעװקרָאט, ןוא רעיוט

 -נבעגרעביא ,טייקיטעט רעשיגָאגַאדעּפ טימ קיטַײצכַײלג ךיז טמענ
 .רוד ןרעגנוי םוצ קיטקַארּפ ןַײז קיד

 ןיא ןענוֿפעג ךיז .ב טָאה המחלמ-טלעו רעטייוצ רעד תעב
 ,טסיטרַא-עדַארטסע סלַא ןטָארטעגֿפױא זיא רע ּוװ ,עיזַא-לטימ
 וצ טרָאװ ןשירעלטסניק ןכרוד ךיז טימַאב ןוא ןלָאטיּפש ליֿפ טכוזַאב

 ,עטעדנּוװרַאֿפ יד ןֿפלעה

 טרָאד ןוא ,גרעבמעל ןיא רעסישזער ןעוועג .ב זיא 1947 ןיא
 ןַײז ןיא) "רעקיכלימ רעד היֿבט;, ןוֿפ לָאר-לטיט יד טליּפשעג

 סקַאבלוק ףיוא טריֿפ רע ּוװ ,ענַיַארקוא ןיא ךָאנרעד ,(גנוטעברַאַאב
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 ןויפקעכאק טַײקיטעטסבנעז רעשיריי
 ,רָאפיּפָאּפיד ןֿפץָארָאפרפנק רענווָאק חאב

 באמנייה
 ןסענראפ טינ

 שטיווָאמיפעיי ןופ ןטקא 4 ןיא עסעיפ

 אאטאס יחסחפאנטאט) אוו דסאספ הסוואו

 2יטט סחאא8ס8 אסו6צדצטא89

 : תרעימערַח
 וי הי או 1: 8

 0 עס 0808

 אושאטסוויד
 איט?אוהֿבזו

 4 לסוצאהוו 4688 50 6200

 428? 668 0886688 8461 06 חוט ולסלוצוסז:גונ8 246606098 1. 61:05ו048 ,

 בו ל3ח/} טשסא 1 א0ש6869א8

 רעשלעּב וואקמי ראטישזעד
 יטסלאווָאק שריה-שכיפ גנלעטשרהפ יד דיסאכ יזיא-רעסישזער-ספליהעג

 4 דניקטיג ענוב.ץַאק עיסַא ,ימסלאוואק עלעטיג ,ןיוועל עניד ,עצלעב ןַאמכעדיו עואכ 4 1 | :לייטנא ןצמענ סע 5
 ןצינדיוואד,רענדארי גריסאכ יזיא יקסלאוואק שריה ,םואּב עלייק ,טילגלעבליז עכעגייפ

 טפיױקראפ ןרעוו ןפעֶליג
 ידידי רא

 וו 3הםטטומהדרטז

 ,טשוָדואד יזיא 20 ףכאוו ,רע ֿנעג אַ |
 19 ּביהנֶא

 יז 6084 וה וי א א ס 8 7

 1 וו שי 1

 ,םקמאא 8 43 םס0סזפוװז ס 2000

 סהפאזועוא סוד ז 408 תגששו

 ("סקַאמ,) "לעמעל ינוק עדייב, ,(לָאר-לטיט יד קידנליּפש) "ערטיוב;
 ,("ןמלק,) *רעילָאּפָארטסַא עלעשרעה, .,"ןַאמרעגנוה ןוא ןָאזנצבק;
 רעד, ,(?סידַאװָא לװנַאז,) ?סידַאװָא עילימַאֿפ , ,*ַאטסָאקַא לאירוא;
 ,וָאכעשט ןוֿפ ןסעיּפ ,גנוצעזרעביא ןַײז ןיא ,ןּוא ?רעטנַאקַאבמוא
 | .ןיעווט קרַאמ ןוא יַאטסלָאט

 ןיא טצעזַאב .ב ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ
 ןשידִיי ןטימ 1960 טניז ןָא טריֿפ ןוא טריזינַאגרָא טָאה רע ּוװ ,ענווָאק
 -ָאיסעֿפָארּפ יד ןוֿפ ץַאלַאּפ-רוטלוק םַײב וויטקעלָאק ןשיטַאמַארד
 ןוֿפ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא םורַא טרָאֿפ ןוא ,ןענײרַאֿפ עלענ
 "עלטסניק עשידִיי סָאד ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי יד וצ קידנגנערב ,עטיל
 .טרָאװ עשיר

 טשינ לָאמנייק, עסעיּפ עקיטקַא:ַײרד ַא טסַאֿפרַאֿפ ךיוא טָאה .ב = |
 עשיטסירעלטיה יד ןוֿפ תוחיצר עכעלרעדיוש יד ןגעוו ?ןסעגרַאֿפ -

 ,ןטסילַאנָאיצַאנ עשיטסישַאֿפ עשיווטיל יד ןוא רעדרעמ

 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג 1965 לירּפַא 6 םעד זיא עסעיּפ יד
 -לעז ץרּפ ןוא רעזיילג עינומ םעד ןגעװ ןבַײרש סע ןוא ,ענווָאק
 | יי :יקסווָאנַאמ

 טנכיײצרַאֿפ טיירב זיא ,גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טָאה גנולעטשרָאֿפ יד,
 ֿבקעי ןכָארטשעגרעטנוא טָאה עכלעוו ,עסערפ רעד ןיא ןרָאװעג
 רָאיטקַא ןוא רעסישזער םלַא יא ,רבחמ סלַא יא טנעלַאט סרעצלעב
 זיא וויטָאמ-טּפיוה סנמעוו ,גנוריֿפֿפיױא רענעגנולעג רָאג זיב רעד ןוֿפ
 .םזישַאֿפ ןוא םזיסַאר ןגעק ףמַאק ןיא טֿפַאשטנַײרֿפ-רעקלעֿפ

 -סטלַאהניא רעסיורג ןַײז ןוֿפ לייט ַא טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ
 ,רעיױשוצ ,םידימלּת ,םירֿבח ןבַײרש סיא .ץנעדנָאפסערָאק רעכַײר
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 !רסאוי קסאוו00608 156 41

 וווומ 0 אה 10 ואס.

 זרטס זו סאו 4084 ט6/ ווא יא

 קראונא} וס 4 { םאוג) סשיסוכס0וו

 .טרָאװ ןשירעלטסניק ןשידִיי ןוֿפ רעבָאהביל ,ןגרוטַאמַארד ,רעבַײרש -

 טשינ .רַאיטקַא ןשידִיי ןלוֿפטסנידרַאֿפ םעד דוֿבּכ ּפָא ןביג עלַא ןוא

 ןטימ ןָא טריֿפ ,שירעפעש רדסּכ רע זיא רעטלע ןַײז ףיוא קידנקוק

 זיא ןוא ,ןטרעצנָאק טיג ,םורַא טרָאֿפ היטקעלָאק ןשידִיי ןטנָאמרעד

 סָאװ ,וויטקעלָאק ןזעירעלטסניק ןםעידיי רענליוו ןטימ ןדנוברַאֿפ גנע

 .*רעטַאעטי סקלָאֿפ ַא ַא ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוורַאֿפ טציא זיא

 .:ענוװָאק ןיא גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש סענַאי .י

 עידעגַאוט יד ףיט רעצנַאג רעד ןיא סױרַא טגנערב עסעיּפ יד,

 ןטנעדוטס עשידִיי וו ןעמ טעז ענעצס רעד ףיוא .קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ

 רעשידִיי רעקניטלַא ןַא .ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןיא קיליװַײרֿפ ןעייג

 יד זיא ,רעצלעב ֿבקעי ןוֿפ טליּפשעג ,רעכַאמ-רעגייז ַא ,עדיי

 ןועידִיי ןרַאֿפ בירקמ ךיז זיא ןקז רעד .עסעיּפ רעד ןיא לָאר עלַארטנעצ |

 ןָאק קלָאֿפ ַא זַא ,רעריֿפ עשיטסישַאֿפ יד טסיירד טגָאז רע .קלָאֿפ
 טבעל קלָאֿפ עשידִיי סַאד ,יח לארשי םע -- ןעגנערבמוא טשינ ןעמ
 רעד ןוֿפ טליּפשעג ,ןירערעל עשיסור ענעזעוועג ַא בעל טעװ ןוא
 ַא ןוֿפ ןירעריֿפנָא ןַא טרעוו ,ןַאמלדייא הוח ןיטסיטרַא רעטסּוװַאב
 עזעידִיי ןוא עשיסור ןעמ טעז ענעצס רעד ףיוא .עפורג רענַאזיטרַאּפ
 עקידלושמוא יד רַאֿפ ןעמענ וצ המקנ ןרעווש עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ
 ײברַאֿפ ןֿפױל ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ,רעדליב עקידנריד .תונברק
 .סעידעגַארט עטבעלעגרעביא יד ןגעו סענעצס ןגױא ערעזדנוא

 .טָא וא ,רעױשוצ יד ןוֿפ ןייועג ַא טייקליטש יד רעביא טסייר טֿפָא

 .ןטנעמסידָאלּפַא עקידנרעױד-גנַאל ןעמ טרעה
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 ,עניב רעד ףיױוא ןעמוקעגֿפױרַא זיא גתלעטשרָאֿפ רעד ךָאנ

 רָאטקעריד רעד ,םוירעטסינימ-רוטלוק ןשיווטיל ןוֿפ ןעמָאנ סעניא

 טָאה רע .ןענײרַאֿפָארּפ יד ןוֿפ ץַאלַאּפ-רוטלוק רענווַאק םעד ןֿפ

 ןיירק-טסנוק םעד ןופ ןטסנידרַאֿפ עלַאסָאלָאק יד ןגעוו טלייצרעד

 לָאמנייק , עסעיּפ יד ןלעטש רַאֿפ ושטקעלָאק םעד טביױלעג ןוא

 ,םולש רַאֿפ ףמַאק ןיא גַארטַײב רעסיורג ַא זיא סָאװ ,"ןסעגרַאֿפ טינ

 .?לַאדעמ ַא ןרעצלעב ֿבקעי ןבעגעג טָאה רע

 1965 לירּפַא 26 םעד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ךיוא זיא עסעיּפ יד

 רעד ןוֿפ לבוי ןקירָאיי50 םעד דוֿבּכל ,1967 ילוי ןיא .ענליוו ןיא

 -ַאמַארד רענווָאק ןטימ טריֿפעגֿפױא .ב טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקָא

 גנולייצרעד רעד טיול ,*טנַאקיזומ רעמוטש רעד; וויטקעלָאק ןשיט

 עדייב) יקסמינַאילוא .א ןוֿפ "געט ענעי ןיא/ ןוא ,ַאוָאנַאדגָאב .ל ןוֿפ

 ,(גנוצעזרעביא ןַײז ןיא

 .רעקיצּפײל קרַאמ ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .ש

 ענװָאק ןיא רעטַאעט ןשידיא ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עכַײרגלַאֿפרעד -- סענאי .י
 י .1965 ינוי 11 .י .נ ,8'מ, ,ענליו ןוא

 ,עניב רעשידיא רעד ףיוא רָאי 50 -- יקסװָאנאמלעז ץרּפ ןוא רעזיילג עינומ

 ,1965 .צעד 1 ,טרָאד
  רעטַאעט רעשידיא ןוֿפ עגװָאק ןיא גנולעטשרָאֿפ עכַײרגלָאֿפרעד -- ןעװע .ל

 ,1967 טסוגיוא 10 ,טרָאד ,עּפורג

 ןימינב ,רעצרַאװש

 "וא ,סעדָא ןיא 1892 ינוי 6 ןריובעג

 .רעטלעטשעגנָא ןַא --- רעטָאֿפ ,ענִיַארק
 -נָארַא ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג

 ןיא 1901 ןוֿפ ןוא לוש רעשידִיי סנָאס

 ןוֿפ ןבירטעג .עיזַאנמיגָארּפ סרענימַאק

 -ימע 1905 ןיא עילימַאֿפ יד טָאה ,טיונ

 ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עקירעמַא ןייק טרירג

 -ַאֿפ יד טרָאֿפ רעטעּפש רָאי ַא .קרָאי-וינ

 קידנזָאלרעביא ,דנַאלסור ןייק קירוצ עילימ

 ןריֿפ ןָא טבייה רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא .ש

 ,סעקלויל ןוֿפ ןקירבַאֿפ ןיא קידנטעברַא ,ןבעל קידנעטשבלעז ַא

 ןוא ןסע ןוֿפ שממ טרָאּפש .ש .ןטַאלּפ-ןָאֿפָאמַארג ןוא ןענַאדָאמעשט

 -עט עשידִיי עקידנריטסיזקע 4 טלָאמעד יד טֿפָא טכוזַאב ,גנודיילק

 ;ןרָאיטקַא-טּפיױה יד ןוֿפ ןליּפש ןוֿפ ױזַא ךיז טרעטסַײגַאב ןוא סרעטַא

 -ָאקסָאמ ,שילַאק ,ןיצּפיל ,רעלסעק ,סיקסװעשַאמָאט יד ,סרעלדַא יד

 ,רעטַאעט םעד ןעמדיוו ךיז טסילשַאב רע זַא ,ָאקסעלוגָאמ ןוא שטיוו

 ןלַארטַאעט ןַײז .סעדָא ןייק ,םייהַא קירוצ .ש ךיז טרעק 1907 ןיא

 רעד, עסעיּפ ַא ןָא טבַײרש רע .עיגרוטַאמַארד ןוֿפ ןָא רע טבייה געוו

 טרעלקרעד רעכלעוו ,ןייבשריה ץרּפ ןענעיילרעביא יז טיג ןוא "ןברק

 םוצ סערעטניא ס'.ש ןגעוו קידנרעה ןוא ,ףייר טינ רַאֿפ עסעיּפ יד

 רע יצ ןעז ןוא עיציטעּפער ןכַאמ ןעמוק םיא רע טעברַאֿפ ,רעטַאעט

 ןַא ,ש טרעוו ןליוו סרעטָאֿפ ןגעק .רָאיטקַא סלַא קִועֿפ רעמ זיא
 ,תורצ עלעירעטַאמ ןוא עשילַארָאמ רעביא רע טבעל ייברעד .רָאיטקַא

 יו ,תוחוּכ עשיטסיטרַא ענעעזעגנָא עכלעזַא טימ ןליּפש סָאד רעבָא

 םיא טקידירֿפַאב ,טרעביל ֿבקעי ,יקסוװַאלסַאז ףלָאדור ,ימעדןב ֿבקעי

 רעד תעב .טײקשירָאיטקָא ןַײז רע טלקיװטנַא קיטַײצכַײלג ןוא

 ןיא ןוא עעמרַא רעד ןיא ןעמונעג .ש טרעוו המחלמ-טלעוו רעטשרע

 רע טריזינַאגרָא (ןרַאגנוא) םַאגרעטסע ןיא טֿפַאשנעגנַאֿפעג-סגירק

 ׁשידִיי ןיא ןליּפש סָאװ ,סעּפורג עשיטַאמַארד גנוריֿפנָא ןַײז רעטנוא

 .שיסור ןוא

, 60? 

 ןופ ןָאקיסלקעל

 ןַײרַא .ש טערט ,1918 ןיא טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ

 ןיא רעביא רע טייג טרָאד ןוֿפ ןוא רעטַאעט ןשידִיי רעסעדָא ןיא

  רעסעדָא ןיא ןטעברַאֿפ רע טרעװ 1921 ןיא ."לקניוו רעזדנוא;
  רעוועַיק ןיא רעביא רע טייג 1922 ןיא .רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי

 רעד; ןיא ,ַאװָאגוב טימ ןעמַאזוצ ,ףיוא טערט ןוא "לקניוו-טסנוק;

 רעד היֿבט; ןוא ?בנג עקטָאמ, ,"רעדמערֿפ רעד; ,"גינעק עשזריב

 עּפורט עשיטַאמַארד עשידִיי יד .ש טעדנירג 1924 ןיא ."רעקיכלימ-

 רעשירעלטסניק ןוא רָאיטקַא-טּפיוה רעד זיא רע ּוװ ,*עניבסקלָאֿפ;

 -ינשוק ,"לובמ רעד, סמכילע-םולש ףיוא טרָאד טריֿפ ןוא רעריֿפנָא

 -קניס ,"עקידלוש דלוש ןָא; סיקסווָארטסָא ,"טרעקעל שריה; סווָאר

 .ַא'א *דלָאגע סלעיניָא ,"סרעכוז-תמא; סרעל

 .רעציניוו ןיא ןטעברַאֿפ עּפורט ןַײז טימ .ש טרעװ 1920 ןיא
 יד ןוֿפ ןסעיּפ יד טריֿפעגֿפױא ןרעוו'ס ּוװ ,רעטַאעט ןשהכולמ ןשידִיי

 ןוֿפ רוטַארדַאװק יד; ןוא ןַאשריק ןוֿפ *טיורב; ;םירבחמ עשיטעווָאס |

 -עװָאס עַײנ יד טליּפש .ש עכלעוו ןיא ,וועיַאטַאק ןוֿפ ?זַײרק ַא
 1924 ןיא .טנָאנ קיטסַײג םיא ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ עשיט

 ןטימ רעטַאעט רעסעדָא ןטימ רעציניו סָאד ךיז טקינײרַאֿפ

 ,רַאוטרעּפער ןַײז טרעטײרברַאֿפ רעטַאעט רעד .סעדָא ןיא טרָא-ץיז

 ױזַא ,עיגרוטַאמַארד רעשיטעווָאס ףיוא טנעצקַא םעד קידנלעטש

 יקסווענשיוו ןוֿפ *עידעגַארט עשיטסימיטּפָא יד , טריֿפעגֿפױא ָאד ןרעוו

 טסיכרַאנַאדזָארטַאמ, ןוֿפ לָאר יד דנצנעלג טליּפש .ש רעכלעוו ןיא

 ןוֿפ "דניק עדמערֿפ סָאד, ןיא "ןיקנַאשטעּפ עקשטעינעס , ,ילֿפיט

 -עזטרָאֿפ יד, סנייטשרוב .א ןיא "לעדעװ רָאסעֿפָארּפ; ,ןיקרַאװש

 וװעינערוװַאל ןוֿפ *טּפַאלקעצ; ןיא "וועינעסרעב ןַאטיּפַאק, ,"טמוק גנוצ .
 סלָא סיוא ךיז טנכייצ ,ש ."װָאלדרעװס ווָאקַאי; ןיא ?ןינעל, ןוא

 "ךַאמצָאה, ,"רעקיכלימ רעד היבוט, סמכילע-םולש ןיא "היבט;
 ןיא ?סידַאװָא לוונייז, ."ןרעטש עדנעשזדנָאלב, סמכילע-םולש ןיא

 "סע, ,יייה ןֿפױא טנוה רעד; ןיא ?ןַאטסירט; ,*סידַאװָא החּפשמ יד;

 םַאדַאמ, ןיא "ירַאװָאב לרַאש, ,"לַאװקנסּפעש, ןיא "לָאבעט
 | | ,*ירַאװָאב

 ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא דילגטימ ַא .ש טרעוו 1940 ןיא
 ,טנעקשַאט ןייק ּפָא רע טרָאֿפ 1941 ןיא לַאֿפרעביא-יצַאנ םעד תעב ןוא

 ןוא ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעװקסָאמ ןיא ןטעברַאֿפ טרעוו רע ּווװו
 ,"רעקיכלימ רעד היֿבוט, ןיא ?היֿבט, ןוֿפ ןלָאר יד טרָאד טליּפש

 סנָאסבָאקַאי ןיא *םרַאיכ לוגינא ,"ןשיור רעדלעווע ןיא *ןעיטָאב;

 ַא רעטנוא; ןיא *סַאלָאקינ ןַאזיטרַאּפ ןשיכירג םעד; ,"ןרעגַאל ייווצ,

 -רַאֿפ סָאדש סמכילע-םולש ןיא "ילא ןועמש/ ןוא ,"ןעמָאנ ןדמערֿפ

 ,"לרעדיינש עטֿפושכ

 -רַא רעלוֿפטסנידרַאֿפפ לטיט םעד ןעמוקַאב .ש טָאה 1947 ןיא

 רעווקסָאמ ןיא רעבירא .ש זיא 1950 טניז .*רסֿפסר ןוֿפ טסיט
 רעד ףיוא ןטָארטעגֿפױא ךיוא זיא רע .רעטַאעט-רעדניק ןלַארטנעצ
 רעד; ןיא "ןַאמלָארוװ, ןוֿפ ןטלַאטשעג יד ןֿפַאשעג ןוא עניב רעשיסור

 רעווילָאא ןיא ?ןישזדעּפ רעטסימ, ,ןיזיװנָאֿפ ןוֿפ *רעקירעידנימ
 ,*זינַאקַארטס ןוֿפ טסיטיײלֿפ, ןיא *טסיטײלֿפ ןטלַא; םעד ןוא *טסיווט

 לבמַאסנַא ןשיטַאמַארד ןשידַיי ַא טריזינַאגרָא .ש טָאה 1962 ןיא
 ,ןַאגַאק ,קיניכ ,ַאקסנישטשעל :ןרָאיטקַא יד ןַײרַא ןענַײז סע ןכלעוו ןיא
 ןטנעמגַארֿפ טריֿפעגכרוד טָאה סָאװ .,ץרוק .,ןָאזניוװעל .,ןַאמלוש

 1967 ןיא .םַארגָארּפ-טרעצנָאק ַא ןיא "?רעקיכלימ רעד היֿבוט, ןוֿפ

 ,קַאװיּפס ,ַאניטָאריס ןטסיטרַא יד ןעמוקעגוצ עּפורט רעד וצ ןענַײז

 ךרוד ןיוש ןענַײז סע ןוא ,אקנעווָאטקַארט ,יקסנימַאק ,ַאווָארַאילטָאק

 -יכלימ רעד היֿבט; ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עצנַאג ןרָאװעג ןבעגעג ייז

 -ֿפושיכ, סנדַאֿפדלָאג ,*רעינַאּפש, סוָאטנָאמרעל ,2200.000. ,*רעק
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 רעטַאעט ןשידיי

 ךָאנ טימ ןרָאװעג טרעסערגרַאֿפ עּפורט יד זיא 1968 ןיא ."ןירעכַאמ

 עדויל :סרוקנָאק ַא ןטלַאהעגסיױא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא עגנוי 5
 ןַאמכיױה קרַאמ ,קרָאק ַאידָאלָאיו ,ַאװָאלָארּפ ַאשַאטַאנ ,ַאװָאקינדעמ
 ,ןייטשנירג עייש ןוא

 לַאנרושז רעד טנדרָאעגנַײא טָאה'ס סָאװ ,םוקנעמַאזוצ ַא ףיוא

 רעװקסָאמ, ןוֿפ רעריֿפנָא רעד יװ ,.ש טָאה ,*דנַאלמייה שיטעוװָאס;

 :טכירַאב ןקידנגלָאֿפ ןבעגעגּפָא "וויטקעלָאק ןשיטַאמַארד ןשידִיי

 ,רָאא 5 ןיוש טריטסיזקע וויטקעלַאק רעשיטַאמַארד רעזדנוא;

 עמַארד-סקלָאֿפ יד ןעלקַאטקעּפס ַײרד טריֿפעגֿפױא ןבָאה רימ...

 -ַאּפש, ןוא "טנזיוט 200, סמכילע םולש ,"רעקיכלימ רעד היֿבוט;

 ,וָאטנָאמרעל לַיַאכימ טעָאּפ ןשיסור ןלַאינעג ןוֿפ עמַארד יד ,"רעינ

 ןרָאי ענעגנַאגרַאֿפ יד ןוֿפ ךשמ ןיא .ווָארינשוק ןרהא ךרוד טצעזרעביא

 500 רעכעה ןבעגעג ןקילבוּפער עשיטעווָאס 15 עלַא ןיא רימ ןבָאה

 טנזיוט 400 רעביא ןעװעגַײב ןענַײז סע עכלעוו ףיוא ןעגנולעטשרָאֿפ

 ,לָאמ 3230 טלעטשעג רימ ןבָאה *רעקיכלימ רעד היֿבוט , .רעיושוצ

 לַײװרעד *רעינַאּפש יד, ,לָאמ 180 --- "טנזיוט 200, סמכילע-םולש

 ,קסנימ ,דַארגנינעל ,עװקסָאמ ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ .לָאמ 6

 טעטש עקינייא ןיא .טעטש ערעדנַא ייר ַא ןוא |סילֿפיט} יסיליבט
 ןטערטסױרַא ,טַײצ ןיא לגנַאמ ןרעביא ,ןעמוקסיוא זדנוא טגעלֿפ

 ,?גָאט ןייא ןוֿפ ךשמ ןיא ןעלקַאטקעּפס ייווצ טימ דנַאנַאכָאנ

 טבַײרשַאב (עיבַארַאסעב) דַאשרעב ןוֿפ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןיא

 -ַאמֿפושיכ יד, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ קורדנַײא םעד עגריכ .ב
 :"ןירעכ

 ןיא זדנוא ַײב ןענַײז לבמַאסנַא ןַײז טימ רעצרַאװש ןימינב,

 לבמַאסנַא רעד זיא לָאמ ייווצ ןיוש .תושדח םינּפ ןייק טינ דַאשרעב
 -עטשרָאֿפ עקיטכערּפ יד סעט ןיא זדנוא ןגיל ךָאנ .זדנוא ַײב ןעוועג
 *רעקַארָאס עלעמיש, ןוֿפ ןוא "היֿבט, ןוֿפ ןטלַאטשעג יד ,ןעגנול
 רעד היֿבט, ןסעיּפ יד ןיא רעצרַאוװש ןימינב ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ןיא

 ןיא.. ןמכילע-םולש טל "טנזױוט טרעדנוה ייױוצ , ןוא "רעקיכלימ
 .םענייא זיב ןרָאװעג טֿפױקרַאֿפסױא ןטעליב עלַא ןענַײז גָאט ןייא
 רעד טרעידעג טָאה סָאװ ,(העש ַײרד ךרע ןַא טַײצ עצנַאג יד.

 טגנערטשעגנָא ןוא טֿפַאגרַאֿפ ןסעזעג םלוע רעד זיא ,לקַאטקעּפס
 -ַאב עדעי ,טסעשז ןדעי ,לבמַאסנַא םענוֿפ ליּפש יד טריּפשעגכָאנ
 טשינ שממ םלוע רעד טָאה ףוס םַײב .ןרָאיטקַא יד ןוֿפ גנוגעו

 .עניב רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא יד טזָאלעגּפָארַא

 -רַאווש ןימינב לבמַאסנַא םעד ןוֿפ רעריֿפנָא ןטימ סעומש ַא ןיא..
 טעדנירגעג לבמַאסנַא רעד זיא 1962 רָאי ןיא :ריווועג רימ ןרעוו רעצ
 רעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא סקעז ןוֿפ דנַאטשַאב ןיא ןרָאװעג
 עארב ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעװקסָאמ ןיא טעברַאעגנעמַאזוצ טַײצ
 ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענַײז םורַא םישדח ַײרד ןיא .ןסלעָאכימ המלׂש טימ
 -רַאֿפ דנַאטשַאב ןרָאיטקַא רעד זיא 1967 רָאי ןוֿפ ןטסיטרַא ייוצ
 לבמַאסנַא רעד טגָאמרַאֿפ טציא .ריֿפ עַײנ ףיא ןרָאװעג טרעסערג
 -ןצנָא ףיוא סרוקנָאק ַא ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא סע .ןטסיטרַא ףלעווצ
 ןוא יױוצ ןדלָאמעג ךיז ןבָאה סרוקנַאק םוצ .לבמַאסנַא ןיא ןעמענ

 .טַײלעגנוי ריֿפ ןרָאװעג ןענַײז ןעמונעגנָא ןטנַאקילּפַא קיצנַאווצ
 .ןסעיפ ריֿפ ןוֿפ טײטשַאב לבמַאסנַא ןוֿפ רַאוטרעּפער רעקיטציא רעד
 -- ןָאדרָאג .ש ןסעיפ ַײרד ךָאנ לעֿפטרָאּפ ןַײז ןיא רעבָא טָאה רע
 ןוא "רערעל יועטלַא רעד , --- ןַאמסָארג .וװ ,"לקינייא סמש לעב סעד,
 ץנעטסיזקע ןַײז ןוֿפ רָאי סקעז יד ןיא ."וועשטידרעב ןעוועג זיא סָאד;
 .עלַא ץא ןעגתלעטשרָאֿפ 600 ַא ַײב ןבעגעג לבמַאסנַא רעד טָאה
 ."דנַאברַאֿפ-ןטעוװָאס ןוֿפ סרעטנעצ ערעסערג
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 -ֿפױא יד שטיװָאניבַאר המלש טבַײרשַאב ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא
 ךיז קידנלעטשּפָא ,עווקסָאמ ןיא "ןירעכַאמֿפושיכ יד; ןוֿפ גנוריֿפ
 ןליּפש ס'.ש ףיוא סרעדנוזַאב

 ,?ַאיַאקטטעי ווָאס, לעטַאה רעװקסָאמ ןוֿפ לַאז טרעצנָאק םעניא,

 -ערּפ ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,רעיױשוצ טנזיוט רעביא ןַײרַא טמענ סָאװ

  גוריֿפֿפױא רעד ןיא "ןירכַאמֿפושיכ יד, לקַאטקעּפס ןוֿפ ערעימ

 -רַאֿפ ןוֿפ טריֿפעגנָא ,לבמַאסנַא ןשיטַאמַארד ןשידִיי רעווקסָאמ ןֿפ

 ןימינב -- עיצַארעדעֿפ רעשידנעלסור רעד ןוֿפ טסיטרַא ןלוֿפטסניד

 -ירֲאי:76 רעד טליפש ןירעכַאמֿפושיכ רעד ןוֿפ לָאר יד .. .רעצרַאווש

 זַא ,ןרָאװעג עיצידַארט ַא גנַאל ןיוש זיא סע .רעצרַאווש ןימינב רעק

 -עגּפָא ךיז טָאה רעצרַאווש ןימינב.. .רענעמ ןליּפש לָאר עקיזָאד יד

 ןרעוו ןזיועג טגעלֿפ ןירעכַאמֿפושיכ יד ,פמַאטש ןטלַא ןוֿפ טגָאז

 ןיוש .ענעסילשעגּפָא ןוא ענעסירעגּפָא ןַא ,עדליוו ַא ,עקיטױק ַא יװ

 סרעצרַאוװש .דחפ ַא ןֿפרַאװעגנָא טָאה רעריא ןעזסיױא רעד זױלב

 ענכַאי עבָאב יד .אנוׂש רעקרַאטש ןוא רערטיכ ַא זיא ןירעכַאמֿפושיכ

 -רעסיוא טימ ךיז קידנקעדוצ ,םישעמ עקידמיואמ עריא ּפָא טוט

 רעצרַאווש ןימינב טָאה טלַאטשעג רעד-טָא ןגעוו .טײקמורֿפ רעכעל

 -לעה ןַײמ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד טימ ,טײטערַאֿפ ריא , :טגָאזעג רימ

 ןעמוקַײב ןעמ ןָאק זייב זַא ,תמא ןטלַא ןַא ןקיטעטשַאב ךיא ליוו ,ןיד

 טליּפש רָאיטקַא רעד ."טַאט ךרוד ,ףמַאק ךרוד רָאנ ,תוללק טימ טינ
 -עפמעט טימ ,לכימש ןטלעטשרַאֿפ ַא טימ ,קיטומטוג ,ךַײװ ,קַױר

 רָאי קיצכעז רַאֿפ .רעטקַארַאכ טימ ,גנַארד ןקיטסַאה טימ ,טנעמַאר

 ןלָאר טרעדנוה ריֿפ טריֿפעגסיױא רעצרַאווש טָאה טייקיטעט-רעטַאעט

 ןטעּפע ןיא טציא .. .ראוטרעפער ןקיטַײצטנַײה ןוא ןשיסַאלק ןֿפ

 ןַארעטעוװ רעד טָאה ,ענכַאי עבָאב רעד ןוֿפ לָאר יד קידנליּפש רעטלע

 -עטלעז ןַײז טימ ןָאטעג ץנַאלג א רעדיװ עניב רעשידִַי רעד ןֿפ

 -קעּפס רעד .טֿפַאשרעטסַײמ ןוא טנעלַאט ןלוֿפטכַארּפ ןקינוז ,םענ

 ןרעצרַאווש ךרוד ןרָאװעג טלעטשעג זיא "ןירעכַאמֿפושיכ יד, לקַאט

 -עגֿפױנוצ טוג ןענַײז ןרַאיטקַא עלַא .רעקצולס ףסוי טימ ןעמַאװצ

 ."טליפש

 (סָארג) ןילַאק ףעסיוי רעליּפשיוש רעשידִיי-שיטעיווָאס רעד

 :טבַײרש

 זיא רע ןעוו רָאי 15 עלוֿפ ןייק ןעוועג טלַא טינ ךָאנ זיא רע;

 סָאד .רעטַאעט ןלענָאיסעֿפָארּפ ַא ןיא לָאר ַא טימ ןטָארטעגֿפױא ןיוש

 ןעמונרַאֿפ ןבָאה עניב רעשידִיי רעד ףױא ןעוו טַײצ ַא ןעוועג זיא

 -רַאוולוב עלַאטנעמיטנעס ןוא סעקטערעּפָא עקיליב יד ןָא-ןביוא םעד

 ירָאה-רעטַאעט ןֿפױא טָאה רעֿפסָאמטַא ַאזַא ןיא.. .סעמַארדָאלעמ

 -זעריה ץרּפ גרוטַאמַארד ןטמירַאב סענוֿפ עּפורט יד ןזיווַאב ךיז טנָאז

 טימ ןייבששריה ץרּפ וצ ןעמוקעג זיא ןימינב רעקירָאי-16 רעד..ןייב

 טָאה עסעיּפ יד ןרעהסיוא יז לָאז רע ןטעבעג ןוא עסעיפ עיַינ ַא

 טרעהעגסיוא םַאזקרעמֿפױא טָאה ןייבשריה .פ ."ןברק רעד, .ןסייהעג

 ךַײא ַײב טסייה עסעיּפ יד, .רָאטױא ריא וצ טגָאזעג ןוא עסעיפ יד

 ןייֵלַא רבחמ רעד זיא רעריא ןברק רעטשרע רעד רָאנ ,"ןברק רעד,

 םיא טגייל ןייבשריה} "..ןרעוו טינ ךַײא ןוֿפ טעוװ גרוטַאמַארד ןייק

 רעצרַאווש ןימינב |טוט .ש סָאװ ,עפורט ןַיז ןיא ןטערטוצנַײרַא רַאֿפ

 סרוק-ןועל ןלעיצעּפס ןייק ןעגנַאגעגכרוד טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא

 ,רעליּפשיױש עשידִיי ןטיירג סָאװ ,לוש לַײװ ,לוש-ןרָאיטקַא ןַא ןיא

 עעידִיי יד טָאה גנויצרעד עטוג ַא .שוועג טינ טלָאמעד ןענַײז

 -סיימ עסיורג יד טימ ןשינעגעגַאב יד ןוֿפ ןעמוקַאב טנגוי-רעטַאעט

 רעטנוא טעברַא רעד ֿפ ,רעטַאעט ןשידִיי ןשיסַאלק םנוֿפ סרעט

 "ייב ןטעברַא וצ קילג סָאד טַאהעג טָאה רעצרַאווש .גנוריֿפנָא רעייז

 רעטַאעט ןשיטסילַאער ןשידִיי סנוֿפ ןירעגיילטנורג רעד טימ דנַאנ
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 ןיא טרילָארטסַאג טָאה יז ןעוו ,1911 ןיא ,ַאיַאקסנימַאק לחר-רתסא
 רַאֿפ... .עּפורט ריא ןיא ןרָאוװעג ןעמונעגנָא רעצרַאווש .ב זיא ,סעדָא
 תמאב יז זיא ,טנעלַאט ןגנוי ןקידנעמוקֿפױא םעד ,ןרעצרַאווש ןימינב
 ןַא טליפעעג טָאה טסנוק עקידנלַארטש ריא .רעטומ עיירט ַא ןעוועג
 ליפ... ,רָאיטקַא סלַא גנורימרָאֿפסיױא ןַײז ןיא עלָאר עקידנדײשטנַא
 טסנוק עשיטסילַאער יד ןשרעהַאב וצ ןרעצרַאווש ןֿפלָאהעגטימ
 רָאטקעריד ּוװ ,רעטַאעט-סקלָאֿפ רעשידִיי רעטשרע רעד ךיוא טָאה
 רעסיורג רעד -- רעריֿפנָא רעשירעלטסניק ,יקסווָאּפיל ןעוועג זיא
 .יקסווַאלסַאז ףלָאדור רעקיגַארט

 ןימינב וצ זיא טלעוורעטַאעט רעד ןיא טײקרעלוּפָאּפ יד. |
 -עגנייא ןיווע םיא ןעמ טָאה 1919 ןיא .ירֿפ רעייז ןעמוקעג ןרעצרַאווש
 טימ "לקניוו רעזדנוא, עּפורט רעד ןיא רָאיטקַא ןקידנריֿפ סלַא ןדַאל
 .יקסלַאֿפַאר טריֿפעגנַא טָאה סע רעכלעוו

 רַאֿפ ןטסָאמעגנָא זיא ןעמָאנ ַאזַא -- "ןרעטש רעדנעשזדנָאלב;
 -עגכרוד טָאה רע .םורַא רע טרָאֿפ ןבעל ץנַאג ַא .ןרעצרַאווש ןימינב
 ענעדײשרַאֿפ ןיא טליּפשעג טָאה ,קע זיב קע ןוֿפ דנַאל סָאד טזייר
 םענעדײשרַאֿפ ַא ןיא ,ןרָאיטקַא ענעדײשרַאֿפ טימ ,ןויטקעלָאק
 רעגַאל ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה רע ןשוו ,1915 ןיא וליֿפַא .רַאוטרעּפער

 עטסרעווש יד ןיא .טליפשעג ךיױא רע טָאה ,ענעגנַאֿפעגסגירק ןוֿפ

 ,עפורט ַא טריזינַאגרָא רע טָאה ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןופ ןעגנוגנידַאב

 -עצ ןא טייזעצ; ןעלקַאטקעּפס יד טימ ןטָארטעגסױרַא זיא סָאװ

 ."דימש לקנַאי, ,"לווייט ןוא (עטנעמ ,טָאג , ,"טיירפש

 סרעדנוזַאב ךיז טָאה טנעלַאט רעשירעליּפשיש סרעצרַאווש
 רעייז ןעוועג זיא סָאד .רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעסעדָא ןיא טילבעצ
 ַא טעברַאעג טָאה סע ּוװ ,ויטקעלָאק רעשירעֿפעש רעקרַאטש ַא
 יז יז ןעשיװצ ,סרעטסיימ-עניב עשידִיי עטמירַאב עדַאיעלּפ עצנַאג
 םעד טָא ןיא זיא רעצרַאוװש ..ַאווָאגב האל עסירעטקַא ענעטלעז
 טָאה ןזיירק עסיוועג ןיא... .רָאיטקַא רעקידנריֿפ ַא ןעוועג וויטקעלָאק
 רעשידִיי רעד זַא ,*עירָאעט ,, יד גנַאגמוא ןַא טַאהעג טַײצ ערעגנעל ַא
 רעד .ןסעיּפ עשידִיי ךעלסילשסיוא ןוא זיולב ןליּפש ףרַאד רעטַאעט
 ןֿפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק טָאה רעטַאעט-הכולמ רעשידִיי רעסעדָא
 טלעטשעג רע טָאה ןסעיּפ עשידִיי טימ ןעמַאזוצ .גנוניימ עקיזָאד יד
 עקַאט .א.א רעבָאלֿפ ,יקסווענשיוו ,יקסווָארטסַא ,יקרָאג ןוֿפ ןסעיפ יד
 ,רעצרַאװש ןימינב טֿפמעקעג טָאה קיטילָאּפ-רַאוטרעּפער ַאזַא רַאֿפ
 -עג רע טָאה *טעסָאג, רעסעדָא ןיא טעברַא ןַײז ןוֿפ טַײצ רעד רַאֿפ
 -ּפָא, רעד ןיא "ןקירעזייה , םענוֿפ ןטלַאטשעג עקיטכערּפ יד ןֿפַאש
 ,"רעטומ , סיקרָאג ןיא "ַאקדַאכַאנ ײרדנַא , ,"עידעגַארט רעשיטסימיט
 "וועדעוודעמ , ,"עקידלוש דלוש ַא ןָא; סיקסווָארטסַא ןיא "ַאגַאמש;
 ."ירַאװָאב סַאדַאמ, ןיא "לראש, ,"דניק דמערֿפ ַא; סניקרַאווקש ןיא
 רעד ןיא ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ךיוה םתעשב ןענַײז ןלָאר עלַא יד טָא

 -רַאוװש ןימינב טָאה רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעסעדָא ןיא .עסערּפ
 רעשיסַאלק רעשידִיי רעד ןיא ןלָאר עקידנצנעלג ענַײז ןֿפַאשעג רעצ
 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןַײרַא ןענַײז עכלעוו ,ןלָאר ,עיגרוטַאמַארד
 יד ייר רעטשרע רעד ןיא ןרעהעג ייז וצ .רעטַאעט ןשיטעווָאס ןשידִיי
 ,רעקָארָאס עלעמיש ,ךַאמצָאה ,רעיַאוָאגזָאמ ,היבט ןוֿפ ןטלַאטשעג
 | .קנַאלב רעדנעס

 יד ןיא טליּפשעג רעצרַאוװע טָאה טֿפַאשרעטסײמ סיױרג טימ

 רעיושוצ רעד .עיגרוטַאמַארד רעשידִיי רעקיטַײצטנַײה רעד ןוֿפ ןסעיפ

 -רעבוה ןיא "שא, ןוֿפ לָאר רעד ןיא טציא זיב ךָאנ םיא טקנעדעג

 ןיא "קאומש ןרהַאג ןוֿפ ,"טלעוו רענעי ןוֿפ טסַאג ַא; עסעיפ סנַאמ

 עטסכעה יד .*עווקסָאמ ןוֿפ לדיימ סָאד , רָאטיױא ןבלעז ןוֿפ עסעיפ רעד

 רעד ןיא טכיירגרעד רעצרַאווע טָאה טסנוק רעשינעצס ןוֿפ הגרדמ
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 ןופ ןָאסיסלקעל

 -רַאוװש ןימינב ."ווָאלדרעווס ווָאקַאי, לקַאטקעּפס םעניא "לָאר-ןינעל ,
 טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשידִיי סעניא רעקיצנייא רעד זיא רעצ
 | .ןענינעל ןוֿפ לָאר יד ןליּפש וצ דוֿבּכ םעד

 ןבירשעג טָאה שטיווָאנַאדשז .א רעקיטירק-רעטַאעט רעד סָאװ טָא
 זיא סָאד, :גנוריֿפֿפױא סרעצרַאווש .ב ןיא לָאר רעקיזָאד רעד ןגעוו
 טלַאטשעג סָאד ןֿפַאש ,טעברַא עקידוֿבּכב ,עטריצילפמָאק ,עסיורג ַא
 רעביא ןטעברַא העש עדעי ,גָאט ןדעי טײטַאב רעריֿפ ןסױרג םנֿפ
 -רַאוװש ןיא ,עטכיירגרעד סָאד ןרעֿפיטרַאֿפ ןוא ןעמוקלוֿפרַאֿפ ,ךיז
 סָאד רעכעלטייד ןוא רעכעלרעה ץלַא ךיז רַאֿפ רימ ןעעז ליּפש סרעצ
 רעקיזיורב טימ ,ןבעל טימ לוֿפ ,ןטושּפ םענוֿפ טלַאטשעג עטבילַאב
 שטיליא רימידַאלװ טײקכעלשטנעמ ןוא טיײקכעלטרעצ ,עיגרענע
 | ,"ןינעל

 ןוא טנעלַאט סרעצרַאווש .ב טצַאשעג ךיוה טָאה סלעַאכימ המלש !
 -הכולמ ןשידִיי רעװקסָאמ ןיא טעברַא ףױא ןדַאלעגנייא םיא טָאה

 עקיטכערפ עַײנ ךס ַא ןֿפַאשעג רעצרַאוװש .ב טָאה ָאד .רעטַאעט |
 רעסישזער ןַײז סָאװ ,"רעקיכלימ רעד היֿבוט, לקַאטקעּפס ןיא .ןלָאר

 ,לָאר-טפיוה יד טליפשעג רעצרַאווש .ב טָאה ,סלעַאכימ ןעוועג ןיא

 לָאר יד טליּפשעג רע טָאה םזיריל ןקידונח טימ לוֿפ ,דלימ .ןהיֿבט

 -סילַאער ןטכע טימ ."רעדיינש ןטֿפושכרַאֿפ , ןיא "הילא ןועמש; ןוֿפ

 רעדלעוו עסעיפ רעד ןיא ןָאטעג ץנַאלג ַא רע טָאה טנעלַאט ןשיט

 .ןסלעָאכימ .ש ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא *"ןשיור

 -רעטַאעט עטסעב יד ןוֿפ סנייא ןֿפַאשעג טָאה רעצרַאװש .ב

 ןשיטעווָאס םעד טכַארּפ רעלוֿפ רעד ןיא ןזַײװַאב עכלעוו ,ןטלַאטשעג

 "וצ רעד .טלַאטשעג-"ַאיטַאב; סָאד ןעניז ןיא ָאד בָאה ךיא .ןשטנעמ

 טרילרַאֿפ סָאװ ,ןשטנעמ ןקיטסולסנבעל ַא עניב רעד ףיוא טעז רעש

 ןעגנוגנידַאב עטסכעלרעֿפעג ןוא עטסרעווש יד ןיא וליֿפַא טינ ךיז

 זיא "ַאיטַאב, סרעצרַאוװע .המחלמ-דלַאו רעשינַאזיטרַאּפ ַא ןוֿפ

 סָאװטע ,דלימ ךעלרעסיוא זיא רע ,רעקידנלכיימש ַא קידנעטש

 רעהעגי'ס יו קידנעטש טשינ זיא רע זַא ,ליֿפַא ךיז טכוד סע .שיריל

 -ַאכ וֿפ טייקכיױו רעקיזָאד רעד רעטניה רָאנ ,ןסָאלשטנַא ןַײז וצ

 .ןליוו רענעלָאטש ַא ןטלַאהַאב טגיל רעטקַאר

 ןיא טעברַא ףיוא ןרָאוועג ןדַאלעגנייא רעצרַאווש .ב זיא 1951 ןיא

 ַא ןֿפַאשעג רע טָאה ָאד ךיוא ,רעטַאעט-רעדניק ןלַארטנעצ רעווקסָאמ

 ןַײז סיוא סרעדנוזַאב ךיז טלייט ייז ןשיווצ .ןלַאר עכַײרנברַאֿפ ייר

 -עגּפָא ךיוה זיא עכלעוו ,"טסיווט רעווילָא, לקַאטקעּפס םעניא לָאר

 .ןוָאּפָאּפ .א .רססֿפ ןוֿפ טסיטרַא סקלָאֿפ םעד ךרוד ןרָאוװעג טצַאש

 .רעסישזער ,רעריֿפנָא זיא רעצרַאווש ןימינב זַא ,רָאי עכעלטע ןיוש

 םעד .לבמַאסנַא ןשיטַאמַארד ןשידִיי רעוװקסָאמ םענוֿפ רָאיטקַא ןוא

 ןוא ןשינעטנעק ,תוחוּכ ענַײז עלַא קעװַא רע טיג לבמַאסנַא ןקיזָאד

 | .טנעלַאט
 ךיז טזָאל רעטלע יד !עניב-רעטַאעט רעד ףױא רָאי קיצכעז

 ,ןלָארטסַאג עקידנעטש יד .ןכָארבעגנָא ןיוש זיא טנוזעג סָאד .קֿפ

 ,ןשטנעמ םעד רעגנִיי טינ ןכַאמ געוו ןיא ךיז ןעניֿפעג עקידרדסּכ סָאד

 ַא ןרּפָא ןגעוו ןרעה טינ וליֿפַא ליוו רָאיטקַא רעטרָאיַאב רעד רָאנ

 יו ,ןלָאר עטסרעווש יד ןליּפשע וצ טיירג ,רעקיטסול ַא ,רעכעלײרֿפ

 רע זיא ,טסּוװעג טינ לָאמנייק טײקנַארק םוש ןייק ןוֿפ טלָאװ רע

 ."טסנוק רעד ןיא קידנעטש ,עניב רעד ףױא קידנעטש
 ."דנַאלמײה שיטעיװָאס , ןוֿפ .ע .ש
 ,טרָאװ עשידיא ס דנַאלסור ןיא טבעל ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ ץָארט -- ןירָאג .א

 ,1968 רַאורבעֿפ 13 .י .נ ,/ וװרָאֿפ ,
 ,8 'ג ,עװקסָאמ ,"דנַאלמיײה שיטעװָאס , ,60 ןוא 75 -- (סארג) ןילאק ףעסיוי

7, 
 ,"8'מ,, ,עװקסָאמ ןיא "ןירעכַאמֿפושיּכ , סנעדַאֿפדלָאג --- שטיװָאניבַאר המלש

 ,1968 ילוי 7 י נ
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 רע ט ַאעט ןשידיי
 זיר

 א
 טאמאשאוו טא עע

 ָאידוטס רעטַאעט דנַאלווילקי
 טֿפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידיא רעד ייב

 ןיא ןעמוקעג 1910 ןיא זיא רע ןעוו זַא ,רעביא טיג ןיקשענ עיש
 -ץגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג ַא ןעוועג טרָאד ןיוש זיא ,דנַאלוװילק

 -ָארּפ, ןסייהעג טָאה עּפורג יד .טעברַא-רעטַאעט עשידִיי טימ ןבעג
 זיא גנודנירג ריא ןוֿפ עטַאד יד יונעג ."בולק קיטַאמַארד וויסערג
 רעדירב יד; טריֿפעגֿפױא יז טָאה טלָאמעד רעבָא ,טנַאקַאבמוא םיא
 ,ןטנווֶא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ךיוא ןענַײז'ס .ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ "אירול
 ןוא סעיצַאמַאלקעד ,ןעגנונעײלרָאֿפ ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַײז סָאװ
 ןיא ךיז טָאה טַײצ רענעי ןיא .ץנעט טימ ןקידנע ךיז טגעלֿפס

 ןוֿפ רעטעּפש ןירעסַאֿפרַאֿפ) ןיעשזד ;לרָאּפ ַא טצעזַאב דנַאלווילק |

 לעבייא ןוא (5190-94 .זז ?ןָאקיסקעלא עז ,"רעטקַאניײא ןביז, ךוב |
 -ַאמַארד וויסערגָארּפ , רעקרָאי-וינ ןוֿפ רעדילגטימ ענעזעוועג ,זואר
 ןשטנעמ עגנוי ,רעדילגטימ עַײנ ןגיוצעגוצ ןבָאה ייז ."בולק קיט
 יידִיי ןיא רָאנ ,רעטַאעט שידַיי ןליּפש ןיא רָאנ טינ עטריסערעטניא
 רעייז ןעוועג ייז ןענַײז ייברעד רעבָא ,ללכב טעברַא-רוטלוק רעש

 .רעדילגטימ עַײנ יד ןעמענַײרַא םַײב שירעביילקרביא

 -עג טעדנירגעג ףיורעד דלַאב זיא ,רעביא טיג ןיקשענ עיש יו
 רעכלעוו ,"בולק קיטַאמַארד ןידרָאג ֿבקעיא; בולק רעַײנ ַא ןרָאװ

 ,טריטסיזקע טינ גנַאל רעבָא טָאה

 -ערגָארּפ, ןיא דילגטימ סלַא ןיקשענ לשיֿפ ןַײרַא טערט 2

 טרָאד טרעװ רעטעּפש רָאי ַא טימ ןוא "בולק קיטַאמַארד וויס
 -עגּפָא ןרעו ןעגנולמַאזרַאֿפ יד .ןיקשענ עיש ןעמונעגנַײרַא ךיוא
 ףסוי :ןענַײז בולק ןוֿפ רעדילגטימ יד .םועסייל רָאבייל ןיא ןטלַאה
 .רד ,שטיװָאקטיװ ישטרעב ,ןײטשדלָאג ריאמ ,טכיל לאכימ ,רעדעֿפ

 ,זואר ןיעשזד ,ןיקשענ עיש ןוא לשיֿפ רעדירב יד ןוא ןרעּפלַאה רשֲא |
 הרש ,שטיוװָאביײל זואר ,ןַאלּפַאק םהרֿבַא ,טייל ַאננַא ,ןעמיט ןָאשזד
 -נעסינ .ל ,ןיבור ףסוי ,ןײטשלָאװ ףסוי ,ןיוועל אילָא ,שטיוװָאבייל

 ,לעשטווארק סקַאמ ,קילעראג .ל ,ןיקטע סלרַאשט ,קינלָאקש סקַאמ ,ןָאז

 ןיא קיטקַארּפ לסיב ַא טַאהעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,זוָאר לעבייא !

 עּפורג רעד ןוֿפ םַארגָארּפ סָאד .רעסישזער רעד זיא ,טעברַא-רעטַאעט
 ןעגנערב לייט .רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל עשידִיי ןרידוטש וצ זיא
 ןוא ןעגנונעײלרָאֿפ עטרידוטשנייא ןעגנולמַאזרַאֿפ ענײמעגלַא יד וצ

 טריֿפ'מ .םעד ןגעוו טריטוקסיד'מ ןוא סיוא יז טרעה'מ .סעיצַאמַאלקעד |
 קרַאמ .,יקסניּפ ,ןיביל .ןעזייר ,ץרפ ןוֿפ סרעטקַאניא ףיוא ךיוא
 -רעטנוא ףיוא ןטערטוצֿפױא רעדילגטימ טקיש'מ ןוא א'א ןײטשנרַא
 -רַאֿפ ןרעוו ךיוא .ןטֿפַאשנַאמסדנַאל ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןוֿפ ןעגנומענ
 ןוֿפ רעבַײרש ,טיבעג םעד ףױא עטשרע יד יװ רשֿפא ,ןטעב
 ,ןטַארעֿפער טימ ןטערטוצסױרַא טעטש ערעדנַא

 | יײהלבנ יד,

 ןוֿפ לַאז ןיא זוָאר לעבייא ןוֿפ ריא טריֿפעגֿפױא טרעוװ 1913 ןיא
 ,ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ "הלבנ יד; סנעיילע לענָאשייקודע ליסנואק

 "לקנגיוװ ןֿפרָאװרַאֿפ ַא,

 ריא טריֿפעגֿפױא רעטַאעט ןַאטילָאּפָארטעמ ןיא טרעוו 1915 ןיא
 .ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ "לקניוו ןֿפרָאװרַאֿפ ַאע זוָאר לעבייא ןוֿפ

 -ַאגרָא טרעו המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןטימ
 ןיא ןַײרַא ךיז טֿפרַאװ עּפורג עצנַאג יד ."ףילער סלּפיּפ, יד טריזינ
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 ריא טלעטשעגּפָא לַײװרעד טרעוו סע ןוא טעברַא רעקיזָאד רעד
 טנדרָאעגנַײא דנַאלווילק ןיא טרעוו 1917 ןיא .טעברַא עכעלמיטנגייא
 עקינייא ןָא טלַאה סָאװ ,רַאזַאב רעסיורג ַא קעװצ-סֿפליה ןרַאֿפ
 טריֿפעגכרוד טרעוו ןוֿפרעד גנוריֿפנָא רעד ןוֿפ לייט ַא ןוא ,ןכָאװ
 טרָאד ךיוא טסילשַאב עכלעוו ,עּפורג רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ךרוד

 עלַא טימ טקַאטנָאק ןיא ךיז קידנלעטש .לײטּפָא-ךוב ַא ןבָאה וצ

 ןרעוו עכלעוו ,רעכיב לָאצ עסיורג ַא ןָא ןעמוק ,ןגַאלרַאֿפ-ךוב עשידִיי

 ַא .סעמוס עטנטַײטַאב ןַײרַא ןגָארט ןוא רַאזַאב ןֿפױא טֿפױקרַאֿפ
 ןבעגעגסױרַא טרָאד טרעוו סָאװ ,גנוטַײצ יד ךיוא טגנערב הסנכה
 עּפורג רעד ןוֿפ טעברַא יד .רעלימ .ש ןוא רעדעֿפ ףסוי ןוֿפ ריא
 ןוא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ךרוד טצַאשעגּפָא קרַאטש טרעווי

 ןיא ןבעל ןשידִיי ןוֿפ לייט רעלוֿפטרעװ ַא סלַא טנעקרענָא טרעוו יז
 ,דנַאלווילק

 ןעניירַאפ עשיטַאמַארד:שירָארעטיל יד

 עשידִיי עקידנריטסיזקע יד טריזינַאגרָא ןרעו טַײצ רענעי ןיא

 ,דנַאברַאֿפ ַא ןיא עקירעמַא רעביא ןעניײרַאֿפ עשיטַאמַארד

 | :טבַײרש ןַאמשיֿפ ֿבקעי

 "עניב-סקלָאֿפ, ןרעקרָאירינ} יד ןָא ךיז טסילשש 1917 רָאי ןיא;

 -ַאגרָא ןַא ,"ןעניירַאֿפ עשיטַאמַארד-שירַארעטיל יד ןוֿפ דנַאברַאֿפ, ןיא

 .ןוֿפ ויטַאיציניא רעד ףיוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,עיצַאזינ

 טָאה ןוא ,טיַָארטעד ןוא דנַאלוילק ןיא ןעניײירַאֿפ עשיטַאמַארד יד

 דנַאל ןרעביא ןעניײרַאֿפ-עמַארד עלַא ןדניברַאֿפ וצ קעווצ םעד טַאהעג

 טימ רעדנוזַאב ןיירַאֿפ ןדעי ןֿפלעה לָאז סָאװ ,טֿפַאשרעּפרעק ןייא ןיא

 דנַאברַאֿפ ןיא .ג"דא ןעגנוריֿפֿפיוא ןגעוו ןעגנוזַײוונָא ,ישזער ,ןסעיּפ

 -נירג רעד .ןעניײרַאֿפ עשיטַאמַארד 10 םורַא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענַײז

 ַײמ 27 ןוא 26 םעד| ןרָאוועג ןטלַאהעגּפָא זיא רָאֿפנעמַאזצ-סגנוד

 דוד טלַײױװרעד ןרעוו טנעדיזערּפ סלַא ןוא ,דנַאלוילק ןיא 07

 ןטייוצ םַײב .רַאטערקעס סלַא ַאגַאקיש ןוֿפ ץטַאק ֿבקעי ןוא יקסניּפ

 ,1918 ַײמ ןיא טיָארטעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,רָאֿפנעמַאזוצ

 .טימ ןטָארטרַאֿפ ןעוועג ןיוש *עניב-סקלָאֿפ, |רעקרָאירינ}| יד זיא

 דנַאברַאֿפ רעד ןיוש זיא רָאֿפנעמַאװצ םענעי ַײב .טַאגעלעד ריא

 רעליפשיוש עּפורג עטלעטשעגנעמַאזצ ַא טַאהעג ןוא ויטקַא ןעוועג

 עקשָאיג סווָאמיד טריֿפעגֿפױא ןבָאה סָאװ ,טעטש עכעלטע ןוֿפ

 .ימע-ןב ֿבקעי ןוֿפ טריסישזער ,*טנַאקיזװמ

 ןבעגעג עפורג רעד ןוֿפ ןענַײז עכלעוו ,ןעגנולעטשרָאֿפ ענעי
 יד .ענעבעגעגנַײא רעייז ןעוועג ןענַײז ,טעטש עכעלטע ןיא ןרָאוװעג
 רעשירַארעטיל ַא טימ ןָאטֿפױא ןָאק יז סָאװ ןזיװַאב טָאה עפורג
 זיא ןענוֿפעגסױא רימ ןבָאה טעטש-ץניווָארּפ יד ןיא ךיוא .עסעיפ
 רעבָא .ןסעיּפ עטוג ןוֿפ האנה טָאה ןוא ןעז טמוק סָאװ ,םלוע ןַא ָאד
 םעד ןוֿפ ךַאזרוא יד ןעוועג זיא גנוריֿפֿפיוא רענעי ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד
 -ַאב בור'ס זיא סָאװ ,רָאֿפנעמַאזצ םַײב .דנַאברַאֿפ ןוֿפ גנַאגרעטנוא
 / -עג ןסָאלשַאב זיא ,"טסעוו לדימ, רעד ןוֿפ ןטַאגעלעד ןוֿפ ןענַאטש
 - "נָא לָאז עכלעוו ,"ינַאּפמָאק רעטַאעט}, ַא ןריזינַאגרָא וצ ךַײלג ןרָאװ

 זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד .קרָאי-רינ ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ ןבעג ןבייה -

 רעד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ רעד ןעוועג ךָארג זיא ,ןַאלּפ םעד ןגעק ןעוועג

 רעקיזָאד רעד רַאֿפ ןוויטָאמ 4 ןָא טיג ןַאמשיֿפ} *עניב-סקלָאֿפ;
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 ןופ ןָאקיסלסעל

 ,'עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד ןוֿפ ןענײרַאֿפ עשיטַאמַארד-שירַארעטיל יד , ןוֿפ רַאֿפנעמַאװצ רעטשרע |

 .ָאיהַָא ,דנַאלװילק ,ירערבייל קילבָאּפ דנאלדואו ןיא 1917 ַײמ ןט:28 ןוא ןט:27 ,קיטנוז ןוא תבש ןטלַאהעגּפָא

 טַאהעג טינ ,םױא טעז סע יו ,רעבָא ןבָאה תונעט עלַא יד .ןגנוניימ
 ,ןטַאגעלעד עשיטסַאיזטנע-קרַאטש וצ לסיבַא יד ףיוא גנוקריוו ןייק
 -עג ןעמונעגנָא ָאי זיא קרָאירינ ןיא ןליּפש וצ סולשַאב רעֶד ןוא
 -עגקירוצ סולשַאב םענעי בילוצ ךיז טָאה עניב-סקלָאֿפ יד... .ןרָאװ
 זיא גתמענרעטנוא רעצנַאג רעד ןוֿפ ןוא ,"דנַאברַאֿפ, ןוֿפ ןגױצ
 ."ןרָאװעג טינרָאג

 / :טבַײרש לעטסעמ ֿבקעי

 זיא ןעניײרַאֿפמַארד יד ןוֿפ ילברעדנאנוֿפ ןוא גנודנירג יד םגה;
 ןיא ןעוועג זיא ןוא ,ןדָאב ןטיירגעגוצ ַא ףיא ןעמוקעגֿפױא סיוועג
 ןעמענ עמַאזניימעג יד ןוֿפ ןעז וצ זיא סָאװ -- טַײצ רעד ןוֿפ טסײג
 -ַארד וויסערגָארּפ ,עניב-סקלָאֿפ עשידִיי עַײרֿפ) ןעניײרַאֿפ ליֿפ ןוֿפ
 ךיױא ןוא (גדא ןיײירַאֿפ רעזעיטַאמַארד-שירַארעטיל ,בולק קיטַאמ
 ןסירעגּפָא ןעוועג רעבָא ייז ןענַײז -- רַאוטרעּפער ןכעלנע רעייז ןוֿפ
 ןָא (טריטעגעװ טפָא ןוא) טעברַא רעייז ןַָאטעג ,ןטיױוצ ןופ רענייא

 ַאזַא .טֿפַאשלעזעג רעד דצמ ףליה ןוא ןעגנוזַײוונָא םוש ןָא ,?ָארטנָאק

 ּוצ טריפעג רעכיז טלָאוו ןוא ןטלַאהנָא טנָאקעג טינ גנַאל טָאה בצמ

 רעצנַאג רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןוא לַאֿפרעדנַאנַאֿפ ןרעלענש ךָאנ ַא
 עיצַאזינַאגרָא עכעלטייהנַײא ןַא ןֿפַאשַאב, וצ ידּכ .גנוגעווַאב מַארד
 ךיז 1916 רעבמעטפעס ןטס24 םעד ןענַײז *דנַאל ןצנַאג ןרעביא
 רעדנַאלוילק יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ָאדילָאט ןיא ןעמוקעגנעמַאזװצ
 יו רענעלּפ ןטעברַאוצסױא, ןבולק עשיטַאמַארד רעטיָארטעד ןוא
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 -רַאעגסיױא טָאה ןעמ ."ןעגנערב וצ דנַאטשוצ גנוקיניירַאֿפ ַאזַא יױזַא

 ןוא ץנערעֿפנָאק ַא רַאֿפ ףורֿפױא ןַא טזָאלעגסױרַא ,סַארגָארּפ ַא טעב

 .עטעקנַא ןַא רַאֿפ סנגױב-עגַארֿפ טקישעגרעדנַאנוֿפ

 ץנערעֿפנָאק עקיזָאד יד זיב טַײצ רָאי ַא ןעמונעג רעבָא טָאה סע

 ןעגנורעגעצרַאֿפ ליֿפ ךָאנ .ןטַאטלוזער טכַארבעג ןבָאה עטעקנַא ריא ןוא

 ַײמ ןט-27 ןוא ןט-26 ןֿפױא ןרָאװעג ןֿפורעג רָאֿפנעמַאװצ רעד זיא

 ילײטַאב יד .דנַאלווילק ןיא "ירערבייל קילבָאּפ דנַאלדּווא ןיא 7

 -טימ ַא טימ) ןעניײרַאֿפ 18 יד ןוֿפ .עסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא גנק

 ןסילשוצנָא ךיז טרעלקרעד ןבָאה סָאװ (350 םורַא ןוֿפ טֿפַאשרעדילג

 9 ןיױלב ןטָארטרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ,דנַאברַאֿפ ןטנַאלּפעג םעד ןיא

 עקיצנייא ןייק ךיוא יו ,קרָאירינ ןטַאגעלעד 23 ךרוד ןענײרַאֿפ

 -רַאֿפ ןייק טקישעג טינ טַאה ,ןטַאטש-חרזמ יד ןוֿפ טָאטש-ץניווָארּפ

 יד ןעזעגנייא ןבָאה ןענײרַאֿפ עלַא טינ זַא ,סױא טזייו .רעטערט

 טוזעּפ ךיז ןבָאה רעדיוו ערעדנַא .גנוקינײרַאֿפ ַאזַא ןוֿפ טייקידנעווטיונ

 -ונעג ךיז ףיױא טָאה ?ץניווָארּפ, יד דָארג סָאװרַאֿפ ןעוועג אנקתמ

 יז הביס גונעג ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא סָאד ןוא ,ויטַאיציניא יד ןעמ

 -טּפױה יד רעבָא ,ןרירָאנגיא רָאֿפנעמַאװצ םענעֿפורעג םעד ןלָאז

 ;עגַאל רעשיטילָאּפ רעקיטלָאמעד רעד ןיא ןגעלעג רעכיז זיא הביס

 ,עקירעמַא ןיא עיצַאזיליבָאמ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה טַײצ רענעי ןיא

 תוֿפידר ןוא סעזיווער עשַיייצילָאּפ עילַאווכ יד ריא טימ ןעמַאװצ ןוא
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 ןסָאלשעג ןענַײז ליֿפ עכלעוו ןוֿפ) סעיצַאזינַאגרָא עלַאקידַאר ףיוא
 .גדא ןקעטָאילביב ןוֿפ סעיצַאקסיֿפנָאק ,(ןרָאװעג

 זיא ןעניײרַאֿפמַארד עֶנעסָאלשעגנָא יד ןוֿפ "דנַאברַאֿפי רעד
 / -עגייא ןַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב וליֿפַא טָאה ןעמ .ןעמוקעג דנַאטשוצ

 יד זיא רָאֿפנעמַאװצ ןכָאנ רעבָא ,"רעטַאעט-טסנוק-סקלָאֿפ םענ

 ַא ץא .רָאװעג טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא טעמכ טייקיטעט-רעטַאעט

 ינ רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא יקסניּפ דוד טבַײרש דנַאברַאֿפ םוצ וירב

 "עּפָאָאק ןייק ןכַאמ טינ לָאז ןעמ זַא ,"טֿפַאשלעזעג-טסנוק, רעקרָאי

 -טסנוק-סקלָאֿפ  ןרַאֿפ טֿפַאשלעזעג-סעיצקַא עטנַאלּפעג יד) עיצַאר

 ןרָאיטקַא רעד טימ ףמַאק ַא ןעמוקרָאֿפ טעוו סע לַײװ ,(רעטַאעט

 ןטרַאוװצּפָאא טלָאמעד טסילשַאב עוויטוקעזקעדדנַאברַאֿפ יד ."ךָאינוי

 ןעניײרַאֿפ יד ןרעדָאֿפוצֿפױא, ליוורעד ןוא *טַײצ רעקיטסניג ַא זיב

 יד רַאֿפ ןטנווָא עשירַארעטיל ,ןטרעצנָאק ןרישזנַארַא ןעז ןלָאז יז

 טנָאנ |ןעגַאל יד ןיא}| ךיז ןעניֿפעג .עכלעוו ,ןטַאדלָאס עשידִיי

 | ."ךעלטעטש ערעייז ןבענ

 .טקידנעעג ןעוועג *דנַאברַאֿפפ ןוֿפ טייקיטעט יד זיא סעד טימ

 ,טײקכעלטנֿפע עשידִיי יד ןגָארטעג ַײברעד טָאה דלוש עסױרג ַא

 רעקידריווקרעמ ַא טימ ןגױצַאב ךיז טָאה סָאװ ,עסערּפ יד רעבָא טרֿפב

 ףור'ס יז ןוא גנוגעווַאב ןבולקמַארד רעצנַאג רעד וצ גנוצעשגנירג

  ךיז ןבָאה גנוגעווַאב רענעי ןוֿפ סולֿפנייא ןרעטנוא רעבָא ,ןגױװערַאֿפ

 ."ןבולק-מַארד עַײנ טלקיווטנַא

 :זַא ,טקרעמַאב ןיקשענ עיש

 -יטסניא עשיטָאטש ַא סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד
 -נָאק רעד וצ .קעווצ ןשידִיי ַא רַאֿפ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא עיצוט
 ןענַײז טסעג טפיוה יד ןוא ,ןטַאגעלעד ךס ַא ןעמוקעג ןענַײז ץנערעֿפ
 ץנערעֿפנָאק רעד ףױא ןוא ,טַאלבנעזױר .ה ןוא יקסניּפ דוד ןעוועג
 עּפורג רעדנַאלווילק רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד זַא ,ןרָאוועג ןסָאלשַאב זיא
 .?טֿפַאשלעזעג עשיטַאמַארד שירַארעטיל , ןַײז לָאז

 יױחח רענעגנודעג רעד;

 טריֿפעגֿפױא ימע-ןב ֿבקעי ןוֿפ ריא טרעוו 1918 ַײמ 29 םעד
 יד .ווָאמיד ּפיסָא ןוֿפ (*טנַאקיזומ עקשָאי;) "ןתח רענעגנודעג רעד;
 ,טיָארטעד ןיא ןבעגעג ךיוא טרעוו גנולעטשרָאֿפ

 עצנַאג ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפיױא ןייק ןענַײז 1924 זיב 1918 ןוֿפ ךשמ ןיא
 .סעיצקעל ןוא ןטנווָא-טסנוקניילק רָאנ ,ןרָאװעג ןבעגעג טינ ןסעיּפ

 יד; ךוב סָאד ןבעגעגסױרַא טֿפַאשלעזעג יד טָאה 1924 ןיא
 ןוֿפ ןעניישרעד סָאד דוֿבּכל .ןרעּפלַאה בייל-השמ ןוֿפ *עוװַאּפ ענעדלָאג

 ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא גנורעַײֿפ ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא זיא ךוב
 טסנרע רָאטיזָאּפמָאק רעד טקילײטַאב ךיוא ,רבחמ םעד רעסיוא ,ךיז
 | ,ץרַאװש סירָאמ רעליּפשיוש רעד ןוא ךָאלב

 -ַאמַארד ןֿפױא סיוא טינ ךיז ןענכייצ ןרָאי עקידנעמוק יד ךיוא
 ,טעברַא-רוטלוק רענײמעגלַא טימ רעמ ךיז קידנבעגּפָא ,טיבעג ןשיט
 ףיוא ןטיבעג רעדיװ טרעוװ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןוא
  ,"טֿפַאשלעזעג רוטלוק עשידִיי;

 ;טקרעמַאב ןיקשענ .ש
 ןיא סעיזנעצער ןייק ןעוועג טינ ךָאנ ןענַײז טַײצ רענעי ןיא,

 ַא ךָאנ רָאנ ,ןעגנולעטשרָאֿפ ענעבעגעג יד ןגעו עסערפ רעד
 רעד ןוֿפ ּרעדעי ןוא ,ןעמוקֿפױנצ ךיז ןעמ טגעלֿפ גננולעטשרָאֿפ

 ןזַײװנָא ,גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו גנוניימ ןייז ןגָאזסױרַא טגעלֿפ עּפורג
 טימ טלָאמעד טצונַאב ךיִז טָאה ןעמ .תונורסח ןוא תולעמ יד ףוא
 ."קיטירקטסבלעז;
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 "העיסנ סקידצ םעדא

 -על ַא ןָא ךיז טבייה 1920 ןיא טשרע

 -עג רעד ןיא לטיּפַאק ,רעוויטקַא ,רעקידעב
 עשילגנע רעדנַאלװילק יד .טֿפַאשלעז
 עלַא טעברַאֿפ *רעליד ןיילּפ יהד; גנוטַײצ -

 רעד ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא עלערוטלוק
 זַא ,גנורעקלעֿפַאב רעקיכַארּפש-דמערֿפ
 סָאװ ,טנװָא ןַא ןטיירגוצ לָאז יז ןוֿפ עדעי
 "קַארַאכ ןקיטרַאנגיא םעד ןקירדסיוא לָאז
 -לעזעג יד רעבָא ,רוטלוק רעייז ןוֿפ רעט
 -עגּפָא ךיז גנַאל ןיוש קידנבָאה טינ טֿפַאש

 ,רעסישזער ןייק קידנבָאה טינ ןוא טעברַא רעלַארטַאעט טימ ןבעג
 יקסװָארטסָא םייח קנַאד ַא רעבָא ,טײהנגעלרַאֿפ ַא ןיא ךיז טניֿפעג
 ףיוא טריֿפעגנָא טָאה רע ּוװ ,לאָרׂשי ץרא ןוֿפ ןעמוקעג סָאװ רָאנ
 ןַײז רעטנוא ןסָאלשַאב טרעוװ ,עּפורג:רעטַאעט ַא טימ שיערבעה
 רעבָא תויה .רעלקעס .ה ןוֿפ "העיסנ סקידצ םעד; ןריֿפוצֿפױא ישזער
 ןוא קיזומ ךיוא וצרעד ,25 ןוֿפ לַאנָאסרעּפ ַא טרעדָאֿפ עסעיּפ יד יו
 טרידוטשנַײא טרעוו עסעיּפ יד זיב םישדח עקינייא טרעיוד ,ץנעט

 ןוֿפ רעטַאעט םעניילק ןיא טריֿפעגֿפױא 1920 ַײמ 16 םעד טרעוו יז ןוא
 -ָאּפ ןוֿפ ץנעט ןוא ןעזָאר ֿבקעי ןוֿפ קיזומ טימ םוירָאטידיוא קילבָאּפ
 טליּפשעג טרעוװ ?קידצ; ןוֿפ לָאר-לטיט יד .טרַאהנייר ןוא ווָאליּפ
 | ,רעסישזער ןוֿפ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש | דלעֿפנעזיװ | ןַאמרעטסע שובייל

 רעגיה רעד ןוֿפ טירטסױרַא ןשיטַאמַארד ןטשרע םעד ץעוװ
 -עג זיא סע זַא ,ןרעװ טגָאזעג ןָאק טֿפַאשלעזעג רוטלוק רעשירִיי
 רעסעב ןעוועג זיא גנוריֿפֿפיױא יד .טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג ןעגנול
 עלַא טינ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .ןשטניוו טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ יװ
 םייח עכלעוו גנושטַײײטסױא רעד טימ ןדנַאטשרַאֿפנַײא ןַיז ןענָאק
 .ןבעגעג ריא טָאה ,רעליּפשטּפיוה ןוא רעסישזער רעד ,יקסווָארטסָא
 תורוש יד ןוֿפ רעבַײרש םוצ טינ טרילעּפַא ,ליפשַײב םוצ ,יזזַא
 -סוא ?רעשיטסירוטוֿפ רעד וצ עביל עסױרג וצ סיקסווָארטסָא
 עקַאט ןטלָאװ םידיסח יד ןעוו ןלעֿפעג רעסעב טלָאװ םיא .גנוטַאטש
 עכלעזַא ןוא ןיבר ַאזַא .ייז ןענעק עלַא רימ יו םידיסח עתמא ןעוועג
 ןעיטסינומָאק םעד ןיא ןלעטשרָאֿפ רעבָא ךיז ןעמ ןָאק "םידיסח;
 -ַארד ןעמ ןוא שיטסינרעדָאמ רעּפוס ןַײז וצ טכוז ןעמ ּוװ ,עווקסָאמ
 ..טסנוק ןוֿפ לטנַאמ םעד רעטניה טנעוװ עכַײלג יד ףױא ךיז טעפ

 רעלערוטלוק טרָאס ַאזַא רַאֿפ טציזַאב טֿפַאטלעזעג-רוטלוק יד זַא
 -עג ץזיװַאב קֿפס םוש ילב זיא ,תוחוּכ עקיטיינ יד גנומענרעטנוא
 ..מוג דנשַארעביא וליֿפַא עקינייא ןוא ,ןרָאװ

 .טנכייצעגסיוא ןעוועג זיא לשעה ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןיקשענ עיש
 ןדײרֿפ ןוא ןדייל יד טכַארבעגסױרַא ןֿפוא ןטסעב םעד ףיוא טָאה רע

 יקסװָארטסָא םייח

 -לַאה השמ ךיוא .ןַאמרעגנוי ןטריֿפרַאֿפ ןוא ןטריוורַאֿפ טרָאס ַאזַא ןוֿפ -
 .טוג רעייז ןעוועג זיא ,רעטעברַא-עינלַארָאג ַא ,לצעג-שרצה סלַא ןרעּפ
 עטוג רעייז ַא ןעוועג זיא בייװ סשיבא ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןיוועל אילָא
 -נעזָאר ינעֿפ ,יקשענ לשיֿפ יו רעליפשש עקירביא יד ךיוא .עמַאמ
 -ךעד ןבָאה גרעבנעזָאר םייח ,ןידָאר ירעה ,רעלַאיב דערדלימ ,גרעב
 לָאר יד טליּפשעג טָאה יקסווָארטסַא םייח.. ןבַאגֿפױא ערעייז טליֿפ
 טקַא ןטשרע ןיא זיא "העיסנ סקידצ, ןיא ןליפש ןַײז ןיבר סעד ןוֿפ
 ערעדנַא יד ןיא ךיז רע טָאה רעבָא רַאֿפרעד ,ךַאװש ץנַאג ןעוועג
 זַא ,ןזיוַאב קֿפס ילב טָאה סָאװ ,טייקכיוה ַא וצ ןבױהעגֿפױא ןטקַא
 יד ןרעוו טנַאמרעד ךיױא ףרַאד סע .טנעלַאט טימ רָאיטקַא ןַא זיא רע
 ןיא טבעוועגנַײרַא טָאה ןעזָאר ֿבקעי עכלעוו ,קיזומ עטנכייצעגסיוא
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 ןופ ןָאלי ססעלי
 7 אלול אייז יאיר ייד א דאיהללאה לא טל לאקאל טיי יי טי יט יי

 - .יקסװָארטסָא םייח ןוֿפ ר'א רעלקעס .ה ןוֿפ ?העיסנ סקידצ םעד , ןוֿפ ענעצכ

 מָאה ןוא ןייש ןעּוועג זיא טעלַאב-רענייגיצ רעז .גנוריֿפֿפיױא רעד
 ."קורדנַײא ןקרַאטש ַא טזָאלעגרעביא

 ;ןגנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| טבַײרש דנַאלװָאל ףילָאר
 -עג טלָאװ דנַאלווילק ןיא טֿפַאשלעזעג רוטלוק עשידִיי יד ןעומ

 .וֿפ ךשמ ןיא ךָאוו רעד ןוֿפ טכַאנ עדעי "העיסנ סקידצ םעד, טליפש
 .טנָאקעג טלָאװ עסעיפ יד זַא ,ןעמענוצנָא רעווש זיא ,טַײצ רָאי ףניֿפ
 םעד ןיא טכַאנ עטצעל ןעוועג זיא סע יװ ןרעװ טליפשעג רעסעב

 עטעצניינ יד ןעוועג זיאיסח .לָאה קילבָאּפ םעד ןיא רעטַאעט סםעניילק

 זיא'ס .רעקלעֿפ יד ןוֿפ רעטַאעט רעלידניעלפ סעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא

 -נוריֿפּפױא עטסנַײֿפ יד ווֿפ ענייא ןעוועג זיא סָאד זַא ,קֿפס ןייק ָאטינ

 זיא סע .ןעגנוריֿפפיוא עטנכייצעגסיוא ןוֿפ עירעס עגנַאל ַא ןיא ןעג

 םעד; ןיא רילָאק ךס ַא ןעוועג זיא סע .קידתמא ןַײז וצ טוג וצ ןעוועג

 ,ןעמוי טסָאק ןוא ץנעט עשימטיר ןעוועג ןענַײז סע ןוא "העיסנ סקידצ

 .ןטלעז טעז ןעמ עכלעוו

 .ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד טנכייצַאב ןבָאה ןעגנוטַײײצ עשילגנע ערעדנַא

 -ַײז סָאװ ,ןעגנוריֿפֿפױא 22 עלַא ןוֿפ עטסעב יד סלַא "העיסנ סקידצ;

 ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןוֿפ רעטַאעט ןקיזָאד ןיא ןרָאװעג ןבעגעג ןענ

 ײרעבערגדלָאג יד;

 ןוֿפ רעטַאעט םעניילק ןיא טרעוו 1930 רעבמעווָאנ 27 ןוא 16 םעד

 יד, טריֿפעגֿפױא יקסװָארטסָא םייח ןוֿפ ר'א םוירָאטידיױא קילבָאּפ

 ָאקעד ,ןעזָאר ֿבקעי -- קיזומ ,םכילע- םולש ןוֿפ "רעבערגדלָאג

 .ןרעּפלַאה השמ -- סעיצַאר

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלעֿפנעזיװ .ל

 .סמכילע-סולש ןוֿפ םצע סעד ןיא ץזָאלנַײרַא טינ ךיז ןלעוו רימ,

 -עגֿפױא קיטנוז ןטצעל זיא עכלעוו ,"רעבערגדלָאג יד, עידעמָאק

 םעד ןיא עידּוטס-רעטַאעט רעשידִיי רעגיה רעד ןוֿפ ןרָאוװעג טריֿפ

 ןענָאיצַאנ ןוֿפ רעטַאעט-?סרעליד ןיילּפ,
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 רעד וצ טײקמַאזקרעמֿפױא רעמ ןקנעש טנַײה רַאֿפרעד ןליוו רימ
 -יֿפֿפױא רעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא עכלעוו ,עידוטס-רעטַאעט
 ערעווש יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה עכלעוו ,רעליפש יד וצ ןוא גנור
 -ינָאזרעּפ וצ ,ןליפש וצ רָאנ טינ עבַאגֿפױא עכעלטרָאווטנַארַאֿפ ןוא
 ,עסעיפ רעד ןוֿפ גנולדנַאה ןוא ןענָאזרעּפ עטלעטשעגרָאֿפ יד ןריציֿפ
 ןשיטעטסע םעד ןךדִיי עגיה יד ַײב ןקעוװצֿפױא רעמ ךָאנ רַאנ

 טליּפשעג טוג זיא *רעבערגדלָאג יד, עסעיפ יד זַא ,ןגָאז וצ

 םעד ןענידרַאֿפ רעליּפש עלַא .קינייװ וצ ןעוועג רעכיז טלָאוו ,ןרָאװעג
 טייקטסנרע רעד רַאֿפ ַײס וא ןקליפש רעײז רַאֿפ ַײס ,ביול ןטסכעה

 רעייז וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ טייקנבעגעגרעביא ןוא
 ,ןזיווַאב עידוטס יד טָאה רָאי ןטצעל .טעברַא רעכעלטרָאװטנַארַאֿפ
 סָאד יז טָאה רָאי ןקיטנַײה .תוחוּכ עקירעהעג יד טגָאמרַאֿפ יז זַא
 טכַארבעגסױרַא זיא "רעבערגדלָאג יד, ןיא .טקיטעטשַאב רעמ ךָאנ
 רעכלעוו ,ןידָאר .ירעה יו רעליפש עכלעזַא ןוֿפ טנעלַאט רעד ןרָאװעג
 -ָארָאג ןשיסור ַא ןוֿפ לָאר יד קידנליּפש ןֿפָארטרעביא ןילַא ךיז טָאה
 ,ןרעּפלַאה השמ ,ןיוועל אילָא ,ןיקשענ עיש ,ןיקשענ לשיֿפ ,יַאוואד
 ןוא רעדעֿפ לרעּפ ,ןַאמדירֿפ ךענעה ,גרעבנעזָאָר םייח ,זַאמָאל הּכלמ
 עלַא רעבָא ,ןלָאר עניילק טַאהעג ןבָאה רעליפשטימ ערעדנַא יד
 .קידנלעטשנדירֿפוצ ןרָאוװעג טריֿפעגכרוד ןענַײז

 עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד ,ןגָאז לָאמַא ךָאנ ריומ ןליוו סולש םוצ
 ,עסיורג ןוא עטוג ןָאט וצ ןטייקיעֿפ יד ווא ןליוו םעד ,תוחוּכ יד טָאה
 ."טעברַא עלערוטלוק עקיטיינ ןוא עקיטכיוו

 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא | טבַײרש סניקווַאה סנערוָאל

 טינ טָאה םוירָאטידױא קילבָאּפ ןוֿפ רעטַאעט רעניילק רעד

 .רעטַאעט ןרענעש ןוא ןרעכעה ,ןרעסעב ַא וצ קַאמשעג

 -לעזעג-רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ רעכוזַאב עלַא ןעמענַײרַא טנָאקעג)

 רָאי ןטצעל ןוֿפ גנוריֿפֿפױא עטנכייצעגסיוא יד זַא ,םינּפ ַא טֿפַאש

 ןלעטשוצ טזומעג טָאה ןעמ ,סלַאֿפנלַא .וצרעד טכַארבעג טָאה
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 רע ט ַאע ט ןשידיי
 יוטא

 ןוֿפ " רעבערגדלָאג יד ,, ןוֿפ ענעצס

 ,ןַײרַא טנָאקעג טינ ךס ַא ןבָאה ףױרעד טקוקעג טינ ןוא ,רעצעלפ

 רעסיױרג ַא דצמ ץנערוקנָאק ַא ןעוועג קיטַײצכַײלג זיא'ס םגה

 | ."גנורעַײֿפ-לוש רעשידִיי

 "הכולמ עמערַא יד,
 טריֿפעגֿפױא ףָאטלָאק ירעה ןוֿפ ריא זיא 1931 ַײמ 10 ןוא 8 םעד

 השמ -- סעיצַארָאקעד ,קיווייל .ה ןוֿפ *הכולמ עמערָא יד, ןרָאװעג

 | .ןרעּפלַאה

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןַאמרעטסע .ל

 ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה טעברַא עכעלטרָאווטנַארַאֿפ וא ערעווש ַא;

 סקיווייל ןריֿפוצֿפױא ןסָאלשַאב טָאה יז ןעוו עידוטס עשיטַאמַארד יד

 יד לַײװ רַאֿפרעד טינ ."הכולמ עמערָא יד; עמַארד עטסּוװַאב

 -רעד רעמ ךָאנ רָאנ ןעגנוגנערטשנָא עסיורג טרעדָאֿפ ןילַא עסעיּפ

 ,עמעט ַא ףיוא טריזַאב זיא ןוא ןבירשעגנָא ױזַא זיִא יז לַיו ,רַאֿפ

 דָארּפ רַאֿפ וליֿפַא רעוװש גנוריֿפֿפיױא יד ןוא ןליפש סָאד טכַאמ סָאװ

 | .ןרָאיטקַא עלענָאיסעֿפ
 ןרָאטַאמַא ךיז רַאֿפ טָאה ןעמ זַא ,ןסעגרַאֿפ ןצנַאגניא טָאה ןעמ

 ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגקעװַא ןוא ןבױהעגֿפױא ייז ןוֿפ זיא ןעמ ןוא

 ,ןעטנעמ ןבייהרעד רָאנ ךיז ןענַאק ןליפש ַאזַא וצ ןטלעוו ערעדנַא

 שינעדנעטשרַאֿפ סירג ןוא טנעלַאט םענערױבעגנַײא ןבָאה סָאװ

 -עג סרעסַאֿפרַאֿפ םעד ןוֿפ גנושטייטסױא ןוא קינכעט-עניב רַאֿפ

 .ןעקנַאד

 טנכייצעגסיוא סרעדוזַאב ךיז ןבָאה רעליפש ענלצנייא יד וןוֿפ

 -עדירֿפוצמוא םעד ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ןיקשענ עיש

 טָאה ןיקשענ .רעלטעב יד ןוֿפ גינעק םעד ןוֿפ ןוז ןטרעטיברַאֿפ ,םענ

 ערעווש טרעדָאֿפעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמָאמ לָאר ןַײז ןיא טַאהעג

 ןטנעמָאמ עטסרעווש יד ןיא וליֿפַא רעבָא טָאה רע .ןעגנובעלרעביא

 רע זַא ,עבַאגֿפױא ןַײז רַאֿפ שינדנעטשרַאֿפ ליֿפױזַא ןזיוועגסױרַא
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 ,יקסװָארטסָא םייח ןוֿפ ר'א ,םכילע-םולש

 ַא ןֿפורעגסױרַא ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא סיורג ןגיוצעג ךיז ףיוא טָאה
 זיא "גינעק, ןוֿפ לָאר רעד ןיא גרעבנעזָאר םייח .גנורעדנּוװַאב ךס

 ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא וליֿפַא רע זיא לָאמ עקינייא .טנכייצעגסיוא ןעוועג
 -סיוא .טוג ןעוועג רע זיא ןַאד ךיוא רעבָא ,ןָאט ןשיטַאמַארדָאלעמ ַא
 ןידָאר ,רעמוטש ביוט סלַא ןידָאר ירעה ןעוועג ךיוא זיא טנכייצעג
 סָאד טָאה ןוא טנעלַאט ןַײז טרירטסנַאמעד טַאהעג ןיוש רעִירֿפ טָאה
 רַאֿפרעד רעבָא ,ןדייר טינרָאג ףרַאד רע ןעוו טציא ןזיווַאב רעמ ךָאנ
 ןעדייז ןדנילב םעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןַאמדירֿפ ךענעה .ןליּפש דס ַא
 ךיוא זיא ױזַא וא דנלעטשנדירֿפוצ טנעצָארּפ טרעדנוה ןעוועג זיא
 רענייא זיא ןרעפלַאה השמ .לָאר ןַײז ןיא ןרעפלַאה השמ ןעוועג
 רעַײנ רעד ןיא סָאד טזייווַאב ןוא עּפורג רעד ןיא עטסקיעֿפ יד ןוֿפ
 רעייז ךיז טָאה גנוריֿפֿפױא רעד ןיא .טציא זיב יװ רעסעב עסעיפ
 ןקיעֿפ רָאג רעבָא ןעגנוי םעד ןוֿפ טנַאה יד טליֿפעג קרַאטש
 ."ףָאטלָאק ירעה רעסישזער

 -רוטלוק רעד ןוֿפ גייווצ ַא ןעוועג רָאנ זיא עידוטסירעטַאעט יד
 -לוק ערעדנַא ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ ,טֿפַאשלעזעג
 -לָאמעד ןֿפױא טקוקעג טינ ןוא , לוש-רעדניק ַא יו ,ןטייקיטעט-רוט
 -םולש) ַאזַא ןענעֿפע וצ ןסָאלשַאב טרעװ דנַאל ןיא סיזירק ןקיט

 .רערעל סלַא רַאה השמ טימ לוש-(םכילע

 "לטפעש סיזייא;}

 רַאה השמ ןוֿפ ריא טרעװ 1922 רַאורבעֿפ 28 ןוא 26 םעד

 "לטֿפעש קיזייא; סנעיילע לענָאשייקודע ליסנואק ןיא טריֿפעגֿפױא

 .ןרעּפלַאה השמ -- סעיצַארָאקעד ,יקסניּפ דוד ןוֿפ

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןַאמרעטסע .ל

 רעד ןוֿפ ןרָאװעג טליפשעג ןיא *לטֿפעש קיזייא , עמַארד יד;

 ןטײקיעֿפ הא שינעדנעטשרַאֿפ טימ עידוטס-רעטַאעט רעשידִיי

 ןוא ןטסעב םעד ףיוא טריֿפעגכרוד עלָאר ןַײז טָאה דילגטימ רעדעי
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 דוצ ןוא ךַײר ןעוועג זיא גנוטַאטשסיױא יד .ןֿפוא ןשירעלטסניק תמא
 ןטייווצ ןיא טוג ןעוועג גנטַאטשסיױא יד זיא סרעדנוזַאב .טסַאּפעג

 ,ןידָאר ירעה .יירעבעוו סנידלָאג טלעטשעגרָאֿפ טרעוו סע ּוװ ,טקַא
 קיזייא, סלַא טָאה ,עידוטס רעד ןוֿפ ןטֿפערק עטסעב יד ןוֿפ רענייא
 .שינדנעטשרַאֿפ ןוא טנעלַאט טימ טליּפשעג קידנעטש יו "לטֿפעש
 ןוֿפ עלָאר עניילק יד טריֿפעגכרוד טֿפַאהרעטסײמ טָאה ןיקשענ עיש
 ןרעוו טגָאזעג ןָאק טעמּכ עבלעזסָאד ןוא ,רעטָאֿפ םענעגושמ סקיזייא
 ןעוו רעבָא ,עלעציּפ ַא זיא עלָאר יד .גילעז סלַא ןרעּפלַאה השמ ןגעוו
 ,טייקיטסול ,טייקידעבעל ןַײז טימ עניב רעד ףױא ךיז טזַײװַאב רע
 טלַא ןיקשענ לשיֿפ .יירעבעוו רעד ןיא ןבעל ךס ַא ןַײרַא סע טגנערב
 .טוג ןעוועג זיא ,יירעבעוו רעד ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ,ןידלָאג עטנ
 טמענרַאֿפ ץַאלּפ ןרעדנוזַאב ַא .גרעבנעזָאר םייח ןעוועג ךיוא זיא טוג
 .ןבָאה טציא ןיב .ױרֿפ סקיזייא סלַא רעדעֿפ לרעפ עמַארד רעד ןיא

 ןיא רעבָא ,ןלָאר עניילק ןיא ןעעזעג רָאנ ןירעליּפש עקיזָאד יד רימ
 .ןטײקיעֿפ-עניב עתמא טציזַאב יז זַא ,זדנוא יז טזַײוו *לטֿפעש קיזייא,
 ,לטנַארֿפ םעד עקרָא ןוֿפ עלָאר יד טליּפשעג טָאה דלַאוורעה לבברז
 רעטששרע ןַײז ןעוועג זיא סָאד .זעורענ עלעסיב ַא לטנַארֿפ ַא
 ץנַאג עלָאר ןַײז רע טָאה םעד ץָארט ,עניב רעד ףױא טירטסױרַא
 רעד ןיא טָאה רעסישזער סלַא רַאה השמ .טריֿפעגכרוד ןעגנולעג
 טָאה טעברַא ןַײז ןוא תוחוּכ עטסעב ענייז טגײלעגנַײרַא גנוריֿפֿפיוא
 ."ןעעזעגנָא ךיז

 .ןטנוַא-טסנוקניײלס

 טרעוו ,יקסניּפ דוד ןוֿפ ייליבוי ןקירָאי 60 םוצ ,1932 ץרעמ 20 םעד
 רעד, רעטקַאנייא ןַײז םוירָאטידיוא סרעטנעּפרַאק ןיא טריֿפעגֿפױא
 | ,"רַאלָאד

 ןוֿפ "טלעוו רענעי ףיוא, טריֿפעגֿפױא טרעוו 1922 ינוי 5 םעד
 ,רידַאנ השמ

 -ֿפוא טנוװָא-טסנוקניילק ַא ףיוא טרעוו 1932 רעבָאטקָא 16 םעד
 "ןסילוק יד רעטניה; ןוא ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *איֿבנה והילא; טריֿפעג
 ,זוָאר ןיעשזד ןוֿפ

 ײרוכז,

 טרעוו *ןענָאיצַאנ ןוֿפ רעטַאעט רעלידניעלּפ,, ןוֿפ ןָאזעס ןטירד םוצ

 ןיא טריֿפעגֿפױא יקסוװָארטסָא םייח ןוֿפ ריא 1922 לירּפַא 16 םעד

 ,רעלקעס .ה ןוֿפ *רוכזי; םוירָאטידיױא קילבָאּפ ןוֿפ רעטַאעט םעניילק

 21 םעד ןוא ןרעּפלַאה השמ -- סעיצַארָאקעד ,ןעזָאר ֿבקעי -- קיזומ
 -ייקודע ליסנואק ןיא ןבעגעג גנולעטשרָאֿפ יד טרעוו לירּפַא 23 ןוא

 .ןָאטנעק ןיא ןוא ָאדילָאט ןיא ךיוא יו ,סנעיילע לענָאש

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןַאמרעטסע .ל

 .עידוטס-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוכיירגרעד עסױרג ַא;

 םייח ןוֿפ גנוכיירגרעד עטֿפַאהרעטסיײמ ַא זיא "רוכזי, סרעלקעס ירעה

 ךיז בָאה ךיא .עידוטס רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןוֿפ ןוא יקסווָארטסָא

 יד ןעז ןעגנַאגעג קיטנוז ןטצעל ןיב ךיא ןעוו ןקָארשעג לסיב ַא

 טינ עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד טָאה יצ ."רוכזי; ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא

 .טגערֿפעג ןילַא ךיז ךיא בָאה ?טירש ןטַײװ וצ ַא ןלעטש וצ טגָאוװעג

 זיא סָאװ ,עסעיּפ ַאזַא ןוֿפ ןריֿפֿפױא ןוא ןלעטש סָאד טכער זיא יצ

 קידנסיוו ,ןרָאיטקַא עלענָאיסעֿפָארּפ רַאֿפ וליֿפַא רעוושש שינכעט

 זיא עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד ןעלטימ עטקנערשַאב עכלעוו טימ

 יז זַא ,טקַאֿפ םעד ךיוא קידנקוקרַאֿפ טינ ןוא ,ןטעברַא וצ ןעגנּווװצעג

 ךיז טָאה יקסוָארטסָא םייח רעסישזער ריא יװ -- ץללַא ךָאנ זיא

 ןכערבוצכרוד טכוז סָאװ ,עפורג עניילק יד -- טקירדעגסיוא טקעריד
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 ןופ ןָאקליססעל

 ךיז ךיא בָאה ,ךיז טניֿפעג יז ןכלעוו ףיוא לזניא םעד ןוֿפ געוו ריא
 .גולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ גנַאגסױא םעד רַאֿפ ןקָארשעג קיטכירֿפױא
 לייט רעניילק ַא רָאנ ץלַא ךָאנ זדנוא ַײב טײטשרַאֿפ ןרעױדַאב סוצ
 רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוטַײטַאב יד גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד וןוֿפ
 "ןטנעגילעטניא, ענעֿפורעג-זַא ךס ַא רָאג ,ךס ַא ,עידוטס-רעטַאעט
 עריא ףױא טקוק ןעמ .גנויצַאב עשיניצ ַא ריא וצ ץלַא ךָאנ ןבָאה
 יד ןענעקרענָא סָאװ ,ענעי ןוֿפ רענייא סלַא .לוטיב טימ ןטעברַא
 -ימ רעד ףיוא טרָאװעג דיא בָאה ,עידוטס-רעטַאעט רעד ןוֿפ ןטעברַא
 חוּכב ןַײז טעוו םלוע רעד ןוא ןײגֿפױרַא טעוו גנַאהרָאֿפ רעד ןעוו טונ
 יד זיא רעדָא ,גלָאֿפרעד ַא זיא גנומענרעטנוא יד יצ ןלייטרוא וצ
 ןַײז ָאד רימָאל ןוא.. ןכָארקרַאֿפ טַײװו וצ עקַאט עידוטס-רעטַאעט
 גָאלָארּפ םעד ןוֿפ ןליּפשּפָא םעד ךָאנ וַא ןַײז וצ הדומ טביױלרעד

 ןרָאוװעג ןצרַאה ןֿפױא ךיוא רימ זיא ,טקַא ןטשרע םעד ךָאנרעד ןוא
 רעטשרע רעד רעבָא ,גָאלָארּפ ַא יװ גָאלָארפ רעד .רערעווש ךָאנ
 רעייז ,טליו ריא בױא ןוא ,טכעלש ןרָאװעג טליּפשעג זיא טקַא
 -טפיוה יד ןרָאוװעג טױרטרַאֿפנָא זיא סע ןעמעוו ,ןירָאד ירעה .טכעלש
 טייקידעבעל יד טלעֿפעג טָאה םיא ןוא ןָאטָאנָאמ ןעוועג זיא ,עלָאר
 רע יו ,"עקבייל , ןקידנבעל ַאזַא ַײב ךעלנייוועג ךיז טױעדָאֿפ עכלעוו
 גנַאֿפנָא רעד ןיוש רעבָא .רעסַאֿפרַאֿפ םעד ןוֿפ טרעדלישעג טרעוו
 ןזַיוװצסױרַא ןטייהנגעלעג ערעסערג טָאה ןידָאר ווו ,טקַא ןטייווצ ןוֿפ
 ןיא רעטימעג ערעווש עלַא טרעטנומעגֿפױא טָאה ,טנעלַאט ןַײז
 טימ ןרָאװעג טליּפשעג ןיוש ןיא טקַא רעטיױוצ רעד .רעטַאעט
 -ערעטניא ןוא רעטסעב רעד זיא ,טקַא רעטירד רעד .טייקידעבעל
 רעסישזער רעד ךיז ןָאק רעטַאעט ןלענָאיסעֿפָארּפ ַא ןיא .רעטסטנַאס
 רעבָא ָאד .טקַא ַאזַא ןריֿפֿפיוא ךיז טמענ רע ןעוו ןעלטרַאגרעטנוא טוג
 רעבָא זומ ןעמ .ןרָאטַאמַא רעטױל טַאהעג רעסישזער רעד טָאה
 ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןריֿפכרוד םענעגנולעג םעד רַאֿפ טידערק ןבעג עדייב
 ענערַאֿפרעד ענעבילקעג ךרוד וליֿפַא טלָאװ סָאװ ,טקַא ןרעוש
 .ןרעװו טליפעעג רעסעב טנָאקעג טינ ןרָאיטקַא

 ןידָאר ירעה טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה רעליפש ענלצנייא יד ןוֿפ

 ןטקַא יױוצ ערעטַײװו יד ןיא .טקַא ןטשרע ןוֿפ סַאנסױא סעד טימ

 ןסעגרַאֿפ לענוש טָאה ןעמ זַא ,טנעלַאט ליֿפױזַא ןזיױועגסױרַא רע טָאה

 ןוֿפ טוג ןרעדנּוװַאב טװמעג םיא טָאה ןעמ ןוא טקַא ןטשרע סעד

 ,גרעבנעזָאר םייח ןעוועג ךיוא זיא קילבנגױא ןטצעל ץיב ןטשרע

 רעד סלַא עלָאר עטסרעוװע עטייוצ יד טליפשעג טָאה רעכלעו

 -ָאמ עקינייא ןיא טָאה עדנילב יד סלַא ןיוועל ַאילָא .רעטסַײמ-ףיוה

 רעדעֿפ לרעפ ןעוועג זיא טכעלש טינ .טוג רעיײז טליפשעג ןטנעמ

 ןגעו ןרעוװ טגָאזעג ךיא ףרַאד עבלעזסָאד .בַײװ סעקבייל סלָא
 ךיז טָאה ןיקשענ עיש .למיז ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןרעּפלַאה השמ
 .טשריֿפ ןקסייטלוה םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טסַאּפעגנַײרַא סָאװ קינײװ
 ןע ןוֿפ סַאנסױא רעקיצנייארעד טימ ,רעליּפש ערעדנַא יד ץעװ
 -עגַײב טָאה ךיז רַאֿפ רעדעי .ןגָאז וצ סָאװ קיניו ָאד זיא ,דלַאוורעה
 ַא ךָאנ סולש םַײב .רעליפש-טּפיוה יד ןוֿפ גלָאֿפרעד םעד וצ ןגָארט
 -סיוא קרַאטש טָאה ױרֿפ עגנוי עקיזָאד יד .דלַאווועה |ע ןגעוו טרָאװ
 ןעוועג טינ זיא ןענַײשרעד ריא .קינכעט-עניב עטוג ריא טימ ןעמונעג
 טעוו יז ןעוו זַא ,לֿפיװצ םוש ןייק ָאטינ זיא רימ ַײב .רָאטַאמַא השעמ
 יז טעוו ,שידִיי רעסעב ןענרעלסיוא ךיז טעוװ ןוא ןעלקיוטנַא ךיז
 ."עידוטס-רעטַאעט רעשידִיי רעד דוֿבּכ ךס ַא ןעגנערב

 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| טבַײרש דנַאלװָאל ףילָאר

 ןוֿפ רָאי ַײרד יד ןוֿפ ךשמ ןיא גנוריֿפֿפיוא-ןרָאטַאמַא םוש ןייק,
 -עגרָאֿפ רענעש טינ זיא ןטעטילַאנָאיצַאנ ןוֿפ רעטַאעט סרעלידניעלּפ
 "רוכזי, עמַארד עשירַאדנעגעל סרעלקעס ירעה יו ןרָאװעג טלעטש
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 רעששידִיי רעד ךרוד טכַאנ עקירָאֿפ לָאה קילבָאּפ ןוֿפ רעטַאעט ןיא

 ."עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק

 יַאבה םלוע, ןוא "לדנעמ םחנמ;

 -עגֿפױא יקסוװָארטסָא םייח ןוֿפ ריא זיא 1922 רעבמעצעד 1 םעד

 ,"לדנעמ םחנמ, סנעיילע לענָאשיײיקודע ליסנואק ןיא ןרָאװעג טריֿפ

 טקַא 1 ןיא סַאּפש ןַײז ןוא םכילע-םולש ןוֿפ טקַא 1 ןיא עידעמָאק

 סלַא ןעמוקעג זיא סע רעכלעוו וצ ,גנולעטשרָאֿפ יד ."אבה םלוע;

 רעד תעב ןרָאװעג ןבעגעג זיא ,קיווייל .ה רעטכיד רעד רענדערטסַאג

 .ץנערעֿפנָאק-רוטלוק רעשידִיי רעקידֿברעמ-לטימ

 "לסס,ס.ס0:

 -ֿפיוא יקסווָארטסָא םייח ןוֿפ ריא טרעוו 1924 ינוי 3 ןוא 1 םעד

 .םכילע-םולש ןוֿפ *200.0002 רעטנעצ ןשידִיי ןיא טריֿפעג

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַיײרש דלעֿפנעזיװ .ל

 קירוצ רָאי עכעלטע טימ וזיא עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד ןעוו

 ןבָאה ,טֿפַאטלעזעג-רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ ןרָאװעג טעדנירגעג

 ןזעיווצ זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא .טֿפנוקוצ ריא ןיא טלֿפיוצעג ךס ַא
 .טייקינייו ענעגייא ןַײמ וענוֿפעג ךױא ךיז טָאה רעלֿפיװװצ ענעי
 -רעד זַא ,ןביילג טנַאקעג טינ ךיוא ןוא טלָאװעג טינ טושּפ ךיז טָאה'ס

 ןיא ןָאטעגנַײרַא רָאי ןוֿפ גָאט עלַא ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ ענעסקַאוו

 -רעטַאעט עשידִיי ַא ןֿפַאש וצ חוכב ןַײז ןלעוו ,ןבעל ןוֿפ ַאה-"ה םעד

 -רָאֿפ ךיז רעווש ןעוועג זיא'ס .םענרַאֿפ זיא סע ןכלעוו ןוֿפ עידוטס

 טסנרע ןַא ףױא עקַאט לָאז ןשטנעמ עקיזָאד יד ןוֿפ זַא ןלעטשוצ

 -עלקריוו סלַא ןרעוו טנַריײצַאב ןָאק סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןסקַאװסױרַא

 ןיא ןבעל ןשידִיי ןלערוטלוק סעד וצ גָארטַײב רעלוֿפטרעוװ ןוא רעכ

 .טָאטש רעזד ווא

 ןלעוו סָאװ ,ןזשטנעמ ןַארַאֿפ ןענַײז סע לֿפיװ טנַאקַאב טינ זיא רימ
 .תועט ַא טַאהעג טלָאמַאד ןבָאה ייז זַא ,ןַײז וצ הדומ טיירג ןַײז טנַײה
 ַא טימ וליֿפַא ןוא קיצרַאהנֿפָא ץנַאג רעבָא סָאד וט טַײז ןַײמ ןוֿפ ךיא
 ןַאד בָאה ךיא ,ָאי .טײקנדירֿפוצטסבלעז ןוא גנוקידירֿפַאב ווֿפ ליֿפעג
 רעשיִדִיי רעד ןוֿפ טירטֿפױא רעטשרע רעי ןיוש .תועט ַא טַאהעג
 ,םעניימ תועט ןקיזָאד םעד ןוֿפ םינמיס ןזיוועג טָאה עידוטס-רעטַאעט
 ןוא עלוֿפסגנונֿפָאה ,עטגָאוועג יד ןבָאה רעמ ץלַא ,רעטַײװ סָאװ ןוא
 ,טרירטסנָאמעד טֿפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןוֿפ ןשטנעמ עשיטסימיטּפָא
 ןענַײז ןרעגַאל ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןטסימיסעּפ יד טינ ןוא יז זַא

 יקסװָארטסָא םייח ןוֿפ ר'א רעלקעס .ה ןוֿפ 'רוכזיא ןוֿפ ענעצס
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 טי יי
 וה שוי

 טײרֿפ סע ןוא טגיזַאב ךימ טָאה עידוטס-רעטָאעט יד .טכערעג ןעוועג

 רַאֿפ גנונעקרענָא עטסלוֿפ יד ןבעג ןענָאק וצ ריא ןצרַאה ןוֿפ ךימ

 | .ןוחצנ ןקיזָאד סעד

 סָאד טָאה ,רָאלק ןצנַאגניא ןעוועג טינ ךָאנ רימ זיא סָאד בױא

 ןעוו עידוטסירעטַאעט רעד ןוֿפ טירטסױרַא רעטצעל רעד ןזיווַאב

 . -נתה יױוצ; סמכילע-םולש טריֿפעגֿפױא טנווֶא קיטנוז ןטצעל טָאה יז

 טֿפַאהלֿפיװוצמוא זיא גנוריֿפֿפױא רעקיזָאד רעד תעב ."טנזיוט טרעד

 טכיירגרעד טָאה עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב

 יד זַא ,ןרָאװעג ןזיוַאב זיא סע .הגרדמ רעלַארטַאעט רעכיוה ַא וצ
 לַאװק רעכעלפעששרעדמוא ןַא ןענַײז ,טגָאמרַאֿפ יז עכלעוו ,ןטֿפערק
 טרירטסנָאמעד טָאה עידוטס-רעטַאעט יד .ןעגנוֿפַאש ערעטַײװ רַאֿפ
 טָאטש רעזדנוא ןוֿפ ןבעל ןקיטסַײג ןיא ןעמענרַאֿפ וצ ןטײקיעֿפ עריא
 ."ןטסָאמרַאֿפ ךיז טָאה יז ןכלעוו ףיוא ,ץַאלּפ םענעי

 ליּפש ןטענַאירַאמ
 -רעֿפ רעד ןעמוקעגרָאֿפ עגַאקיש ןיא זיא 1925 רעבמעווָאנ 2 םעד

 עשידִיי ןָאיַאר-ֿברעמ-לטימ רעד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ רעכעלרעי רעט
 -רָאֿפ עמַאזניימעג ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע .טֿפַאשלעזעג-רוטלוק
 ןּפורג עשיטַאמַארד יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא גנולעטש

 ,דנַאלוװילק ןוא עגַאקיש ,טיָארטעד ,סדיּפער דנערג ןוֿפ
 -עבעל ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא ןבעגעג טָאה עּפורג רעדנַאלוװילק יד

 השמ ןוֿפ *עשַאטנַא; טריֿפעגכרוד טָאה סָאװ ,ןטענָאירַאמ עקיד
 םעד טַאהעג ןוא ,רידַאנ השמ ןוֿפ "טלעוו רענעי ףיוא,, ןוא קַאבלוק
 -ַאמַארד ערעדנַא יד ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא יד ןשיװצ גלָאֿפרעד ןטסערג

 0 ,ןּפורג עשיט

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןילָאגרַאמ .א .רד

 "עידוטס-רעטַאעט רעדנַאלווילק יד, ןעוועג זיא גנושַארעביא ןַא,
 עַײנ יד| *יטלעווָאנ; יד ןוא ,ןטענָאירַאמ עקידעבעל עריא טימ
 יד .אֿפוג ליפש סָאד יװ קורדנַײא רעמ טכַאמעג טָאה ןגנוניישרעד
 השמ ַײס .גנוכיירגרעד ריא טימ ןרילוטַארג תמאב ךיז געמ עידוטס
 רעגניז סקַאבלוק השמ ַײס ,"טלעוו רענעי ףיױא, קסעטָארג סרידַאנ
 -על , רעדנַאלווילק יד סָאװ ,*אשַאטנַא; ןעמָאנ ןרעטנוא ליפשד-ָאירט
 -סיטרַא רעקיברַאֿפ ַאזַא טימ טריֿפעגכרוד ןבָאה "ןטענָאירַאמ עקידעב
 אשונ קרַאטש ןבָאה ,טײקכעלרינַאמ עלעדייא ןוא עיצַארג רעשיט

 ,"ןעוועג ןח

 ײרעבױט רעד,

 ןוֿפ ריא ליסנואק ןוֿפ םוירָאטידיוא ןיא זיא 1925 ינוי 7 ןוא 5 םעד

 עמַארד ,"רעביוט רעד; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא .ַאװליס עד דרַאוַאה

 .ןָאסלעגרעב דוד ןוֿפ ןטקַא ַײרד ןיא

 -טסנוקניילק ַא ןבעגעג עידוטס יד טָאה 1926 רַאורבעֿפ 22 םעד

 .טיָארטעד ןיא טנוװָא

 ײטיירפשעב ןא טייזעב;

 ריא זיא ,םכילע-םולש ןוֿפ טַײצרָאי ןט22 םוצ ,1928 ַײמ ןט8 םעד

 "ידיוא רעטנעס ןשידִיי ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןיקשענ עיש ןוֿפ

 ."טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ , עידעמָאק סמכילע-םולש םוירָאט

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלעֿפנעזיװ .ל

 טרעַײֿפעג קיטנוז ןטצעל זיא טַײצרָאי רעט-22 סמכילע-םולש;

 םעד ךרוד טֿפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידִיי רעגיה רעד ןוֿפ ןרָאועג

 ןוא טייזעצ, רעטנעס ןשידִיי ןיא םלוע ןסױרג ַא רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ

 ןוֿפ ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד .םכילע-םולש ןוֿפ *טיירפשעצ

 טריסיזעזער ןוא טֿפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןוֿפ עידוטס-רעטַאעט רעד

 .ןיקשענ עיש ןוֿפ ןרָאוועג
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 ןופ ןָאסיסטעל

 רעטסנעש ןוא רעטסעב רעד זַא ,ןרעוו טגָאזעג לֿפייוצ ןָא ןָאקיס
 -רַאֿפ ַאזַא ןוֿפ רעלעטשטֿפירש ַא ןוֿפ טַײצרָאי םעד ןרעַײֿפ ףיוא ןֿפוא
 ןטיירב ןרַאֿפ ןעגנערבסיױרַא סעד ךרוד זיא םכילע-םולש יו טענ
 ןקיזָאד םעד ןוֿפ עקַאט ןוא .ןעגנוֿפַאש עשירַארעטיל ענַײז ןוֿפ םלוע
 -רענָא רעזדנוא ןקירדסיוא רימ ןליוו קידנעײגסױרַא טקנוּפדנַאטש
 רעבלעז רעד ןיא רעבָא .טֿפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידִיי רעד וצ גנונעק
 זיא קרעוו םעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד זַא ,ןגָאז וצ דייל זדנוא טוט טַײצ
 טכַאד ,זיא סָאד .ןעגנולעג ןצנַאגניא ןעוועג טינ לָאמ ןקיטציא םעד
 יד טימ טצונַאב טינ ךיז טָאה עידוטס-רעטַאעט יד סָאװ ,זדנוא ךיז
 י .ןטֿפערק עטריטנעלַאט רעמ

 טעמּכ רָאי יױוצ עטצעל יד ןיא זיא עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד
 ןצנַאגניא ןזיא) טָאה יז .טײקכעלטנֿפע רעד ןיא ןטָארטעגסױרַא טינ יו
 יױוצ עטצעל יד טָאה יז .ךיז ןוֿפ ןרעה טזָאלעג טינ ןוא ןֿפַאלשעגניײא
 סָאד ןוא ,טעברַא עשיטַאמַארד עקיצנייא ןייק טריֿפעגֿפױא טינ רָאי
 טעוו סע ןוא ,ריא ףיוא גנוקריוו עקרַאטש ַא טַאהעג ךעלניישרַאוו טָאה
 -קירוצ ןענָאק טעוװ יז רעדייא טַײצ עסיוועג ַא ןרעדָאֿפ סיוועג ךיז
 עקידרעירֿפ יד ןיא טָאה יז ןכלעוו ,ץַאלּפ םענעי ןעמעורַאֿפ ןוא ןעמוק
 .ןעמענרַאֿפ וצ ןכָארּפשרַאֿפ ןרָאי

 ךיז ןכַאזרוא ןייק טינ טַײװ טָאה עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד
 ןֿפרַאד רעדילגטימ יד ןוא טירטסױרַא ןטצעל ריא טימ ןעמעש וצ
 -רַאֿפ .טקיטומטנַא רעדָא ולַאֿפעג ןליֿפ טינ לַאֿפ םוש ןייק ףיוא ךיז
 ןוא רעמ ןבעגוצ ייז ףרַאד טירטסױרַא רעקיזַאד רעד אקוד ,טרעק
 -רַאֿפ עידוטס רעד ןלָאז סָאװ ,ןעגנוֿפַאש עַײנ וצ טומ ןרעקרַאטש
 רעזדנוא ןוֿפ ןבעל ןלערוטלוק ןשידִיי ןיא ץַאלפ ןסױרג ַא ןֿפַאש
 ,ןרעוו ןֿפָאלשטנַא רעדיוו טינ לָאז יז זַא ,זיא ךַאזטפיוה יד .טָאטש
 ."ןרעה ךיז ןוֿפ ןזָאל רעדיוו דלַאב רָאנ

 סרעטקַאנײא

 -ילַאקיזומ-שיטַאמַארד ַא טנדרָאעגנַײא טרעוו 1928 ַײמ 18 םעד

 דוד ןוֿפ *סעקילַאק, טריֿפעגֿפױא ןרעוו'ס ןכלעוו ףיוא טנוװֶא רעש

 ןוֿפ "טלעוו רענעי ףיוא, (ןטענָאירַאמ עקידעבעל ךרוד) ןוא יקסניּפ

 ,רידַאנ השמ

 טריֿפעגֿפױא יסָאר דוד ןיֿפ ריא טרעוו 1929 רַאורבעֿפ 12 םעד

 עקשיֿפ; סמירֿפס רכומ עלעדנעמ *רעקיסַאלק ַײרד ערעזדנוא, ט"א

 סָאד; ןוא "קַאבַאט קעמש ַא בילוצ, סצרּפ ,ל .י ,"רעמורק .רעד

 ,םכילע-םולש ןוֿפ "לרעדיינש עטֿפושכרַאֿפ

 "יוא רעטנעס ןשידַיי ןיא עידוטס יד טרעַײֿפ 1929 לירּפַא 22 םעד

 -רוטלוק רעשידַיי רעד ןיֿפ ץנעטסיזקע עקירָאי 10 יד םוירָאטיד

 .טֿפַאשלעזעג

 ײטרעקעל שריח;

 ןיא ,יקסווָארטסָא םייח ןוֿפ ריא טרעוו 1929 רעבמעווָאנ 10 םעד
 ןיא טריֿפעגֿפױא ,לבוי ןקירָאי 50 ןַײז וצ ,רבחמ ןוֿפ טייהנזעװנַא רעד
 שריה, עסעיּפ סקיווייל .ה םוירָאטידיױא קילבָאּפ ןוֿפ רעטַאעט
 ."טרעקעל

 "עסירעמַא יא חישמג

 "ודע ליסנואק ןוֿפ םוירָאטידיױא ןיא טרעוו 1940 רעבמעצעד 1 םעד
 חישמ,  טריֿפעגֿפױא יקסוװָארטסָא םייח ןוֿפ ריא סנעיילע לענָאשיײק
 .רידַאנ השמ ןוֿפ *עקירעמַא ןיא
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 רעטַאע ט ןשידיי

 ײדנַאל סמענייק ןיא
 קילבָאּפ ןוֿפ רעטַאעט םעניילק ןיא טרעוו 1941 ַײמ 18 ןוא 11 םעד

 -נועז עשיטַאמַארד *דנַאל סמענייק ןיא; טריֿפעגֿפױא םוירָאטידיױא
 ןוא גנוטלַאטשעג עשינעצס ,ןילטייצ ןרהַא ןוֿפ רעדליב ףלע ןיא ןעג
 ַארָאקעד .ָאריּפַאש קעשזד -- קיזומ ,יקסװָארטסָא םייח -- ישזער
 ,ןרעּפלַאה השמ -- סעיצ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןַאמלאוג רזעילא

 ,םינטחי עבלעזיד עלַא ןענַײז ײדנַאל סמענייק ןיא, ןיא זַא ןגָאז וצ
 עטרעקרַאֿפ ַא אקוד זיא טרָאד .טקערָאק ןצנַאגניא טינ זיא ,ךַײלג עלַא
 ןוא רעניבַאר רעד טינ .הלעמל םינותחת ןוא הטמל םינוילע -- טלעוו
 זיא רוגיֿפ עלַארטנעצ יד .רעוט ןטרָאד ןענַײז טנַאקירבַאֿפ רעד טינ
 רעטנערבּרַאֿפ רעד ןוֿפ שמש-רעביוא םעד ןיא טריציֿפינַאזרעּפ אקוד
 ןוֿפ טפיוה רעד ןרעוו טנָאקעג ָאי טָאה רעניבַאר רעד .עגָאגַאניס
 ןַא רָאנ רע טכוז ןגעוו טייהניווועג ןוֿפ רעבָא ,ןסָאנעגסנביולג ענייז
 ןטיירגעגוצ-ךעלטסניק ןַײז ןעמענֿפױא ןלָאז סָאװ ,רעגָאז-"ןמא , םלוע
 ןייק זיא ןטנעמסידָאלּפַא עקידנלקַאשּפָאק טימ |השרד} ןעמריוס

 ןָאק ץירָאמ .חלג ןטימ ךיז טרבח רעניבַאר רעד סָאװ ,טינ רעדנּוװ
 רעד טימ סםורַא ךיז טגַארט ,שמש רעד ,(ןיקשענ עיש ןוֿפ טליּפשעג)
 רעכעלגעווַאב ַא שממ ,עציילפ רעד ףיוא הרוּת-רֿפס רעטעוועטַארעג
 ,ךַאז ַאזַא ןָאט טנַאקעג טינרָאג סע טלָאװ רעניבַאר רעד .שדוק ןורא
 טגָארט ןָאק ץירָאמ .ןשמטיינקעצ ךָאנ ךָאד ךיז ןָאק לקער ןַײז לַײװ
 ןוא ןטלַאהֿפיױא ןוֿפ ךָאי םעד ךיז ףיוא טגָארט רע .רעמ סָאװטע רעבָא
 .ןדִיי עטלֿפײװצרַאֿפ ןוא עטלגָאוורַאֿפ הדע ןַא ןרעטנומֿפיוא

 .טנכייצעגסיוא טליּפש שמש רעשיטַאּפמיס רעד סלַא ןיקשענ עיש
 טלַארטש ןוא טײקמערַאו ןוא טסַײרט ןוֿפ רעזײג ַא טושפ זיא רע
 טינ זיא רע זַא ,טזייווַאב ןיקשענ .עביל רעשידִיי-ךעלשטנעמ טימ
 רעקידעבעל ַא ןיא ךיז רע טלדנַאוורַאֿפ ,ףרַאד ןעמ ןעוו .שיטַאטס
 רעד ןיא רעצ ןוא קיטייו ןוֿפ ךָארבסױא ןשינַאקלּוװ ַא ןיא ,החכות
 -ןַײא ןייֿפ ץנַאג ךיז טָאה גרעבנעזָאר םייח .ךתמח ךוֿפש ַא ןוֿפ םרָאֿפ

 רעד .טנַאקירבַאֿפ ןטרילימיסַא םעד ןוֿפ עלָאר ןַײז ןיא טבעלעג

 עטַאקַאטס עטקַאהעגּפָא עצרוק יד ,גנַאג רענעטסָאמעג ,רעצלָאטש

 ,"רעקשטיטלַא רעד, .שיטנעטיוא ץנַאג ןעמוקעגסױרַא ןענַײז ,ןזַארֿפ

 -יניצ רעטסשיטַאּפמיס רעד זיא ,טליּפשעג םיא טָאה חָאּר בייא יו

 סלַא ןידָאר ירעה .עניב רעד ףױא ןעזעג ןעוו ןבָאה רימ סָאװ ,רעק

 טָאה ןידָאר .עבַאגֿפױא ערעווש רָאג ַא טַאהעג טָאה ,רעדנילב רעד

 -כעלש ןייק טינ רע זיא ,בגַא .גלָאֿפרע טימ טריֿפעגכרוד עלָאר ןַײז

 ,רענעגושמ רעד סלַא ינרעב ףסוי ךייש זיא סָאװ .רעליּפש-לדיֿפ רעט

 טינ קֿפס ןייק ןָאק ,דניק ןַײז ןוֿפ טרובעג סָאד ןזָאלרעד טינ לי סָאװ

 רעדליב-ןסָאמ יד .עיצַאוטיס רעד ןוֿפ תיבה-לעב רעד זיא רע זַא ,ןייז

 .ןרָאװעג טרינעצס שינָאמרַאה ןוא ןייֿפ רעייז ןענייז

 לייט ַא גנוריֿפֿפױא רעד ןיא טכַארבעגנַײרָא טָאה יקסווָארטסָא

 ןַײז רַאֿפ גננעקרענָא סיורג טנידרַאֿפ יקסווָארטסַא .ןײלַא ךיז ןוֿפ

 רעקיטציא ןַײז רַאֿפ ןוא ללכב עניב רעשידִיי רעד וצ גנַאגוצ ןטסנרע

 -- חוכירשִיי ןקיצרַאה ַא טרֿפב "דנַאל סמענייק ןיא, ןוֿפ ישזער

 | : ,"יקסווָארטסָא םייח

 דנַאטשליטש ַא ַא ןטָארטעגנַײרַא זיא גנוריֿפֿפױא רעקיזָאד רעד ךָאנ

 קירֹוצ ךיז טיצ יקסווָארטסָא .עּפורג רעד ןוֿפ ןטעטיױװיטקַא יד ןיא

 ןענַײז רעבירעד .רעטערטרַאֿפ ַא ןגירק וצ רעווש ןעוועג זיא'ס ןוא

 ױזַא ,ןטנוװָא-טסנוקניילק זיולב ןרָאװעג טריֿפעגכרוד טַײצ ַא רַאֿפ

 ,ץרּפ .ל .י ןוֿפ טַײצרָאי ןט-30 םוצ ,1945 רעבמעטּפעס 20 םעד זיא

 -ַאב ךיז טָאה עידוטס יד ןכלעוו ןיא טנוװָא ןַא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד

 -ַאט קעמש ַא ַא בילוצ, ןוא "אבה םלוע; סצרּפ ןליפש טימ טקילײט
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 ײשרַאֿפ טסעג סלַא טגנערב טֿפַאשלעזעג-רוטלוק עשידַיי יד .*קַאב

 יד ןטלַאהוצֿפױא ךיז טימַאב'מ ןוא רעלעטשטֿפירש עשידִיי ענעד
 -ידִיי ַא דנַאלװילק ןיא טריטסיזקע טַײצ רענעי וצ .עידוטסמַארד
 -עדעֿפ רעשידִיי רעד ןוֿפ גייווצ ַא זיא סָאװ ,ליסנואק יטינוימָאק רעש
 -ַאזינַאגרָא עשידִיי עלַא ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ןוֿפ טײטשַאב ןוא ,עיצַאר
 רעשידִיי רעד ןוֿפ עויטַאיציניא רעד טיול .,דנַאלוװילק ןיא סעיצ

 סעיצַאזינַאגרָא עקידנדייר-שידִיי עלַא ןרעװ טֿפַאשלעזעג-רוטלוק
 יטינוימָאק ןשידִיי ןוֿפ טעטימָאק-רוטלוק רעשידִייא נ'א טקינײרַאֿפ
 טרעוו ליסנואק יטינוימָאק ןשידִיי ןוֿפ גנולײטּפָא-רוטלוק יד ."ליסנואק

 עקיטרַאנדײשרַאֿפ יד ןרילומיטס ןוא ןרינידרָאָאק וצ טריזינַאגרָא
 טרעוו טעטימָאק רעד .ןֶדָיי רעדנַאלוװילק יד ןוֿפ ןטייקיטעט-רוטלוק
 -רַא עשידִיי רעדנַאלווילק יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןוֿפ טלעטשעגֿפיױנוצ
 שידַיי, ,"גניר רעטעברַא; רעד יו ,סעיצַאזינַאגרָא-סקלָאֿפ ןוא רעטעב
 ןטֿפַאשנַאמסדנַאל ,"ןעױרֿפ ןרענָאיּפ, ,"ןדרָא-סקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ
 ןיא ךיוא ןטייקיטעט ערעיז ןָא ןריֿפ עכלעוו ,ןּפורג ערעדנַא ןוא
 ןלַאֿפעגסױרַא לגילֿפ רעקניל רעד זיא טַײצ רעסיוועג ַא ךָאנ .שידִיי

 ןעוועג זיא ןירעציזרָאֿפ עטשרע יד .טעטימָאק:רוטלוק ןשידִיי ןוֿפ
 רעטעּפש ,ןרעּפלַאה רשא .רד -- רָאי עטייווצ סָאד ,ןרעּפלַאה הרש
 ,ידאב ייליא --- סנטצעל ןוא עגנַאל סירָאמ -- |

 טנװָא-םכילע-סולש
 טעטימָאק-רוטלוק ןשידַיי םעד ןוֿפ גנומענרעטנוא עטשרע יד |
 .--מעווָאנ 3 םעד םוירָאטידיױא לּפמעט וינעווע דילקוי ןיא רָאֿפ טמוק
 .ןט730 ןַײז וצ טנוװָא-םכילע-םולש ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא 1946 רעב
 -רעטַאעט יד .רענדער-טסַאג סלַא לעוימעס סירָאמ טימ טַײצרָאי
 ,קרעוו סמכילע-םולש ןוֿפ סענעצס ןוא ןּפיט ךרוד טריֿפ עידוטס
 סעיצַארָאקעד .,יקסוװָארטסָא םייח ןוֿפ טריסישזער ןוא טריזיטַאמַארד
 .גרעבנעזָאר ינעֿפ -- ןעמויטסָאק .ןרעּפלַאה השמ ---

 :טנװָא םעד ןגעו טבַײרש ןהעש קחצי
 ןטצעל ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ-סכילע-םולש יד,

 ןגיטשעגרעביא טָאה סע זַא ,סָאמ ַאזַא ןיא ןעגנולעג זיא ,טנווָא קיטנוז
 -עגנָא טָאה סָאװ ,םלוע רעד ץזיוַאב טָאה סָאד .ןעגנוטרַאוורעד עלַא
 לגנַאמ סיוא ןייגקירוצ טזומעג ןבָאה ךס ַא ןוא ,ץַאלּפ-ץיז ןדעי טליֿפ
 קיטנעק זיא סע .ןעגנולעג ןעוועג זיא גנוריֿפֿפױא יד ..ץַאלּפ ןיא
 ערעווש ןרָאוװעג טגיײלעגקעווַא זיא ָאד זַא ,ענעצס רעדעי ןיא ןעוועג
 סָאד ןבעג וצ רעליּפש יד ןוא ישזער רעד דצמ טעברַא עכעלרע ןוא
 קידנזעל וו ןעמוקרָאֿפ ןלָאז ןענעצס עלַא יד זַא ,קנַאדעג רעד .עטסעב
 סעדעי ַײב ןוא ,עניב רעד ףױא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ךוב ַא ןוֿפ
 סָאד .לטעלב ַא ןרָאװעג טשימעגרעביא זיא ,ענעצס יד ןטַײב לָאמ
 טכַאמעג טָאה ןרעּפלַאה השמ .קורדנַײא ןקיטלַאווג ַא טכַאמעג טָאה
 -סָא םייח .סעיצַארָאקעד יד ןלָאמ ןיא טעברַא לקיטש ךעלטסניק ַא
 -ֿפױא רענייש ןַײז רַאֿפ טנעמילּפמָאק ןסיורג ַא טנידרַאֿפ יקסווָארט
 | ."גנוריֿפ

 ייליבוי ןעזייר םהרבא |

 -עג ,רַאליבוי ןוֿפ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,טרעוו 1947 ַײמ 18 םעד

 ,טרישזנַארַא ,ןעזייר םהרֿבַא ןוֿפ גָאטנריױבעג רעט-70 רעד טרעַײֿפ

 טעטימָאק-רוטלוק ןשידִיי ןוֿפ ,לּפמעט דילקוי ןוֿפ םוירָאטידיוא ןיא

 ףיוא טריֿפ ןיקשענ עיש ןוֿפ ריא עידוטס-רעטַאעט יד ןכלעוו ףיוא

 -ָאקעד ,"רעטכָאט סנכדש םעד, עידעמָאק עקיטקַאניײא סרַאליבוי םעד

 לשיֿפ .גרעבנעזָאר ינעֿפ --- ןעמויטסָאק ,ןרעּפלַאה השמ --- סעיצַאר

 סנעזייר ןוֿפ ןענעײלרָאֿפ טימ טנװָא ןיא ךיז טקילײטַאב ןיקשענ

 | ,קרעוו
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 / +:םעד ןגעװ טבַײרש ןהעש קהצי
 ,קיטנוז ןטצעל גנשַארעביא עמענעגנָא ןַא טַאהעג ןבָאה רימ,

 -רענַאקירעמַא עגנוי ףניֿפ יד ןוֿפ ןליּפש סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא
 סע זַא ,שידִיי ַא טדערעג ןבָאה עכלעוו ,רעדניק עשידִיי ענעריובעג
 ןלָאר ערעייז טּריֿפעגכרוד ןבָאה ייז ןוא ,ןרעה וצ היחמ ַא ןעוועג זיא
 קיטנוז ןעעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,תוחוּכ עגני יד טימ .טוג רעיײז
 ןוא ,ןָאטֿפױא ליֿפ רעייז טֿפַאשלעזעג-רוטלוק עשידִיי יד ןָאק ,טנווָא
 עגנוי ףניֿפ יד ןוֿפ ןרעה ךס ַא ךָאנ ןלעװ רימ זַא ,ןבײלג רימ
 | ."ןטנעלַאט

 "רצוא רעד;

 עג ,טסַאג סלַא רַאליבוי ןטימ טרעוו 1947 רעבמעווָאנ 9 םעד

 -יֹוא ןיא ,טרישזנַארַא ,יקסניּפ דוד ןוֿפ לבוי רעקירָאי-75 רעד טרעַײֿפ
 -רוטלוק ןשידִיי םעד ךרוד ,לּפמעט וינעווע דילקוי ןוֿפ עירָאטיד
 עיש ןוֿפ ריא ףיוא טריֿפ עידוטס-רעטַאעט יד ןכלעוו ףיוא ,טעטימָאק
 - =- סעיצַארָאקעד ,"רצוא רעד; סיקסניּפ ןוֿפ טקַא ןטשרע םעד ןיקשענ

 .גרעבנעזָאר ינעֿפ -- ןעמויטסָאק ,ןרעּפלַאה השמ

 "כרוד רעטנעס-יטינוימָאק רעשידִיי רעד טגעלֿפ טַײצ רענעי וצ
 ןעמָאנ ןרעטנוא ןייג טגעלֿפ סָאװ ,שילגנע ןיא טנװָא ןכעלרעי ַא ןריֿפ

 -עֿפָארּפ ַא ַײב ןלעטשַאב טסקעט םעד טגעלֿפימ .*לַאוװיטסעֿפ סטרַא;
 ןכַאמ וצ רעסישזער ַא קרָאי-וינ ןוֿפ ןעגנערב ,רעבַײרש ןלענָאיס
 ןוא תואצוה עסיורג ןיא ןבירטעגנַײרַא טָאה סָאװ ,גנוריֿפֿפױא יד

 רעסישזער רעטשרע

 ןוא

 . רעסישזער רעטצעל

 רעדעֿפ קרַאמ זואר לעבייא

 טעטימָאק-רוטלוק רעשידַיי רעד טָאה ,ןטָארעג ןעוועג דימּת טינ זיא
 ןרישזַאגנַא לָאז ןעמ זַא ,םַארגָארּפ םעד ןוֿפ רעריֿפנָא יד טגײלעגרָאֿפ
 עדייב טימ ןריֿפנָא קיטַײצכַײלג לָאז סָאװ ,רעסישזער ןליבַאטס ַא
 זיא גַאלשרָאֿפ רעד .שילגנע ןוא שידִיי ןיא ןּפורג עשיטַאמַארד
 ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא רעסישזער ַאזַא סלַא ןוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 ,קרָאי-וינ ןוֿפ רעדעֿפ קרַאמ

 ןוֿפ לייט ַא ןרָאװעג טלָאמעד זיא עידוטס-רעטַאעט עשידִיי יד

 .רעטנעס-יטינוימָאק ןשידִיי

 ײדיי ַא ןייז ןצ רעװש,

 טריֿפעגֿפױא רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ ריא זיא 1950 ַײמ 16 ןוא 14 םעד
 -םולש ןוֿפ "דיי ַא ןַײז וצ רעווש, לָאה קיזומ סנרעוועס ןיא ןרָאװעג
 .ינעֿפ -- ןעמויטסָאק ןרעּפלַאה השמ -- סעיצַארָאקעד ,םכילע

 ,גרעבנעזָאר

  יטסירעמַא ןיֿא עיזעָאּפ עשידיײ רָאי 04

 רענדער-טסַאג סלַא ןײטשטַאלג ֿבקעי רעטכיד ןטימ ,זיא 1950 ןיא
 -רעטַאעט יד ןוא סלעזיימ לוַאס רעגניז ןוא ןזח ןוֿפ לײטנָא ןטימ ןוא
 גנורעַײֿפ יד ןרָאװעג טריֿפעגכרוד רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ ריא עידוטס
 .*עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ עשידִיי רָאי 02
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 ןופ ןָא סיססעל

 ""ךיי ַא ןַײז וצ רעוש , ןוֿפ לבמַאסנַא ןטימ (סקניל ןוֿפ רעטייװצ) רעדעֿפ קרַאמ

 יםולח סנדַאּפדלָאג :

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ ריא זיא 1951 ינוי 3 םעד
 "םולח סנדַאֿפדלָאג, לּפמעט וינעווע דילקוי ןוֿפ םוירָאטידיױא ןיא

 .ןרעּפלַאה השמ ןוֿפ סעיצַארָאקעד ןוא קניֿפ דלָארַאה ןוֿפ קיזומ טימ

 טנוָא ןרעּפלַאה בייל-השמ

 -עס ןיא ןרָאװעג ןבעגעג רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ ריא זיא 2 ןיא
 רעד ןוֿפ לייטנָא ןטימ טנוװָא-ןרעּפלַאה בייל-השמ לָאה קיזומ סנירעוו

 ,סלזיימ לוַאס ןוא עידוטס-רעטַאעט

 ײיױַאמסלײס ַא ופ טױט רעד;

 ,רעטנעס-עמַארד רעד טנֿפעעג טרעוו 1954 רעבמעווָאנ 14 םעד
 יסול ןוא ירעה ןעװועג ןענַײז סרָאטַאיציניא-טּפיוה ענַײז סָאװ
 -רעטַאעט םענעגייא ןַא ןֿפַאש וצ טבערטשעג ןבָאה עכלעוו ,ואּפלָאװ
 -רעטַאעט םעניילק ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא רעטנעס-עמַארד רעד .ןינב
 .ןוא ןייש ,סרעטנעס יטינוימָאק עשידִיי יד ןוֿפ טױבעגֿפױא ,לָאז
 רַאֿפ ןטייקכעלמעוװוקַאב עטסעב יד טימ ,טנדרָאעגנַײא לוֿפקַאמשעג
 -רַאֿפ רעביא דנו ענ ןעוועג טציא זיב ןענַײז עכלעוו ,רעליּפש יד

 ריא ָאד טרעו 1956 רַאורבעֿפ 9 םעד ,ןלַאקָאל-רעטַאעט ענעדייש

 ינעֿפ ןעמויטסָאק ,ןרעּפלַאה השמ -- סעיצַארָאקעד ,רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ
 רעד, גנוצעזרעביא סלעטפעמ ֿבקעי ןיא טריֿפעגֿפױא ,גרעבנעזָאר
 .רעלימ רוטרַא ןוֿפ *ןַאמסלייס ַא ןוֿפ טיוט

 .לָאמ 9 ןבעגעג טרעוו גנולעטשרָאֿפ יד
 :םעד ןגעוו טכַײרש ןהעש קחצי

 -סלייס ַא ןוֿפ טױט רעד; עמַארד רעד ןוֿפ גנוריֿפֿפיוא רעד ןגעומ

 לכל רעדָא עטסעב יד טכיײליֿפ זיא סָאד זַא ,ןרעוו טגָאזעג ןָאק "ןַאמ
 טָאה עיצקעס עשיטַאמַארד יד סָאװ ,עטסעב יד ןוֿפ ענייא תוחּפה
 ןטוג ןבילוצ ַײס סע ןגָאז רימ .שידִיי ןיא טריֿפעגֿפױא זיא סע ןעוו
 .גנוריֿפֿפיױא רעד ןוֿפ טַײז רעשינכעט רעד בילוצ ַײס ןוא ןליּפש

 םעד טָאה יז .ןירעליּפש עלוֿפטנעלַאט ַא רעייז זיא רעּפעט ַאינָאס
 וצ טייקכעלטרעצ ריא ןביילג ןכַאמ וצ ךַײא ךיז ןיא חוּכ ןשיטַאמַארד
 לעיצעּפס ,ועדניק יד וצ טייקנבעגרעביא ,ןַאמ ןכעלקילגמוא ריא
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 .רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ ר'א ,"םולח סנדַאֿפדלָאג , ןוֿפ ענעצס|

 .דרָאמטסבלעז טײגַאב ,ןַאמ ריא ,יליוו ןעוו ענעצס רעטצעל דעד ןיא

 בײהנָא ןוֿפ טליּפש רע רעבָא ,לָאר ערעווש ַא תמאב טָאה ןיקשענ עיש

 רע ןעוו ענעצס רעד ןיא ןיקשענ זיא טוג רָאג .טוג רעייז ףוס ןזיב

 .טַאהעג ביל לָאמעלַא תמאב םיא טָאה ,ליב ,ןוז ןַײז זַא ,סיוא טניֿפעג

 .גטבַײרש סוַארטש .א

 ןעעזעג ןַאמסלייס ַא וֿפ טױט רעד, עמַארד יד ןבָאה רימ,

 ןוֿפ רעליּפשיוװע עלענָאיסעֿפָארּפ עטסּוװַאב ןוֿפ שילגנע ןיא ןליּפש

 גנוריֿפֿפיױא יד ןעעזעג לָאמ ןטשרע םוצ רימ ןבָאה טציא .יײודָארב

 ןוֿפ סױרַא ןענַײז רימ ןוא ,רעליּפשיוש עשימייה עגיה ןוֿפ שידִיי יא -  -לעװ ,רעדעֿפ קרַאמ ךעלַײרָאוװטנַארַאֿפ זיא ישזער רעטוג רעד רַאֿפ

 .גנורעטסַײגַאב טימ רעטַאעט ."ןרעוו וצ טביױלעג טנידרַאֿפ רעכ

 קרַאמ ןוֿפ 'ןַאמסלייס ַא ןוֿפ טוט רעד , ןוֿפ ענעצס



 ןטאואווואפטאפעה
 2505: ריי

 ךָאנ .ונעריובעג-יה בלַאה ַא יו רעמ ןענַײז רעליּפש 14 יד וֿפ

 ןוא עכעלטנגוי יד טימ ןֿפָארטעג ךיז רימ ןבָאה גנולעטשרָאֿפ רעד

 .רעטַאעט שידִיי ןליפש רַאֿפ גנורעטסַײגַאב רעייז ןוֿפ טַאהעג האנה

 זיא רעטַאעט רעד סָאװ ,טקַאֿפ רעד זיא טייקיטכיוו סיורג ןוֿפ -

 ןדִיי ענעריובעג יה -- טײהרעמ יד .טליֿפעגנָא טנווָא ןדעי ןעוועג

 ,ןרעּפלַאה השמ ןוֿפ טנעלַאט םעד ןענָאמרעֶד ךיוא ָאד רימָאל --

 יַארָאקעד עקיטכערפ יִד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ

 ."סעיצ

 :| גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| טבַײרש יננַאר רַאמָא

 טנווָא ןטצעל ךיא ןיב ,שידִיי ףיוא טרָאװ ַא קידנעײטשרַאֿפ טינ;

 ףיוא *ןַאמסלייס ַא ןוֿפ טױט, םעד ןוֿפ גנוריֿפֿפיוא יד ןעז ןעגנַאגעג

 ןריזנעצער וצ ךעלגעמ ןַײז טעװ סע יצ טכַארטעג בָאה ךיא .שידִיי

 -עג זיא יז רעכלעוו ןיא ךַארּפש יד קידנעײטשרַאֿפ טינ עסעיפ ַא

 ?רדג-ךַארּפש סעד עמַארד יד תמאב טגייטשרעביא .ןרָאװעג טלי ףע

 ןעק רעכלעוו ;םענייא ַײב ןרעוו ןעמונעגֿפױא טוג ןָאק עסעיפ ַא אי

 ,ןוא ,עסעיּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד ןעק רע בױא ךַארּפש יד טינ

 טלַאהטנַא סע סָאװ ,םעד ןוֿפ סעפע טציזַאב עסעיּפ יד ביוא ,סנטייווצ

 בור יפ לע טָאה "ןַאמסלייס ַא ןוֿפ טוט רעד; .עמַארד עשיסַאלק ַא

 ןוֿפ עידעגַארט ַא זיא סע לַײװ ,עמַארד ןימ םעד טָא ןוֿפ סיזַאב םעד

 ןזיי ַײב זיא יאדוא .טעטילַאנָאיצַאנ ןַײז ןוֿפ דייזשרעטנוא ןָא עטנעמ

 ,רָאטקַאֿפ רעלַאיצָאס רעקרַאטש רעלעיצעּפס ַא ןבעל-החּפשמ סָאד

 טליּפשעג קיסַאּפ רעייז *ןַאמסלייס.ַא ןוֿפ טוט רעד, זיא םעד בילוצ

 טקרעמַאב בָאה ךיא .םלוע ןשידִיי ַא רַאֿפ וא שידִײ ןיא ןרעוו וצ

 עכעלנעזרעּפ ַא ןזיועגסױרַא טָאה רעטַאעט ןיא סלוע רעד לֿפיװ ףיוא

 .עסעיפ רעד ןיא טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןכַאז וצ גנונעקרענָא

 ךיא ןעגנולעטשרָאֿפ ערעדנַא ַײב יו רעמ ךס ַא ןעוועג ןזיא סָאד

 ,ייױודָארב ףיוא לָאמ יױוצ ?ןַאמסלייס ַא ןוֿפ טיוט םעד, ןעעזעג בָאה

 -יֿפֿיױא יד .חַאהיעלּפ ןיא לָאמנייא ןוא ַאננַאה רעטַאעט ןיא לָאמנייא

 .טרַאוװרעד בָאה ךיא יו ערעסעב ַא ןעוועג זיא ּפַאשקריָאוװ ןיא גנור

 ןופ ןָאפיססעל

 ךימ טָאה ךַארּפע עשידִיי יד זַא ןַײז הדומ ךיא חמ לּכ םדוק
 רעד ןיא ןַײרַא זיא ןעמ רעטַיוװ סָאװ רעבָא ,ןטלַאהעגקירוצ לסיבַא
 םעד ןֿפײרגַאב ןבױהעגנֶא ךיא בָאה רעטכַײל סלַא ,גנולעטשרָאֿפ
 ךיא .ןליּפש םעד קנַאד ַא ךס ַא ךעלריטַאנ ,גנולדנַאה רעד ןוֿפ גנַאג
 םעס .ױרֿפ סיליוו סלַא טליּפששעג טוג טָאה רעּפעט עינָאס זַא ,טלַאה
 ,ןיליוו קידנלעטשרָאֿפ רעווש וצ לסיב ַא טימַאב ךיז טָאה ןיקשענ
 ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןלעטש ךס ַא טכיירגרעד טרָאֿפ טָאה רע רעבָא
 סלַא טוג סרעדנוזַאב ןעוועג זיא גרעבנעזָאר םייח .םלוע םעד טנָאנ
 רעד סלַא קינלַארָאג דוד ןעוועג ךיא זיא ױזַא ןוא ןעב לקנָא רעד
 | | ."ליב ןוז רערעטלע

 ײדנַאל ריר :

 ןוֿפ ריא םוירָאטידיױא לאונמע לּפמעט ןיא זיא 1955 ינוי 5 םעד
 שידִיי רָאי 300 ,ײדנַאל ַײנ, ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא רעדעֿפ קרַאמ
 ,ָאקלָאק לשיֿפ ןוֿפ ,עקירעמַא ןיא ןבעל

 יבגנ ןרַאפ ףמַאט;

 קרַאמ ןוֿפ ריא רעטנעס עמַארד ןיא זיא 1956 רַאורבעֿפ 29 םעד
 רעד, ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןרעּפלַאה השמ -- סעיצַארָאקעד ,רעדֿפ
 .ןָאזנעסָאמ לאגי ןוֿפ *בגנ ןרַאֿפ ףמַאק

 ,לָאמ 8 ןרָאװעג ןבעגעג זיא גנוריֿפֿפױא יד

 יױבפיוא ןוא דנַאטשרעדיװ

 טעמדיוועג ,טנוװָא ןַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא 6 לירּפַא 24 םעד

 ןוֿפ גנודנירג יד ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ/ רעד ןיא דנַאטשֿפױא םעד

 ,לארׂשי תנידמ

 טריֿפעגכרוד ןרָאי ייר ַא ןענַײז רעטקַארַאכ םעד טָא ןוֿפ ןטנווָא

 רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןוֿפ לײטנָא ןטימ ןרָאװעג

 ,עמורג

 ,דלָאגביל ןָאעל ןוֿפ ר'א ,ןייבשריה ץרפ ןוֿפ "רעדלעֿפ ענירג, ןוֿפ ענעצס

5725 5726 



 רעט ַאעט ןשידיי

 "סניװעג עסיורג סָאד , ןוֿפ ענעצס

 ײרעדלעפ ענירג;

 ןרָאװעג ןבעגעג רעטנעס עמַארד ןיא זיא 1956 רעבמעווָאנ 21 םעד
 -יזומ ַא ליײטנָא סַאנַאיליל יליל ןוא ןַײז טימ דלָאגביל ןָאעל ןוֿפ ריא

 קיזומ ,"רעדלעֿפ ענירג, סנייבשריה ץרּפ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא עשילַאק

 -- ןעמויטסָאק ,ןרעּפלַאה השמ -- סעיצַארָאקעד ,ַאדנוקעס םולש ןוֿפ

 יגרעבנעזָאר ינעֿפ
 ,לָאמ 14 ןרָאװעג ןבעגעג זיא גנולעטשרָאֿפ יד

 "סניװעג עסיורג סָאד;

 טריֿפעגֿפױא רעטנעס עמַארד ןיא זיא 1958 רעבמעווָאנ 8 םעד
 סָאד; ,ןיקשענ עיש -- סעיצַארָאקעד ,רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ ר'א ןרָאװעג
 | ,םכילע-םולש ןוֿפ "סניוועג עסיורג

 ,לָאמ 11 ןרָאװעג ןבעגעג זיא גנולעטשרָאֿפ יד

 יד; ףיוא ןטיבעג רעדיוװ טרעוו עּפורגמַארד רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד
 -נעס יטינוימָאק עשידִיי יד ַײב רעטנעס עמַארד ןוֿפ עיצקעס עשידִיי
 ןוֿפ טציא ןעײטשַאב סרעטנעס עשידִיי יד לַײװ ,רַאֿפרעד ,"סרעט
 -נוא רעטנורַא טייג עּפורג-רעטַאעט יד ןוא ,ןעגנולײטּפָא עכעלטע
 : / .טנעמטרַאּפעד-עמַארד ןרעט

 | "םכילע-סולש ןופ טלעװ ידי
 טריֿפעגֿפױא רעטנעס עמַארד ןשידַיי ןיא טרעוו 1960 ַיײמ 7 םעד

 ,גנולעטשרָאֿפ יד .לרעּפ דלָאנרַא ןוֿפ "םכילע-םולש ןוֿפ טלעוו יד;

 -נייא ייווצ ןוֿפ טײטשַאב ,ןטקַא ערעדנוזַאב ַײרד טלַאהטנַא סָאװ

 ןיא "םלעכ ןוֿפ הׂשעמ יד; רעטקַאנײא רעד ןוא שילגנע ןיא סרעטקַא

 | .שידִיי

 רעשידִיי רעַײנ רעד טױבעגֿפױא דנַאלווילק ןיא טרעוו 1960 ןיא

 עניילק ערעדנוזַאב עקיטציא זיב יד זַא ,ױזַא ,רעטנעס יטינוימָאק
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 ) קרַאמ ןוֿפ ר'א םכילע-םולש ןוֿפ

 = טויש יח = = = = ששה אה מוח 5246 שהירטפ יח

 .רעדעֿפ

 ןייא ןיא ןסָאגעגֿפױנוצ ןרעוו טָאטש ןלייט ענעדײשרַאֿפ ןיא סרעטנעס
 טניֿפעג ןינב ןיא .טנגעג רעשידִיי רעַײנ רעד ןיא ,רעטנעצ ןסיורג
 -ָאמ יד טימ עניב עסיורג ַא ןוא רעטרע-ץיז 200 טימ רעטַאעט ַא ךיז
 .ןעגנוטכירנַײא עטסנרעד

 ײבוט-םש לעב רָאי 200,
 רעטנעס םעַײנ ןוֿפ לַאז ןיא טרעוו 1960 רעבמעווָאנ 20 םעד

 לעב רָאי 200, נ'א טנוװָא ןַא טעטימָאק-רוטלוק ןשידִיי ןוֿפ ןבעגעג
 לשיֿפ ןוֿפ ַאטַאטנָאק ַא טריֿפעגֿפױא טרעוו סע ןכלעוו ףיוא *בוט-םש
 עיש ,לעזיימ סנערָאלֿפ ןוא אדייא ,לואס ןוֿפ טריֿפעגסיױא ,ָאקלָאק

 ,ךיילב הדוהי רעליּפשיוש םעד ,טסַאג םעד ןוא ןיוועל יאול ,ן'קשענ

 "לװייט ןוא שטנעמ ,טָאג,

 ןַײז טימ ןוא ןיבור םחנמ ןוֿפ ריא טרעוו 1961 רַאורבעֿפ 8 םעד
 םעַײנ ןיא טריֿפעגֿפױא "קיזמ לאירוא; ןוֿפ לָאר רעד ןיא לײטנָא
 "לווייט ןוא שטנעמ טָאג; רעטנעס יטינוימָאק ןשידִיי ןוֿפ רעטַאעט
 ,לָאמ 13 טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד .ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ

 עשידִיי יד ןײגוצסױרַא טרעהעגֿפױא טָאה סע סָאװ םעד בילוצ
 סעיזנעצער ןייק ןַארַאֿפ טינ רעמ ןענַײז ,דנַאלוװילק ןיא גנוטַײצ

 ןעגנוריֿפֿפױא-רעטַאעט עשידִיי יד ןגעוו

 טנוװָא-רעגנַאמ קיציא

 טעטימָאק-רוטלוק ןשידִיי ןוֿפ טרעוו 1961 רעבמעצעד 14 םעד

 ןוֿפ גָאטנריױבעג ןקירָאי-00 םעד דוֿבּכל גנורעַײֿפ ַא טנדרָאעגנַײא

 רעדילגטימ ךיז ןקילײטַאב םַארגָארּפ ןיא .רעגנַאמ קיציא רעטכיד

 ןירעגניז יד קרָאי-וינ ןוֿפ טסַאג רעד ןוא עידוטס-רעטַאעט רעד ןוֿפ

 .ַאינעב אשַאמ
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 ןופ ןָאסיס סעל | - |

 ילקניוו ןפרָאװרַאפ א; - טעטימַאק-רוטלוק ןשידיי ןוֿפ ייליבוי

 -יטַאמַארד רָאי 50 ןוֿפ גנורעַײֿפ רעד וצ ,1962 רעבמעווָאנ 2 םעד רעשידִיי רָאי 15 ןוֿפ גנורעַײֿפ רעד ןיא ,1962 רעבָאטקָא 28 םעד'
 עגֿפױא רעדעֿפ קרַאמ ווֿפ ריא טרעוו דנַאלוװילק ןיא טעברַא עש -רעטַאעט רעד ןוֿפ רעדילגטימ ךיז ןקילײטַאב טעטימָאק-רוטלוק

 | ,ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *לקניוו ןֿפרָאװרַאֿפ ַא; טריֿפ ,רד קרָאי-וינ ןוֿפ רענדער-טסַאג רעד ןוא סלעזיימ לואס ןזח ,עידוטס
 | ,לָאמ 8 טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד .סקַאנ לאירזע
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 םירֿפא ןוֿפ ' הבותכ יד, ןוֿפ ענעצס

 "הבותכ ידי

 רעליּפשיוש ןוֿפ לײטנָא ןטימ ןוא ריא טרעוו 1965 רַאונַאי 30 םעד
 יד, עידעמָאק-לארׂשי יד טריֿפעגֿפױא קרָאי-וינ ןוֿפ קישזָאב סקַאמ
 .ןַאלרָא םייח ןוֿפ טצעזרעביא ,ןושיק םירֿפא ןוֿפ "הבותכ

 ײדיי ַא ןייז וב רעװוש;

 טריֿפעגֿפױא רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ ריא טרעוו 1966 רעבָאטקָא 29 םעד
 ,םכילע-םולש ןוֿפ "דיי ַא ןַײז וצ רעוושע

 | ,לָאמ 9 טליּפשעג טרעװ עסעיּפ יד

 רעזדנוא ןיא| גנוריֿפֿפױא רעד ןגעו טבַײרש ןירג סינרעב
 | . :| גנוצעזרעביא

 -ַאב ןעמ ןָאק שימעג םענעטלעז םעד טָא ןןרערט ןוא רעטכעלעג,
 -עגֿפױנוצ רָאלק ,םכילע-םולש ןוֿפ קרעוו יד ןיא ןעניֿפעג סרעדנוז
 טרעוו סָאוװו ,"דִיי ַא ןַײז וצ רעווש, עמַארר-עידעמָאק רעד ןיא ןדנוב
 עלַאה .ר שטנעלב סרעטנעס יטינוימַאק ןשידִיי ןיא טליפשעג טציא
 ,רעטַאעט

 עכעלשטּנעמ ַא עניב רעד ןוֿפ ּפָארַא טסילֿפ ףוס ןזיב בײהנָא ןוֿפ
 -וֿפַאש ,טֿפַאשרעכוזַאב רעד ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא טרעוו סָאװ ,טײקמערַאוו
 יד ןוא רעליּפש יד ןעוו ,רעטַאעט ןיא גנורַאֿפרעד ענעטלעז יד קיד
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 ,קישזָאב סקַאמ ןוֿפ ר א ,ןושיק

 םעס ןבעג ליפשע קיטכערּפ ַא .ןעמַאװצ ךיז ןדניברַאֿפ טֿפַאשרעכוזַאב
 רעד ,, סלַא ןיקשענ .רמ .גרעבנעזָאר םייח ןוא רעפעט ַאינַאס ,ןיקשענ
 סָאװ ,טײקמערַאו עשימָאק ַאזַא סױרַא טגנערב יָאריּפַאש רעתמא
 לָאר סרעּפעט .סרמ .ריא ףיוא טנַײשרעד רע ןעוו עניב יד טכַײלַאב
 ןוא סעכ ,תונעט ,הֿפינח רַאֿפ טייהנגעלעג ַא ריא טיג רעטומ רעד ןוֿפ
 ןטֿפַאשנגײא עקיזָאד יד וֿפ עדעי סױרַא טגנערב יז ןוא ,ףרּװורָאֿפ
 רענליוו דיס ןוא סייוו לעבַאנַא .תמא ןלענָאיצַאמע טימ ןוא קידנלקניֿפ
 טימ ןוא ןח ךס ַא טימ עטבילרַאֿפ עגנוי יד סלַא ןלָאר ערעייז ןליּפש
 לָאר רעד ןיא סבָאקיעשזד קרַאמ .שידִיי רַאֿפ ליֿפעג ךעלריטַאנ ַא
 .גנונדרָא ןיא ץנַאג ויא טסירק םעד ןוֿפ
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 ָאּפמעט רעד רַאֿפ רעדעֿפ רעסישזער םעד ןרילוטַארג ףרַאד ןעמ-
 יו .עיצקַא רעד ןיא ןָאטעגנַײרַא טָאה רע סָאװ ,טייקידוועריר ןוא
 ןיקשענ .רמ זַא ,ןזַײוװצנָא גונעג זיא ,ןענַײז רעליּפש יד ןבעגעגרעביא
 רעטרע-ןיווו ערעייז ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ ןענַײז גרעבנעזָאר .רמ ןוא
 ןריֿפכרוד ןענָאק וצ ידּכ םישדח ַײרד ןַײז וצ ָאד שטעיב ימַאימ ןיא
 עּפורט רעד ןוֿפ דילגטימ רעדעי סױרַא טזַײװ ללכב .גנולעטשרָאֿפ יד
 -רעד ייז ןוא ,עניב רעשידִיי רעד וצ טייקנבעגרעביא עקידלַאווג ַא
 "עג לַארטַאעט תמאב ַא וצ גנולעטשרָאֿפ ַאזַא טימ םעדכרוד ןעײג

 ץ 7 ."שינעעש
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 ,רעדעֿפ קרַאמ וֿפ ר'א ,םכילע-םולש ןוֿפ "דיי א ןַײז וצ רעװש , ןוֿפ ענעצס

 ןעגנולעטשרָאפ ע שילגנע יד

 / "ער סלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא 8 ןיא זיא רעדעֿפ קרַאמ טניז

 עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןענַײז רעסישז
 ןבָאה ןּפורג-ךַארּפש עדייב .שילגנע ןיא ןוא שידַיי ןיא ןעמוקעגרָאֿפ
 ללכב טעברַא יד ןריֿפכרוד ןֿפלעה ןיא ַײס ,שינָאמרַאה טעברַאעג

 .ןכַארּפש עדייב ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב ןיא ַײס
 טריֿפעגֿפױא טַײצ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה עּפורג עשילגנע יד

 ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא ,טלַאהניא ןשידַיי ַא טימ ןסעיּפ עקידנגלָאֿפ
 ;רוטַארעטיל-טלעװ רעד ן וֿפ ןוא רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידִיי

 }במ 14-1951 '"זםס םטצמומח 2250
 1/18:68 2, 1952, ''8101מ1מ0 548 .

 ןבמ 13 1954 186 תםצסטע
 !/סט. 24 1954 ''פאוקמסז 1644 40 (104/',

 גאסט. 9 1955 ''ששסע414 ס/ 5016 24161ס001/ ,

 1718. 1956 "0816 (טעסישמ
 זאזמָצ. 15 1957 ''(088ע1616028
 ןזסש. 9 1957 "14 { יטס6 ץסט
 ת60. 23 1958 ''11:161 22060514

 קספ. 14 1959 "'צ ספתס 16812" עג 2/1802166 5סתי6 2
 ןטמס 14 1959 ''142488ת 1486 0196" |

 62. 1960 '2146מ 562500 . 

 | ײדִיי ַא ןַײז וצ רעווש,}

 .ןטיײנַאבו
 1960 ם1ג1/א 2066עש סט601מ0 2500 1161101121/ ץ681.

 1266 10 1960 '"1'מס 16461021 2026 .

 ןגמ. 26 1963 "126 1628 1/48ת .
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 1960 '186 'ׁשׁשס:14 0{ 5801644 2

 ןופ ןָאטיסלעל

 גאסט. 7 1963 '"ןגס 021, |
 (066 13 1965 ''ןסטַצה 884 215 12300864618/ .

 )המת. 22 1966 21, 286 110ת6װ
 נאסש, 4 1967 ''1מ6 םצסטע"'

 . .לָאמ 10 יװ רעמ ןרָאװעג טליּפשעג זיא גנולעטשרָאֿפ עדעי

 ןרָאסישזער יד

 :ןעוועג ןענַײז עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ ןרעסישזער יד
 - ,ףָאטלָאק ירעה ,יקסווָארטסָא םייח ,ימע-ןב ֿבקעי ,זוָאר לבייא

 ,יסָאר דוד ,ןידָאר ירעה ,ןיקשענ עיש ,ַאווליס עד דרַאוַאה ,רַאה השמ

 .רעדעֿפ קרַאמ ןוא קישזָאב סקַאמ ,ןיבור םחנמ ,דלָאגביל ןָאעל

 .רעדילגטימ

 רעדָא עידוטסמַארד רעד ןיא טליּפשעגטימ ןבָאה עקידנגלָאֿפ
 :עידוטס רעד ןוֿפ ןטעברַא ענעדײשרַאֿפ יד ןריֿפכרוד ןֿפלָאהעגטימ

 ,דנַארַא ימענ ,סמַארביײא השמ ,סמַארביײא ַאניל ,סמַארביײא .נ
 .רעקייטּפַא ןַאמרעה ,ןרעּפלַא דורטרעג ,ןאירא ןָאעל

 ,םולב דערדלימ ,ידארב עניירב ,רעלַאיב דערדלימ ,גרעב .מ .ל
 סעזָאמ ,ןוארב הייח ,ינרעב ףסוי ,סינערב לארׂשי ,םירב םַאיליװ
 ןילערַאמ ,רעב סירָאמ ,זארעב ליֿפ ,ןארעב סנערָאלֿפ ,ןימאשזדנעב

 ,ןייטשנרעב .ג ,ןוארב ילַאס ,ןארעב קרַאמ ,רעגרעב ןילרא ,טענעב

 .ןוארב ילריוש ,קינטָאב דוד ,ןילייב טידושזד
 דוד ,ןַאמטוג יראשזדרָאמ ,ןײטשדלָאג ריאמ ,גרעבדלָאג ריאמ

 ,ןַאמסָארג איליס ,טימסדלָאג אדייא ,קינלארוג ילריוש ,קינלארוג
 ןַאמסָארג יבַאט ,ןײטשדלָאג קיזייא ,ךיילג אננא ,יטנאלאג ירעה

 רעדנַאסקעלַא ,ןָאדרָאג לרעּפ ,ןָאדרָאג יעראמ ,גרעבנירג יטָארָאד
 -סָארג ַאיסרַאמ ,ןירג לואּפ ,ינרוג יטעב ,יטנַאלַאג ַארַאלק ,ןַאמסָארג

 .ןַאמלעטיג ילרעוועב ,ןַאמ

 קרַאמ ,טסָארד יליוו ,טסָארד ריאמ ,טסָארד לסָאי ,טסָארד יסעב

 | ,ןיזיירד ףעסָאשזד ,סבָאקיישזד

 השמ ,ןרעּפלַאה רשא .רד ,ןרעּפלַאה הרש ,ןרעּפלַאה יסעב

 -מַאה ןיטרַאמ ,דלַאװרעה ַאננַא ,ןרעפלַאה דוד .ןרעּפלַאה ןד ,ןרעּפלַאה

 ,שריוה סיאול ,שריוה טור ,דלַאװרעה לבבורז ,לעראה דוד ,רעגרוב

 ,סייוו .ל ,ןַאמסייו לדנימ ,יקסווָאקליװ ןילוַאּפ ,ןײטשלַאװ ףסוי

 "נייוו ןעטיינ ,רענליוו דיס ,אשרַאװ קירע ,סייוו הייח ,סייוו לעבַאנַא

 ,ןייוו ןַאמרָאנ ,ואֿפלאוו ןַאווייא ,ואֿפלַאװ יסול ,ואֿפלאוו ירעה ,ןייטש

 ,ןַאמצלַאז ןיװרַאמ ,ןַאמסוז לשרעה

 השמ ,רעּפעט ַאינָאס ,סאראט .א ,ןיראהט זוָאר ,רעגערט ַאילושזד

 ןַאמלאטעט קעשזד ,ןעמיט ןאשזד ,סיקרעשט עשַאב ,רעלסעשט
 ,יקסוואלאמראי דעט ,עֿפָאי סיאול ,עֿפָאי עיֿפָאס ,ןינרעשט רתסא

 ,ןיוועל ןַאמייס ,ןיוועל ַאילַא ,שטיווָאבײל הרש ,שטיווָאבייל זוָאר
 ,זאמאל הכלמ ,טייל לאכימ ,טייל ַאננַא ,ןיוועל םעס ,ןיוועל טרעבלַא

 ,רעטטעל ןילייא ,ןיוועל ןיווראמ ,שטיבול אדליה

 ,רעקסנימ ףסוי ,רעקסנימ סירָאד ,דעמַאלעמ לוולעוו ,וואראמ ןעב

 'ילא ,שטיװָאקרַאמ ירעשזד ,סקרַאמ לטע ,רימ ינער ,ןינקאמ ילאמ
 ,ןאסיימ ּפיליֿפ ,ינידמ

 ,ןָאזנעסינ .ל ,שענ עביל ,ןיקשענ עיש ,ןיקשענ לשיֿפ
 ילריוש ,דראֿפנעטס ןאריימ ,גרעבמָארטס ןעטיינ ,טימס גניווריוא

 לאס ,ןיישנָאס לואּפ ,גרעבנייטס ּפיליֿפ ,רעזייּפס סעב ,ןיײטשרעּפאס

 .ןַאמרעװליס לעטריומ ,טנאּפס אעל ,רעיוס
 .ןירטסע לדנעמ

 ,רעמלַאּפ דלָאנרַא ,לרעּפ קעשזד ,טאליֿפ יסעב .,סוקניּפ .נ

 ,ןַאמדירֿפ ךענעה ,ןַאמדירֿפ ידייס ,רעדעֿפ לרעּפ ,רעדעֿפ ףסוי
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 טימ (שילגנע) ? בלַאק עשָאי , סרעגניז .י .י

 ןעטייג ,סקאֿפ ירעה .,ןַאמדירֿפ טרעבריוה ,ןאסמארֿפ .ַאדליה

 | .רעבעֿפ לעטע ,סדלעיֿפ רָאמיס ,קנערֿפ

 ןילירעמ ,לעשטווארק סקַאמ ,רענשוק סיאול .,ןַאלּפַאק םהרֿבַא

 ,טעראק אדאר ,טעראק ןעב ,סיטריוק ןָאסרעג ,שריוק םייח ,ןײלּפַאק
 ילנעטס ,ןהַאק ילָאמ ,רענטיק קחצי ,רעלטָאק רּתסא ,ןיילק דרַאוָאה

 ,רענראק לעסרַאמ ,גרעבנענָארק ןילעקעשזד ,ץטַאק םעס ,רעמיירק

 : ,ּפראק רָאטקיװ
 ינעֿפ ,גרעבנעזָאר םייח ,ןיבור .שזד ,זוָאר ןיעשזד ,זוָאר לעבייא

 ייליא ,ןייטשגיבור ירעה ,ןידאר לחר ,ןידאר ירעה ,גרעבנעזָאר

 -יֿפ ,רעלגניר ַאמרָאנ ,ןַאמשטיר לעשטימ ,קינזער ענסא ,אקטאשיר

 : ,סָאר ואשזד ,סאר סיל
 ,ָאריּפַאש סינָאמ ,רעגניזעלש יֿפָאס ,ץרַאװש ףסוי ,ןַאמרוטש םוחנ

 ,קינלָאקש סקעמ ,ָאריּפַאש הרש ,ָאריּפַאש לריצ ,רעֿפײש גניווריוא
 | . ,ןירֿפַאש ַאירָאלג ,ןהעש םעס

 ןעגנוצַאשּפָא
 ;טבַײרש ןיקשענ עיש
 טנכיײצרַאֿפ רָאי קילדנעצ סקעז עטצעל יד רַאֿפ טָאה עפורג יד,

 .דנַאלווילק ןוֿפ ןבעל ןלערוטלוק ןשידִיי סעד ןיא לטיּפַאק קיטכיוו ַא
 . ?יצ ריא זיא ,טעדנירגעג ךיז טָאה עפורג יד טניז גָאט ןטשרע ןֿפ

 עּפורג רעד ןוֿפ ןלייז יד .טרָאװ עשידִיי סָאד ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןעוועג
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 "רעוװעישענ רעד, סלַא ץרַאװש סירָאמ

 ןזײשרַאֿפ עדייב .רעדעֿפ ףסוי ןוא ןרעפלַאה רשא .רד ןעוועג ןענייז
 ,רעליטש ַא ,ןרעּפלַאה .רד .טנעמַארעּפמעט ןיא ןוא רעטקַארַאכ ןיא
 -עג טָאה רע ליטש יו רעבָא ,ליטש רעייז טדערעג ,רענעדיײשַאב ַא
 סע טָאה עּפּורג יד ןוא דייר ענַײז וצ טרעהעגוצ ךיז ןעמ טָאה ,טדער
 ףסוי .רעגָאז-טרָאװ ריא ןעוועג זיא רע ןעװ דוֿבּכ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג
 ןַײז ןיא ןוא גנוטלַאה ןַײז ןיא שימרוטש ןעוועג זיא ,רעדיוו ,רעדעֿפ
 ןבָאה עכלעוו ,ןכַאז עכלעזַא טגײלעגרָאֿפ רע טָאה לָאמ ךס ַא .ןדייר
 רעבָא .רַאבריֿפסױא טינ ןוא שיגָאל-טינ יװ ןעזעגסיוא ןעמעלַא ַײב
 ענַײז ןריֿפכרוד לָאז ןעמ זַא ,ןקריווַאב וצ זוּכ םעד טַאהעג טָאה רע
 -וצ טעברַאעג ןבָאה רעדעֿפ ףסוי ןוא ןרעּפלַאה .רד ,עדייב .רענעלּפ
 ןשידִיי ןרַאֿפ ןטסנידרַאֿפ עסױרג ןבָאה ןוא ,שינָאמרַאה ןעמַאז
 ,דנַאלווילק ןיא ןבעל-רוטלוק

 ןייק ןזיווַאב טינ עפורג עשיטַאמַארד יד טָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ןרָאי עשירעֿפעש יד .טיבעג ןשיטַאמַארד ןֿפױא ןעוטֿפױא עסיורג
 יד ןיא טשרע ןבױהעגנָא שיטקַאֿפ ךיז ןבָאה עידוטס רעד וֿפ
 -וילק ןיא ןעמוקעג זיא יקסוָארטסָא םייח ןעוו ןרָאי רעקיסַײרד
 -ןַײרַא טָאה רע .עפורג רעד ןוֿפ רעסישזער רעד ןרָאװעג ןוא דנַאל
 ןעגנלעטשרָאֿפ יד ױזַא יו ןֿפוא םעד ןיא טסַײג םעַינ ַא טכַארבעג
 .ביא ןלַארטַאעט ןוֿפ ןבױהעגנָא ךעלטנגייא טָאה רע .ןעזסיוא ןֿפרַאד

 ףױא ןײגוצֿפױרַא זױלב טינ ןעוועג זיא רעטַאעט וצ גנַאװצ ןיז
 טֿפרַאדעג טָאה רענייא רעדעי רָאנ ,עזָארּפ יד ןגָאז ןוא עניב רעד
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 . ,שזַאפיט רעדָא רעטקַארַאכ םעד ןיא ןבעלנַײרַא ךיז ןוא ןייטשרַאֿפ

 םינפ ןוֿפ ךירטש רעדעי ,גנגעװַאב עדעי .רַאֿפ טלעטש רע סָאװ
 ןבעגעגקעוַא רע טָאה קעוװצ םעד רַאֿפ ןקירדסיױא סעּפע ףרַאד
 יד טָא ןוֿפ טַאטלוזער םעד .טכַאנ רעד ןיא טעפש זיב ,ןהעש עגנַאל
 -רָאֿפ יד ןעו טצַאשעגּפָא םלוע-רעטַאעט רעד טָאה ןעגנוכיירגרעד

 .עניב רעד ףיוא ןרָאוװעג ןבעגעג ןענַיז ןעגנולעטש
 רעד רַאֿפ ליֿפ רעייז ןָאטעגֿפױא טָאה סָאװ ,רעסיזעזער רעטייווצ ַא

 ןַאפש ַא ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,ףָאטלָאק ירעה ןעוועג זיא עידוטס
 ךיז גונעג טינ זיא ןרָאטַאמַא רַאֿפ זַא ,ןעוועג זיא עירָאעט ןַײז .רעטַיװ
 רעשיטַאמַארד ַא ןוֿפ רענייא רעדעי רָאנ ,ןלָאר יד ןענרעלוצסיוא
 יו ,טסנוק רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ ץזַאֿפ עלַא ןענרעל ףרַאד עפורג
 ןבעגעג רע טָאה םעד בילוצ ןוא ,םירג -- ײר רעט:ערע רעד ןיא
 טעברַא ןַײז ןוֿפ טכורֿפ יד ןעזעג טָאה רע .םירג ץטעוװ סעיצקעל
 ןיֵלַא ךיז טנרעלעגסיוא טָאה עּפורג רעד ןוֿפ ךילגטימ רעדעי לַײװ
 ןעוועג זיא ,טנרעלעג טָאה רע ןכלעוו טקעיבָא רטייוצ ַא .ןרימירג
 ךיז ןיילַא ןֿפרַאד ןרָאטַאמַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .סעיצַארַאקעד

 ןכָאנ ,טכענ ךס ַא .סעיצַארָאקעד עקיטיינ יד ןעױב ןשנרעלסיוא
 -ָאקעד יד ןעיוב ןלעטש דיז ןעמ טגעלֿפ ,סעיציטעּפער יד ןקידנערַאֿפ
 ךס ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןענַײז ױזַא ןוא .טכיזֿפױא ןַײז רעטנוא סעיצַאר
 -עג עפורג רעד ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד וצ סעיצַארָאקעד יד ןרָאי
 -יכרַא ןַא ,ןרעּפלַאה השמ .אֿפוג רעדילגטימ יד ךרוד ןרָאװעג טױב

 ןופ ןָאסיססלעל
 ןונאווממא

 טגעלֿפ ,רעלטסניק רעטריטנעלַאט רעיײיז ַא ,עיסעֿפָארּפ ןוֿפ טקעט
 ,געט עטצעל ענַײז זיב טגעלֿפ ןוא גנונעכייצ עקירעהעג יד ןכַאמ
 -וצ ןטימ ןבעגעגּפָא ךיז ןרָאי ךס ַא טָאה םױבנעזָאר ינעֿפ .ןלָאמ ייז
 ןטסָאק עּפַאנק טימ .ןעגנולעטשרָאֿפ יד וצ ןעמויטסָאק יד ןטיירג
 ?וֿפרילָאק ןעוועג ןענייז סָאוװו ,ןעמויטסָאק יד ןלעטשֿפױנוצ יז טגעלֿפ
 טָאה סָאד .ןסעיפ עטליּפשעג יד ןוֿפ סעכָאּפע יז וצ שיטנעטיוא ןוא
  .ןעגנלעטשרָאֿפ יד זובישח ךס ַא ןבעגעגוצ

 ,ןרָאטַאמַא עּפורג עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ביילג ךיא
 -רָאֿפ ַא ןטיירגוצ ןיא ןָאטעגנַײרַא ןבעל ןוא בייל טימ ןעוועג זיא סָאװ
 -נגלָאֿפ ףיוא ןרָאוװעג טיירגעגוצ ןענַײז ןעגנולעטשרָאֿפ יד .גנולעטע
 סנעיילע לענָאשייקודע ליסנואק יד ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד ;ןֿפוא ןקיד
 ןַא ןעועג זיא עדייבעג רעד ןיא .סַאג ע0:-135 ןוא ןַאמסניק ףיוא
 ַא וא טנעוו עטעקַאנ ַײרד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,םוירָאטידיוא
 .ןקעווצ עשיטסַאנמיג רַאֿפ ןרָאװעג טױבעג זיא ץַאלּפ רעד .עניב
 ןענַײז הרֿבח עגנוי יד זיב ןטרַאװ טֿפרַאדעג ןעמ טַאה טנווַא ןדעי
 ןעמ טגעלֿפ עבָארּפ ."לָאב טעקסעב, ןליּפע ןטימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ
 יד ןעױב טלעטשעג ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד ,טכַאנַײב 12 זיב ןכַאמ
 טעברַאעג ןעמ טָאה גנולעטשרָאֿפ רעד ֿברע טכַאנ יד .סעיצַארָאקעד

 -נַײא ,טנעוו עטעקַאנ יד ןקעדוצ טֿפרַאדעג טָאה'מ .טכַאנ עצנַאג ַא
 סעיצַארָאקעד יד ןלעטשסיא ןוא גנטכַײלַאב עלעיצעפס ןענדרָא
 -יורג ןעוועג ןיוש זיא ,ןרעוו קיטרַאֿפ טגעלֿפימ ןעוו .עניב רעד ףיוא

 ,רעדעֿפ קרַאמ ןוֿפ ר'א (שילגנע) 'קובד,, סיקסנַא .ש
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 -וצ .גנוקיטֿפעשַאב ןַיז וצ קעווַא רעדעי זיא טרָאד ןוֿפ ןוא גָאט רעס

 עבלעזסָאד .גנולעטשרָאֿפ יד ןבעגעג ןעמ טָאה טנווָא ןיא סנגרָאמ

 טגעלֿפ טֿפַאשלעזעג-רוטלוק עשידִַיי יד ןעװ ןעמוקרָאֿפ טגעלֿפ

 טגעלֿפ עיזוטסמַארד יד עכלעוו וצ ןטנווָא-רָאי-ַײנ עריא ןריֿפכרוד

 .ןעמַארגָארּפ עקיטרַאנגייא ןטיירגוצ

 . יד ןריֿפוצנָא רעסישזער ןקידנעטש ַא ןבָאה ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד

 ןשידִי ןוֿפ לייט ַא ןרָאװעג זיא עידוטס-רעטַאעט יד ןעוו טעברַא

 -עֿפ קרַאמ ןרישזַאגנַא ןטימ ןרָאוװעג טזעלעג זיא רעטנעס יטינוימָאק

 רעטנעס יטינוימָאק רעד טָאה קיטַײצכַײלג .רעסישזער סלַא רעד

 ךיא .ןעגנלעטשרָאֿפ-רעטַאעט יד ןריששזנַארַא סָאד ןעמונעגרעביא

 ןרָאװעג טזעלעג זיא ןטנעמעלע עגנוי ןעיצוצ ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד

 םענעברָאטשרַאֿפ ןוֿפ רעדורב ַא ,רעדעֿפ קרַאמ רעסישזער ןכרוד

 טָאה ,ןטייקיעֿפ עלַארטַאעט רעסיוא רעכלעוו ,רעדעֿפ ףסוי דילגטימ

 .טעברַא רעד וצ ןשטנעמ עגנוי ןעִיצוצוצ טײקיעֿפ יד טגָאמרַאֿפ ךיוא

 ,טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב קרַאטש ךיז ןוא ןעמוקעג ןענַײז ייז

 רעד .רעלוגער ןבעגעג טינ רעמ ןרעוו ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי רעבָא

 עּפרג יד טרעוװ גנתלעטשרָאֿפ עשידִיי ַא ךָאנ זַא ,זיא טַאטלוזער

 זיב ןרעװ טליּפשעג ןגעלֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עשידִיי יד .ןעמּווװעעצ

 עלוֿפ ַײב ןרָאװעג טליּפעעג זיא גנלעטשרָאֿפ עדעי ווא לָאמ 1213

 ,רעסישזער ןרַאֿפ ןוא רעליּפש יד רַאֿפ דיירֿפ ַא ןעוועג זיא סע .רעזייה

 זיב טרַאװעג טָאה ,טני דס ַא ןוֿפ ןטנַאטשַאב זיא סָאװ ,םלוע רעד

 ןיא ןַײרַא קירוצ ןענַײז ןרָאיטקַא יד ןשוו ,גתלעטשרָאֿפ רעד ךָאנ

 -יזעזער םעד ןוא ייז טקירדעגסיוא ןוא םישובלמ עכעלנייוועג ערעייז

 טייהנגעלעג יד ייז ןבעג רַאֿפ טײקנדירֿפוצ רעייז רעדעֿפ קרַאמ רעס

 ."גנולעטשרָאֿפ עשידִיי ַא ןעז וצ

 | | .ןיקשענ עיש ןוֿפ .ע .ש

 .לעזעג-רוטלוק רעשידיא רעגיה רעד ןוֿפ גלָאֿפרע רעד -- ןאמרעטסע שובייל
 ,1930 יַאמ 18 ,דנַאלװילק ,טלעװ עשידיא יד , ,טֿפַאש

! 83/16006 11200818 -- 128626:6 {2106 8 8 
 קוגצ. 126 2121 126216ז, 216( ט61206, אסט- 8

| :1930 

 יד , ,ןרָאטַאמַא ןוֿפ טליּפשעג /הכולמ עמערָא, סקיװייל -- ןַאמרעטסע .ל
 ,19231 יַאמ 10 ,דנַאלװילק ,"טלעוו עשידיא

 ,ָאידוטס-רעטַאעט רעשידיא רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד רעטסעיינ רעד -- ןַאמרעטסע .ל
 ,1932 .בעֿפ 28 ,טרָאד

 1:061:1/ 10061800 -- 1880ע 15 11061} 566 820 1836 ,
 "'(616061286 ןק121ג 120216/ , 2קז 17, 3

 0611 1,07618מ6 -- (נץעמּפע 0121 6105 4601 006 6 65

 "יט 212: 1262167 1גצ. 17, 3

 ,ָאידוטס-רעטַאעט רעשידיא רעגיה רעד ןוֿפ גלָאֿפרע רעדנעטיידאב ַא -- .װ .ל
 ,1924 .װָאנ 30 ,דנַאלװילק ,"טלעװ עשידיא יד,

 ,1935 .װָאנ 8 ,עגַאקיש ,רעירוק רעשידיא , -- ן"-מ-.א

 ,?טײרּפשעצ ןוא טייזעצ , ןוֿפ גנוריֿפֿפױא סָאידוטס רעטאעט עשידיא יד -- .וװ .ל
 ,1928 יַאמ 13 ,דנַאלװילק ,' טלעװ עשידיא יד ,

 ,93794 ,41742 .זז ,1940 יַאמ ,קרָאיײוינ ,"עניב סקלָאֿפ

 טֿפַאשלעזעג רוטלוק-רעשידיא רעד ןוֿפ ָאידוטס רעטַאעט יד -- ןדמל סחנפ
 / ,1941 רַאונַאי 3 ,דנַאלװילק ,,טלעװ עשידיא יד , ,ןעליצ ערהיא ןוא

 ַאמארד טייקכעלקריװ יד רעדָא טכעלקריװרַאֿפ אמארד א -- ןאמלָאוג רזעילא
 ,1941 יַאמ 16 ,טרָאד ,?טריזיט

 ,165-170 .זז ,1943 ,קרָאיײוינ ,"רעטַאעט רעודנוא , -- לעטסעמ ֿבקעי

 ןעכַײרטסַײג ןיא טלדנַאװרַאֿפ טרעװ גנורעײֿפץרּפ .ל .י -- סעבייט עקשָאי
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 ,1945 ,טקָא 5 ,טרָאד ,קלָאֿפ רעזנוא ןוֿפ םויק ןקידרעטייװ ןרַאֿפ טסעֿפינַאמ

 .1946 .וָאנ 8 ,טרָאד ,טגעװָא םכילע-םולש רעד -- ןהעש קחצי
 ,1947 יַאמ 23 ,טרָאד ,דנַאלװילק רעשידיא רעד רעביא ריצַאּפש א -- ןהעש .י

 ,1950 ץרעמ 10 ,טרָאד ,שטנעמ-סקלָאֿפ רעד --- ןיקשענ עיש -- גרעב לעבייל

 ,238-29 .זז ,1955 רעטניוװ ,קרָאי-וינ ," עגיב-סקלָאֿפ , רָאי קיצרעֿפ

 (0ז88ע םהממסש -- (-) 186 016061806 2165, 1660. 0

.1955 
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 םירפא ,ןהָאזדיװַאד
 14 ,טשעג -- 1899 ינוי 21 .בעג}

 -ידיי רעד ןיא 1899 ינוי 21 ןריובעג

 .עיבַארַאסעב ,ענוװָארבמָאד עינָאלָאק רעש

 -- רעטָאֿפ .םייבר ןוא םינבר ןוֿפ טמַאטש

 רדח ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב .טחוש ַא

 ,לושיסקלָאֿפ א טקידנעעג .רערעל ַײב ןוא

 1921 ןיא .ןרעטסקע ןַא ןרָאװעג ךָאנרעד

 .ןשיגָאגַאדעּפ ַא יסַאי ןיא טקידנעעג

 ןיא רערעל ַא ןרָאװעג ןוא טוטיטסניא

 ןוא סעיזַאנמיג ,ןלוש-סקלָאֿפ עשיערבעה

 טכַאמעג טבילַאב רעייז ךיז ןוא ,ןסרוק

 ,םילשמ-סקלָאֿפ ןצונַאב ןוא רָאמוה ןַײז בילוצ םידימלת יד ַײב

 ףעגנולעטשרָאֿפ לוש יד ןיא טקילײטַאב ךיז דניק סלַא ךָאנ

 ךױא ןוא "רעבָאהביל, טימ טליּפשעג רָאי עכעלטע ,רעטעּפש

 אועשטירב ןיא זיא 1919 ןיא .רעסישזער סלַא ייז ַײב טקריוועג

 -עג ךיז 1922 טניז .עסעיּפ-רעדניק ַא ענַײז ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא

 "טסעג-דוסיה ןרק, שזרַאש ַא רענַײז ןוא ,קיטסילַאנרושז טעמדיוו

 שרעגנעל ַא זיא ("טַײצ רעזנוא, ןוא *טנעמָאמ,, ןיא 1924 טקורדעג)

 ןעמַאק ףסוי רעליּפשיוש יד ןוא םיא ךרוד ןרָאװעג טריטיצער טַײצ

 שיבַארַאסעב רעביא יינרוט ַא טכַאמעג טָאה .ד .שטיווָאקרעב .א ןוא

 .סעיצַאטיצער עשיטסירָאמוה טימ

 רערעל ַא טרעוו רע ּוװ ,לארׂשי ןיא טצעזַאב ךיז 1920 ןיא טָאה .ד
 ייר ַא ןיא קיטעט זיא ,ןג תמר ןיא ןוא םילשורי ,הנח סדרּפ ןיא

 רַאֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רעדנירגטימ ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק

 עשיטסירָאמוה עקינייא ןבעגעגסױרַא טָאה .ד ."םע עדי, רָאלקלָאֿפ

 -וה יד ךיוא ןוא רעכיב-רעדניק עקינייא ,שיערבעה ןיא סעכַאגסיוא

 רָאמוה ןוֿפ בײלקּפָא ןסיורג ַא טימ "וניּפ קוחש, עיגָאלָאטנַא-רָאמ

 -עגנַײרַא יד ןוֿפ סעיֿפַארגָאיב טימ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 קוחש;, ךוב עשיטסירָאמוה סָאד 1958 ןיא ןוא ,רעבַײרש ענעמונ

 ,"לארׂשי

 ,לארׂשי תנידמ ןיא ןברָאטשעג 1964 ןיא זיא .ד

 .ע .ש

 רעטייװצ ,1958 ,קרָאי-וינ ,/רוטַארעטיל רעשידיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל ,,

 ,120 .ז ,1964 ,29'28 '1 ,ֿביֿבָא-לּת ,,םע עדי, ,ל"ז ןוזדיוד םירֿפא -- {--}
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 המלש ,שטיוועלומש

 |1943 רַאונַאא 1 .טשעג -- 1868 לירּפַא 13 .בעג}

 ,קסניּפ ןיא 1808 לירּפַא 13 ןריובעג
 ןיא ןברָאטשעג רעטומ ,דנַאלסור:סַײװ

 "רעד ךיז טָאה רע ןוא םיא טימ טעּפניק
 ךיז ליֿפ רעייז .ןעמַאמ-ףיטש ַא ַײב ןגיוצ
 ףיוא ןסקַאוװעג ,טייהדניק ןַײז ןיא ןטילעגנָא

 ריש ןרָאװעג ןענוֿפעג לָאמַא ןוא סַאג רעד

 ןיוש רָאי 5 וצ .רענערױרֿפרַאֿפ ַא טינ
 ןוֿפ ןוח ,רעטָאֿפ ןַײז יב ררושמ ַא ןעוועג

 הבנגב .ןילרַאק ןיא לוש-רעּפלָאװ רעד

 ךיז רדח ַא ןיא ןענעבנגנַײײרַא ךיז .ש טגעלֿפ

 ַא ןיא רעטעּפש טנרעלעג ךיוא ,ב'א ריֿפ ַא ןַא ןוֿפ ןבַײרש ןענרעל

 ךיז ,רָאי 12 ןוֿפ רעטלע ןיא ,טיוט סרעטָאֿפ ןכָאנ .הרוּת"דומלּת

 -לאוי 'ר ןזח רעקסניּפ םַײב ררושמ ןעוועג ,ײרעדיײנש טנרעלעג
 ַא ןיא טסירָאכ ַא ןרָאװעג .געט ןסע וצ טמוקַאב רע סָאװ רַאֿפ גילעז
 ,לדיימ ַא סלַא טדײלקרַאֿפ ,טָאה רע ּוװ ,עּפורט-רעדנַאװ רעשידִיי

 ןיא ןרָאװעג טזָאלעגרעביא לָאמנייא זיא רע זיב .ןעמונעגסיוא רעייז

 רעקסניּפ םוצ טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ןוכשמ סלַא אינסכַא ןַא
 ַא ןרָאװעג זיא .ש ןוא ןבירטעגסױרַא םיא טָאה רענעי רעבָא ,ןזח
 .רעגניזנסַאג

 רעדנעלע רעד , דיל טשרע ןַײז טסַאֿפרַאֿפ .ש טָאה רָאי 13 וצ
 ןביוהעגנָא ךָאנרעד ,רעטקַארַאכ ןשיֿפַארגָאיבָאטױא ןַא ןוֿפ ,"םותי
 טָאה רע עכלעוו רעדיל קידנעגניז טָאטש וצ טָאטש ןוֿפ ןרעדנַאװ

 ןיא ןעמוקעגנָא רָאי 16 וצ .סעידָאלעמ יד טימ ןעמַאזוצ ןֿפַאשעג ןיילַא

 שיסור ךיז טנרעלעג ךיוא ,זיולק סעליײמַאר ןיא ןענרעל ןַײרַא ,ענליוו

 טרעװ רע ּוװ ,קסנימ ןיא טצעזַאב ךיז רעטעּפש .לדיֿפ ןליּפש ןוא
 ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ סעידָאלעמ טימ רעדיל טבַײרש ,ןחדב סלַא רעלוּפָאּפ
 סר'מש רַאֿפ רעדיל ליֿפ ךיוא טסַאֿפרַאֿפ ,טנגעג רענליוו ןוֿפ םינחדב

 ,עשרַאװ ןיא סרעטַאעט עשידִיי יד ןיא טליּפשעג ןרעוו עכלעוו ,ןסעיּפ

 דיל ַא רעטנורעד ,רעדיל-סטייהנגעלעג ליֿפ ךיוא טבַײרש .ש

 ,ענליוו ןוֿפ ןֿפױלטנַא זומ רע סָאװ בילוצ ןייד םעד רעזָאל 'ר ןגעוו

 וצ .א'א קירבַאֿפ-קַאבַאט סנייטשלעדע ןיא קײרטשיקַאבַאט ןגעוו

 ןהעצ , ט'א רעדיל גנולמַאז עטשרע ןַײז טקורדעגּפָא .ש טָאה רָאי 2

 ןוֿפ הינָאמרַאה איד טימ טסַאֿפרעֿפ ,רעדעיל-סקלָאֿפ עשידוי עייַאנ
 - ןחדב ,ץיוועליאומש המלש ןוֿפ גנַאזעג טימ טסקעט ,גנוטיילגעב-קיזומ
 ,(זז 64 ,1891 ענליוו) ."ענליווב תעכ ,קסניממ

 ,עמיטש-רָאנעט עטוג ַא קידנציזַאב ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג
 ,רעדיל ענעגייא ענַײז ןוֿפ ןטרעצנָאק טימ ףױא רע טערט
 -עמ יד טימ 500 רעביא ןוֿפ לָאצ ַא ןיא טסַאֿפרַאֿפ טָאה רע עכלעוו

 רעד עלעווירב ַא , ,"לתילט סָאד,, יו ,ייז ןוֿפ עקינייא .ייז וצ סעידָאל

 -בילשת לֹא, "עלעצנערקנעמולב סָאד ,, ,"ךל ןתיו, ,"הוח,, ,"ןעמַאמ

 -ַאלוּפָאּפ יד טכיירגרעד ןבָאה *טכַאנ-רדס יד; ,"תורוד ייווצ, ,"ונ

 ןרָאװעג ןבירשעג לייטנטסרעמ ןענַײז ייז .רעדיל-סקלָאֿפ ןוֿפ טעטיר

 -שמַא רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג טלָאמעד ןענַײז סָאװ ,ןסעיּפ רַאֿפ

 גלָאֿפרעד םוצ ןֿפלָאהעגטימ ךס ַא ןבָאה ןוא ,עניב רעשידִיי רענַאקיר

 ןרָאװעג ןעגנוזעג ןוֿפרעד קיגנעהּפָאמוא ךיוא ןענַײז ייז ,ןסעיּפ יד ןוֿפ

 ,ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןוֿפ

 ,"קַאניײא ,סרעטקַאנײא רעקילדנעצ ןבירשעג עקירעמַא ןיא טָאה .ש
 עקיטלָאמעד יד ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןענַייז סָאװ ,ןטערעּפָא עקיט

 "רךשוי, ייז ןשיווצ .רעזייה-ליוועדָאװ ןוא סלָאה:-קיזומ עשייזִיי

1 

 ןופ ןָאקיססעל

 םעד טריֿפעגֿפױא ,(שטיוועלומש .ש ןוא ַאדנוקעס םולש ןוֿפ קיזומ)

 -ײרֿפ , ,רעטַאעט-"ןָאעדָא , ןיא רעגַארּפ ַאניגער טימ 1916 רַאונַאי 6
 ןוא ךוטסַאּפ , ,"הלעמ לש ןיד תיב םַײב , ,"טירטס רעטסעה ףיוא קיט
 שטעקס רעשיטַאמַארד רעד ,"קירטש םוצ קילג ןוֿפ , ,"ןיסעצנירּפ
 ּוװ, טקַא 1 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ יד ןוא "םינקז בשומ רעד ,

 -ָאלָאס ןעמָאנ ןרעטנוא .ש טגעלֿפ ייווצ עטצעל יד) ."?לזמ ןעמ טמענ

 יָארּפ רעד רעביא ןליּפש ,ןעמָאנ רעטשילגנערַאֿפ ןַײז ,לָאמס ןָאמ

 .(יטָארָאד רעטכָאט ןַײז טימ ןעמַאזוצ ץניוו
 .ןשינעטער 150 ןוֿפ ךוב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה .ש

 (קרָאי וינ) "רעגניז רעטַאעהט רעד, ןיא ןענַײז 1905 ןיא

 / .רעדיל-רעטַאעט 10 ס'יש טכעלטנֿפערַאֿפ

 -עיל ןוא יזעָאּפ , ךוב ןַײז ןענישרעד קרָאי וינ ןיא זיא 1916 ןיא

 | (.זז 185) "רעד

 עשיטַאמַארד ַא) "ןושארה םדא , טכעלטנֿפערַאֿפ ךיוא טָאה .ש

 "קיצעביז ןוא ַײרד זיב ַײרד ןוֿפ, :ךורד םוצ טיירגעגוצ ןוא (עמעָאּט
 לָאמנייק רעבָא ןענַײז סָאװ ,(ןטַײז 500) עטכישעגסנבעל ןַײז ןוא

 / רָאװעג טקורדעג טינ

 ָאנַאיּפ רַאֿפ טרישזנַארַא ,"ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא, דיל ס',ש

 ,"להארטש רעד; ןיא טקורדעגּפָא זיא ,ףּפָאק ,ל ןוֿפ גנַאזעג ןוא

 ,1910 ילוי 14 ,עשרַאװ

 רעטמירַאב רעד זַא ,רעלוּפָאּפ ױזַא ןעוועג זיא "?הוח, דיל ס'.ש

 ןיא ןעמונעגנַײרַא סע טָאה ןיּפַאילַאש רָאדָאיֿפ רעגניז רעשיסור

 | | .רַאוטרעּפער ןַײז
 "רֶא ןכרוד לַאטנעמורטסניא טרידרָאקער זיא "הוח, דיל ס'.ש

 ןַאמרעװליס טקידענעב ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא רעטסעק
 ,ןײשטָאר לוולעוו ךרוד טרידרָאקער זיא ?לתילט סָאד, דיל ס'.ש

 רעטסעקרָא ןוֿפ לַאטנעמווטסניא ןוא עילימַאֿפ יקסווַאלַאמ רעד ךרוד

 .ןַאמרעוװליס טקידענעב ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא

 הרׂש ךרוד טרידרָאקער זיא *ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא; דיל סי'.ש
 ענעדלָאג סָאד, דרָאקער ןֿפױא "גניר רעטעברַאק ןכרוד ,דלָאגניג
 -קעריד רעד רעטנוא רעטסעקרָא ןכרוד לַאטנעמורטסניא ןוא "*דנַאל

 .ןַאמרעװליס טקידענעב ןוֿפ עיצ

 רעטעברַא; ןכרוד טרידרָאקער זיא *דנַאלייא סילע; דיל ס',ש
 ,"דנַאל ענעדלָאג סָאד , דרָאקער ןֿפױא "גניר

 ןעגניטימ ףיוא רעדָא "ןטרעצנָאקא ףיוא ןטערטֿפױא טגעלֿפ .ש
 ןילַא ץניװָארּפ רעד ףיוא ןטערטסױרַא רעדָא ,רעדיל ענַײז טימ

 ,סרעטקַאנייא ענַײז ןיא יטָארָאד רעטכָאט ןַײז טימ ןוא

 "שמַאמ ַא ןוֿפ טרעוו יד; וצ *סקיריל; יד ןבירשעג ךיוא טָאה .ש
 ,שטיוָאנַאמלַאק .ה ןוֿפ

 ןמלז רעביא טיג ,רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןעמוקוצ ס'.ש ןגעוו
 | :גייווצרעבליז

 -עלומש זיא טלעג טנעס ַא ןַא וא רעדיל עטקורדעג לכיב ַא טימ;,
 -עד ךָאנ ןיא ןידרָאג ֿבקעי .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג שטיוו

 -עג זיא רעטַאעט עשידִיי סָאד .ןעועג טינ עקירעמַא ןיא טלָאמ
 סע טָאה ןעמ יוװ "ערעּפָא, רעדָא עטערעּפָא רעד ןוֿפ טשרעהַאב ןעוו
 -ןָאט יד ןעוועג ןענַײז רענײטַאל ףעזָאי ןוא ץיוורוה .ֿפָארּפ .ןֿפורעג
 טֿפרַאזעג ןעמ טָאה ןסעיפ ערעייז ןיא ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא רעבעג
 רעקיטכיר רעד וצ ןעמוקעג טקנוּפ זיא שטיוועלומש ןוא ,רעדיל ןבָאה
 טנַײרֿפ ןטנַאקַאב ןַײז ןֿפָארטעג ָאד טָאה רע ןעוו טפיוהרעביא .טַײצ
 טיקיטעט עשיטַאמַארד ןַײז טצעזעגטרָאֿפ ָאד טָאה רעכלעוו ,רימש
 עקיטלָאמעד יױוצ יד טימ טדנַײרֿפַאב טנָאנ רעייז ןעוועג זיא ןוא
 רַאֿפ ,רעלדַא .פ ֿבקעי ןוא רעלסעק דוד ןרָאיטקַא עשידִיי עטסערג
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 -עלומש ףיוא ייז ןעמענ עדייב .טלעטשעגרָאֿפ םיא טָאה רע עכלעוו

 -ןרעדיל| "קיריל; רעיז טרעוװ רע .סמערָא ענעֿפַא טימ ןשטיוו

 ןוֿפ דָאירעּפ רעטסוװיטקודָארּפ רעד ןָא ךיז טבייה סע ןוא רעבַײרש

 וי | 1 .ןֿפַאש סשטיוועלומש

 עלַא טינ ןבָאה ךעלריטַאנ .שטיוועלומש ןָא טבַײרש רעדיל 0

 עקידלַאווג ַא טרָאֿפ ןעניוועג ייז ןוֿפ ליֿפ רע רעבָא ,םימי תכירַא

 יןעמַאמ רעד עלעווירב ַא; ,"לתילט; ןטימ זיא ױזַא ,טעטירַאלוּפָאּפ

 רעד זַא ,טמירַאב ױזַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,"הוח, טעלּפוק רעד ןוא

 ןַײז ןיא ןעמונעגנַײרַא סע טָאה ןיּפַאילַאש סָאב רעשיסור רעטסערג

 טליײט סָאװ ,ךירטש ַא ןקרעמַאב וצ יאדּכ זיא ָאד ןוא ,רָאוטרעּפער

 -ַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעבַײרש-קיריל ערעדנַא יד ןוֿפ ןשטיוועלומש ּפָא

 ,ןטעלּפוק רעדָא רעדיל עטכַײל ןבירשעגנָא לָאמַא טָאה רע ךיוא .רעט

 ןוֿפ וליֿפַא ןוא הֹּפ לובינ ןוֿפ ןייר ןעוועג יז ןענַײז קידנעטש רעבָא

 רַאֿפ טצונַאב טינ רעדעֿפ ןַײז רע טָאה לָאמנייק .ןטייקיטיידייווצ

 טָאה ןעמ ןעוו ןֿפמעק גנערטש ךיוא טגעלֿפ רע ןוא ןקעווצ עניירמוא

 ןעלציק וצ ידּכ ןטעלפוק ענַײז |ןרעסעבסיוא| יןמקיֿפ; טריבורפ

 | .םלוע סעד

 רעד טמענרַאֿפ ןבעל סעשטיוועלומש ןיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 עקירעמַא ןיא ןָאֿפַאמַארג רעד ןעוו טַײצ ַא לָאמַא וועג ...ןָאֿפָאמַארג

 ןענַײז ןטַאלּפ-סגנַאזעג ןוא ךַָאז עטײרּפשרַאֿפ ַא רעייז ןעוועג זיא

 שטיוועלומש ןיא טלָאמעד ןוא ,הרוחס ערַאבגנַאג קרַאטש ַא ןעוועג

 עמיטש-רָאנעט עקיטכערּפ ןַײז טימ ןוא רעדיל ענעגייא ענַײז טימ

 -ַאב ךיז ןפוא ַאזַא ףיוא וליֿפַא טָאה רע .גָאט ןוֿפ דלעה רעד ןעוועג

 סלַא ןטלַאהעג רעייז םיא ןוֿפ טָאה רעכלעוו ,ָאװרַאק טימ טנעק

 | ,רעגניז

 טָאה רעטַאעט עשידִיי סָאד .ןעגנַאגעג לַיױװרעד ןענַײז ןרָאי

 -ַאעט ןרַאֿפ רעדיל סעשטיוועלומש .גנודנעוו ערעדנַא ןַא ןעמונעגנָא

 ןעמ טָאה ןטַאלּפןָאֿפַאמַארג עַײנ .טסַאּפעג טינ רעמ ךיז ןבָאה רעט

 ןיא סעצילָאּפ יד ףיוא ןגעלעג ןענַײז עטלַא יד ןוא טכַאמעג טינ רעמ

 דקנָאק עטסנרע ןַא ןעמוקַאב ןבָאה ןטרעצנָאק .ןטֿפעשעג-קיזװמ יד

 -רַאֿפ ןייק טָאה רעכלעוו ,שטיוועלומש ןוא ,ָאידַאר רעד ןיא ץנער

 "ןּוווצעג זיא ,טלמַאזעגנָא טינ טעטירַאלוּפָאּפ ןוא טעברַא ןַײז ןוֿפ ןגעמ

 ןבעג וצ ןטֿפַאשנַאמסדנַאל יד ןוֿפ ןריט יד ןיא ןּפַאלק וצ ןרָאװעג ןעג

 ןַאמ ןקרַאטש שיזיֿפ שטָאכ ,ןרעטלע םעד טָאה סָאד .ײטרעצנָאק; ַא

 זיב ,ןקנערקוצרעטנוא ןבױהעגנָא טָאה רע ןוא טכָאושעגּפָא רעייז

 המלש רעבָא ,ײןטרעצנָאק; ענַײז ןבעגֿפױא ןצנַאגניא טזומעג טָאה רע

 עטלַא ענַײז ףיא ןעור טינ םינּפ ַא ןָאק ןוא טינ ליו שטיוועלומש

 -סױרַא קירוצ רָאי 2 טימ טשרע רע טָאה ױזַא ןוא ,ץנערק-רעברָאל

 -עלָאװנָאק ןיא טעב ןקנַארק ןַײז ןוֿפ וא ,רעדיל עלעכיב ַא ןבעגעג

 -גָאט ַא ףױוא דיל ַא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןָא ךָאנ רע טביירש םואה טנעס

 עיצקַאדער רעשידִיי ַא ןיא ןַײרַא ןײלַא סע טגנערב ןוא עמעט

 | ."ןקורדוצּפָא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ אשילע

 -עג ןוא לרוחב רעגנוי סלַא ןסקַאװעגֿפױא זיא שטיוועלומש ןעוו

 טימ ןחדב רעד טגינעקעג ןַאד ךָאנ טָאה ,ךעלדיל ןסַאֿפרַאֿפ ןעמונ

 ןוֿפ טײלגַאב ,ןעגניז טגעלֿפ רע סָאװ ,ץרעֿפ יעשיֿפָאזָאליֿפ ענַײז

 -עלומש ןיא .ײערעשטעיוו) רעד וצ ןוא סנקעדַאב וצ רעמזעלק יד

 ןוא ןסקַאופױא ןעמונעג רעטַאעט רעד טָאה ןרָאי עגנוי סעשטיוו

 יעמַא ןיא .תונותח עשידִיי יד ןוֿפ ןביילבנסיוא ןעמונעג טָאה ןחדב רעד

 עשידיי עקיצרַאה יד ןוא ,גנוי רעייז ןעמוקעג שטיוועלומש זיא עקיר

 ןעמַאװצ .ןעמוקעג טשינ לָאמניײק רעהַא זיא ןחדב םעד ןוֿפ טסנוק

 -ַאעט סָאד ןסקַאוועגסיוא זיא ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידִיי סעד טימ
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 סייווי יו
 קסו
 טאמאס

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ רעדיל ןבירשעג טָאה שטיוועלומש ןוא רעט
 ןעלבַאטקעּפסער ןוא טײקטרַאצ ,טייקליטש ןַײז טימ רעבָא טָאה רע
 טגנַאלַאב טינ ,טרָאװ ןשידִיי ןרַאֿפ טגָאמרַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ליֿפעג
 ַא ףױא סױרַא ןיילַא לָאמנייא רַאֿפרעד זיא רע .לדיל-רעטַאעט םוצ
 וצ ןיילַא ,ןענָאזעס עגנַאל רַאֿפ ,טַײצ עגנַאל ַא רַאֿפ רוט-טרעצנָאק
 טָאה רע ,טסייה'ס ,רעדיל ענַײז ןֿפױקרַאֿפ וצ ןוא רעדיל ענַײז ןעגניז
 | .רעטַאעט ןוֿפ ףליה רעד ןָא םלוע ןַײז ןעניֿפעג טלָאװעג

 קַאמשעג ןַײז ,רעלעדייא ןַא ןעוועג זיא רעטקַארַאכ ןַײז יו יױזַא.
 -רַאֿפ טכַאמעג רע טָאה ,טרָאס סענַײֿפ ןוֿפ ןעועג זיא טסנוק רַאֿפ
 -עטיל םעד ףיוא עשיטסירָאמוה ןוא עטסנרע רעדיל ןבַײרש וצ ןכוז

 רעבָא .רעבַײרש-ןטעָאּפ עלוֿפטנעלַאט ערעזדנוא יו רעגייטש ןשירַאר
 זיב ןבעל ַא ןבעגּפָא ןעמ זומ ןבַײרש ןוֿפ גייווצ ןטַאקילעד ַאזַא רַאט
 עיזעָאּפ טרָאס םעד ןיא טָאה שטיוועלומש .ךיז טלקױוטנַא ןעמ
 טֿפרַאדעג סע טָאה רע רעבָא ,טנעלַאט ךיוא ןוא ןלַױוװ ןזיוועגסױרַא
 ךױא ןוא טנעלַאט ןץזוועגסױרַא טָאה רע .רָאי 18 וצ ןעגנַאֿפנָא

 זיא רע רעבָא ,רעדיל-רעטַאעט ןיא טײקמַאזגױב עשירעלטסניק -

 עלוֿפטנעלַאט עקיטיינ יד ךיז ןענרעלוצסיוא קידֿבוט םוי וצ ןעוועג
 ַא ןרָאװעג ןריבעג זיא רע .בָאה זומ עניב יד סָאװ ,קיטש-דמש
 -נערַאֿפ ךיז טָאה תונחדב סָאד ןעוו ןחדב רעקיצרַאה רעלוֿפטנעלַאט
 לא, ,יןעמַאמ רעד עלעווירב ַאא יװ ,רעדיל עטסעב ענַײז .טקיד
 ןבירשעג ייז טָאה רע שטָאכ ,"לתילט סָאד , ,"הנקז תעל ונכילשת
 ,רע ןעוו .רעדיל עשינחדב עכעלרעדנּװ ןענַײז ,רעטַאעט ןרַאֿפ
 רעדיל עקיזָאד יד ןעגנוזעג ,ןחדב סלַא טלָאװ ,ןיילַא שטיוועלומש
 רע טלָאװ ,"ערעשטעווג וצ ,"סנצעזַאב , וצ ,תונותח עשידִיי ףױא
 סָאד ןביוהרעד ןוא טלקיוװטנַא טלָאװ רע .טלעג רעקיטש טנידרַאֿפ
 ,ןברָאטששעג זיא תונחדב סָאד רעבָא ,עֿפוטש רענרעדָאמ ַא וצ תונחדב
 עשידִיי ןָא ןחדב רעלוֿפטנעלַאט רעטצעל רעד ןבילברַאֿפ רע זיא
 ָאטשינ ןענַײז רעסַאֿפרַאֿפ רעדיל ןטרָאס עכעלזַא רעמ .תונותח
 ןוא רעלעדייא ןַא -- ןחדב רעטצעל רעד ןעוועג זיא שטיוועלומש
 .ןחדב רעכעלשידִיי רעקיצרַאה ַא

 סָאד ןבעל ןשידִיי ןוֿפ ןדָאירעּפ ַײרד רעביא טיג עלעכיב ןַײז
 רימ עכלעוו ןוֿפ סעדייז ערעזדנוא ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ןעוועג זיא'ס סָאװ
 רַאֿפ ןעועג זיא סע סָאװ סָאד ,ףירגַאב ןטוג ץנַאג ַא ךָאנ ןבָאה
 -ניק עניילק ןעוועג ןענַײז רימ ןעוו סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזדנוא
 ןענַײז רימ טניז ,טַײצ רעזדנוא רַאֿפ זןיא סע סָאװ סָאד ןוא ,רעד-

 ןטרָאד ןענַײז סע .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ןקריוו וצ ןסקַאוועגסיוא

 עששידָאמטלַא עלוֿפטנעלַאט סָאװ ,רעדיל יד .רעדיל עשינחדב ָאד
 יד ןעוועג ןענַײז סָאד .תונותח ףיוא ןעגניז ןוא ןסַאֿפרַאֿפ ןגעלֿפ ןדִיי
 טַאהעג הנותח ןבָאה סעדייז ערעזדנוא ןעוו רעריװמַא ןוא ןטעָאּפ
 ָאד ןטרָאד ןענַײז ןַאד .רעדניק ערעייז טכַאמעג הנותח ןבָאה ייז ןוא
 רַאֿפ עטסנרע ןוא עקיטסול -- רעטַאעט םוצ ןרעהעג סָאװ ,ךעלדיל יד
 ,רעדיל ָאד ןענַײז ןַאד .סעקטערבוס ןוא סעסירעטקַא עשיטַאמַארד
 -ָאמ ,עיזעָאּפ ןֿפַאש וצ ןסירעג ךיז טָאה שטיוועלומש זַא ,ןזייוו סָאװ
 טימ ןעמַאװצ טַײצ ןַײז ןיא טילבעצ ךיז טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ ענרעד
 .עסערפ ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ גנולקיוװטנַא רעד

 -לדייא ןַא טעיױו רעדיל |םינימ} ײסרָאוװיעלֿפ ַײרד עלַא ןוֿפ
 רעקידלַאװג ַא וא תוטשּפ ַא ,טייקידתמא ןַא ,טײקיצרַאה ַא ,טייק
 ,רעסעב ןרעוו ןוֿפרעד ןלָאז ןשטנעמ זַא ,ױזַא ןבַײרש וצ ךוזרַאֿפ
 ?ָאז סע וויַאנ יו לדיל ןדעי ןיא טעז ריא .רעקיצרַאה ןוא רעלעדייא
 זַא ןַײז טינ לָאז לדיל סָאד טישעג ןוא גולק יװ רעדָא ןַײז טינ
 ןזעטנעמ םוצ ןרילעּפַא וצ ןעוועג זיא עיציבמַא-טּפיוה סעשטיוועלומש
 ,ןעטַאט ןטלַא םעד ,עמַאמ יד ןסעגרַאֿפ טינ לָאז ןעמ ,טוג ןַײז לָאז ןעמ
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 איי אטעו .חָא-1 - יט עיר

 -עלומש טגעלֿפ לָאמַא .ןשטנעמ ןדנדייל םעד ןוא ןדִיי ןדנדייל םעד

 ןרעסעבוצסיוא טימַאב ךיז טָאה רע ּוװ ,לדיל ַא ןסַאֿפרַאֿפ שטיו

 יַּפָא ןרוד ,|ףרּוװרָאֿפ ַא ןכַאמ} טנעמוגרַא ןַא ןבעג ךרוד ןשטנעמ

 ןענַײז סלייטנטסרעמ רעבָא ,ןשטנעמ ןטכערעג-טינ םעד ןוֿפ ןכַאל

 .ןשטנעמ סעד ןוֿפ טײקיצרַאה רעד וצ ליּפַא ןַא ,טעבעג ַא רעדיל ענַײז

 .ןילַא סלוע לש ונובר םעד ןוֿפ ןליֿפעג עכעלרעטָאֿפ יד וצ ןוא

 -נעורעפ ןַײז ןיא ןעוועג ןילַא שטיוועלומש זיא ױזַא טקנופ ןוא

 ַא ןעועג זיא רע .טלעװ רעד וצ ןוא ןשטנעמ וצ גנויצַאב רעכעל

 טָאה ןוא ,ןדעי וצ טקעּפסער טימ שטנעמ ַא ,רעלעדייא ןַא ,רעליטוע

 רעקימָאק וצ רעדיל ענַײז ןֿפױקרַאֿפ םַײב קידריוונרע ןטלַאהעג ךיז

 ַא ,רעטַאעט טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה רע שטָאכ .סניטערבוס ןוא

 טימ לטניפ רעקידנעטשנָאמוא ןוא ץיוו רעקידרעֿפעֿפ ַא ּוװ ,לטלעוו

 ךיז ןטלַאהעג רע טָאה ,תורוחס ערַאבגנַאג ,עטוג ןענַײז גיוא ןַא

 עסואימ | הּפ לובנ ףיױא שינערעהוצנָא ןייק ןבעגעג טינ .ייר יז ןוֿפ

 ןץטערבוס רעדָא רעקימָאק ַא זַא ,ןזָאלרעד טשינ טָאה רע ןוא ,|דייר

 | ."דיל ַא סנַײז ןעגניז םַײב ןָאט סע לָאז

 .:גָאטנריובעג ןטס75 ןַײז וצ טבַיײרש םולש ןב

 ןלָאו רעדיל ענַײז זַא ,ךיז טיהעג לָאמעלַא טָאה שטיוועלומש,

 ,רעדיל ענַײז טגניז ןעמ ּוװ ,רעטַאעט-לױועדָאװ ןסיוועג ַא ןיא זַא
 ןטעלּפוק עקוטיײדיױװוצ טגניז סָאװ ,ןירעגניז ַא סױרַא ךיא טערט
 םיא ןוא סיֿפָא ןיא רעשזדענעמ-רעטַאעט םוצ ןלַאֿפעגנַײרַא זיא רע
 עריא ןעגניז ףיוא טרעה יז רעדָא; :לַאדנַאקס ןטסערג םעד טכַאמעג

 ךיא .רעדיל ענַײמ ןעגניז ףיא טרעה ריא רעדָא רעדיל עקיטיידיױוצ
 ןֿפױא ןרעוו ןעגנוזעג ןלָאז ןעגנוֿפַאש ענַײמ זַא ,ןזָאלרעד טינ לעװ
 ."ךעלטעלפוק עקיצלַאמש .,ערַאגלּוװ טימ סַארגָארּפ ןבלעז

 -עלומש ,ענַײז טָאה רעקימָאק רעסיוועג ַא יו טרעהעג טָאה רע

 לוֿפ לוק ַא טימ ןוא קנּוװ ןשירזממ ַא טימ ןעגנוזעג רעדיל ,סעשטיוו

 ,ןסילוק יד רעטניה רעטנורַא רע זיא ,ןשינערעהוצנָא יילרע לּכ טימ

 ,רעה} .טגָאזעג םיא ןוא רענלָאק םַײב רעקימָאק םעד טּפַאכעגנָא ןוא

 ,רעדיל ענַײמ ןעגניז ױזַא לָאמַא ךָאנ טסעוװ וד בױא !עצרוּפ וד

 בָאה ךיא יו ױזַא ייז טסגניז וד רעדָא ןדײנשּפָא רעטיב וטסעוו

 ןצנַאגניא ייז טסעוװ רעדָא ,קַאמשעג טימ ןוא םעט טימ ,טניימעג

 ."ןעגניז טינ

 ענעי ןיא.. .טכַאמעג טינ ןגעמרַאֿפ ןייק ךעלדיל יד ןוֿפ טָאה רע
 ,דיִל ַא רַאֿפ רַאלָאד ףניֿפ זיב ַײרד ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה רע זַא ,טַײצ
 .רעטַאעט ןרַאֿפ ךס ַא ןבַײרש טגעלֿפ רע .ןגעמרַאֿפ ַא ןעוועג סע זיא
 עסעיּפ ַא זַא :עידעגַארט לקיטש ַא טקעטשעג טָאה סעד ןיא רעבָא

 ַײב ןעמ טָאה ,רעדיל ענַײז בילוצ טֿפָא רעייז ןוא ,ןסירעגנָא טָאה
 עַײנ ןייק ןלעטשַאב טֿפרַאדַאב טינ טַײצ קיטש ַא ףיוא ןשטיוועלומש

 עסעיפ ַא זיא ,טרעקרַאֿפ .גנולענק ןָא ןבילבעג זיא רע ןוא ,רעדיל
 טָאה ןעמ ןוא עַײנ ַא ךַײלג טלעטשעג ןעמ טָאה ,לַאֿפכרוד ַא ןעוועג

 ."רעדיל עַײנ םיא ַײב טלעטשַאב

 טָאה קרָאי-וינ ןוֿפ יו קַאװָאנ לשרעה טלייצרעד שרעדנַא ץנַאג

 טנװָא ןַא לַאערטנָאמ ןיא ןענדרָאוצניײא םיא וצ ןדנָאװעג ךיז ןעמ

 ;:רע טבַײרש םעד ןגעוו ןוא .ש רַאֿפ

 -מיטסקלָאֿפ ףױא עדָאמ רעד ןוֿפ טַײצ-ילב יד ןעוועג זיא סע,
 עעידִיי יד .רוטַארעטיל רעד ןיא ןוויטָאמ-רָאלקלָאֿפ ןוא טייקכעל
  םעד ןוֿפ רעדיל עכעלמיטסקלָאֿפ-בלַאה יד טבױלעג טָאה עסערפ

 זַא ,ןזיוועגנָא טָאה ןעמ .רעבַײרש-רעטַאעט ןרעלוּפָאּפ רעייז טלָאמעד
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 ןופ ןַאסיססעל

 קלָאֿפ טַײב טײרּפשרַאֿפ ױזַא ןענַײז ענַײז רעדיל יד ןוֿפ לייט לַײװ
 ענעגייא ענַײז ןוֿפ קורדסיױא ןַא יװ ףױא יז טמענ קלָאֿפ סָאד ןוא
 -עלומש ןיילַא טימרעד טמענרַאֿפ ,ןטֿפַאשקנעב ןוא ןעגנובעלרעביא
 ןוא רוטַארעטיל-סקלָאֿפ רעשידִיי רעד ןיא טרָא ןקיטכיוו ַא שטיוו

 | / .יןענעקרענָא סָאד ףרָאד עמ

 יטָארָאד רעטכָאט ןַײז ןוא (סקניל) שטיוועלומש המלש
 "םינקז בשומ , עמַארד רעקיטקַאנײא רעד ןיא

 -עגרָאֿפ זיא טנװָא רעד ּוװ ,רעטַאעט סָאד זַא ,טלייצרעד קיװָאנ

 -עטניא עשידִיי רעלַאערטנָאמ עצנַאג יד .טקַאּפעג ןעוועג זיא ,ןעמוק
 ךיוא ןענַײז ןדִיי עדנדייר-שילגנע יד וליֿפַא ,ןעמוקעג זיא ץנעגיל
 -נוא ,םַארגָארּפ ןיא .טעָאּפ-סקלָאֿפ ןשידִיי םעד ןרעַײֿפ ןעמוקעג

 .רד ,ןיניירב ןבואר טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,ץיזרָאֿפ סקיווָאנ רעט

 זיא לייט ןטייווצ ןיא רעבָא ,רעטכיד רעד ןוא .א .א ,ןַאמֿפױק הדוהי

 ןַא יו טעקַאנ בלַאה -- לרעטכעט ַא סרעטכיד םעד ןטָארטעגֿפױא

 -"וצסיוא ןוא ןעגניז וצ ןָא טבייה ןוא -- ןיטערבוס עקיליב עתמא

 -ליװעדָאװ עקיליב יד ןוֿפ תויוועה עדליוו עלַא יד טימ ןצנַאט

 -צניֿפ רימ טרעוו סע... .ןרעדנַא ןכָאנ לדיל רַאגלּוװ ןייא סנירעצנַאט

 .רעטַאעט סָאד ןזָאלרַאֿפ ערעדנַא יד ןוא ןיניירב .ר .ןגיוא יד ןיא רעט

 טעקיכיכ ןוא רָאג טלעווק ןוא רעטַאעט ןיא טציז םלוע רעטושּפ רעד...
 ןשיווצ רעטכיד-סקלָאֿפ רעד רָאג ךיז טזָאל ןרעמונ יד ןטימ ןיא .דליוו

 ןליּפַא עקידנסיײרצרַאה טכַאמ ןוא רעדיל ענַײז טֿפױקרַאֿפ ןוא םלוע
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 ןיוש זיא רעטַאעט סָאד.. רעטלע רעד ףיוא םיא ןזָאלרַאֿפ וצ טינ

 | ,"קידייל בלַאה

 דלַאב זַא ,רעביא טיג ןייטשנָארב לאקזחי רעלעטשֿפירש רעד |
 ּוװ ,עדַאנַאק ברעמ ןיא ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 :.ש ןזיװַאב ,טניווװעג טלָאמעד טָאה ױע

 םעד ןזיועגסױרַא טשינ טָאה ץנעגילעטניא עשידִיי עקיטרָא ידי

 ץנעגילעטניא יד שטָאכ ,ןעמענוצֿפױא םיא סערעטניא ןטסדנימ
 גניצַאב ריא ןיא עמערָאוו ַא ןעוועג לָאמ עלַא אקוד זיא ערעזדנוא
 םעד בילוצ .טלעוו רוטלוק רעזדנוא ןיא שזַאטס טימ טסעג וצ
 ,תומימת רעכעלטנגוי רענעגייא ןַײמ בילוצ ךיוא רשֿפא ןוא ןיילַא
 -ערעטניארַאֿפ קרַאטש ךיז ליז רעלימ יכדרמ רֿבח ןַײמ ןוא ךיא בָאה

 י | .םיא טימ טריס

 "יןה ַא .ךַי רעטױבעגטסעֿפ ַא ןעוועג זיא שטיוועלומש המלש .

 עזשביה טימ חולג ַא ךיוא ןוא קרַאק ןעביה ,םינפ-קישיילֿפ ַא טימ ,רעכ
 -סיורַא טשינ ,רעדייל ,רע טָאה ךיז וצ ץרא-ךרד ןייק .סעסנָאװ עקיד
 רָאג זיב ןוא רעקידוװעדערַאב ַא רעיײז רוטַאנ רעד ןוֿפ ..ןֿפורעג
 עקַאט ןוא ןשיב ןייק ןעוועג טשינ ךיוא ,קיטנעק ,רע זיא ,קידוועריר

 ךיא ןוא רעטביײיוַאב ַא ןיב ךיא  :תורצ ענַײז טגיילעגסיוא ריד רַאֿפ
 -וצ .רעטכָאט ַא ןכַאמ הנותח ףרַאדַאב ךיא ...הסנרּפ ןייק טשינ בָאה
 םורַא טציא ךיא רָאֿפ -- רוציקב סע רע טכַאמ --- ךעלטנגייא סעד ביל

 | "..עקירעמַא רעביא

 טסעינ .ןעמונעגמורַא עדייב זדנוא טָאה תונמחר ןופ ליֿפעג ַא
 ןטיירגוצ ,ןֿפלעהוצסױרַא םיא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה קידנטכַארט גנַאל
 .טרעצנָאק ַא ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא םינפ-תלבק ןקיסַאּפ ַא םיא רַגֿפ
 רע .געוו םעד ןֿפַאלרַאֿפ דלַאב רעבָא זדנוא זיא שטיוועלומש המלש

 ןיא ןציטָאנ-עמַאלקער יד ,טעברַא קורד יד טלעטשַאב ןיילַא טָאה
 ,ךעלטעלבגולֿפ יד טײרּפשרַאֿפ ךיוא ןיילַא ןוא ,גנוטַײצ רעלַאקָאל רעד
 ַא טײרּפשרַאֿפ ןיילַא ,ןריט ףיוא ייז ןפעלקוצנָא טלױֿפעג טשינ ךיז
 ודנוא טָאה סָאװ ,םינפ-תלבק םענעגייא ןַײז רַאֿפ ןטעליב לָאצ
 קיצניוו רעייז םיא ןגעוו ןעמ טָאה טָאטש ןיא ...טריקָאש עדייב ןַאד

 -ניילק ,ןדִיי-לוש עשימייה לָאצ ַא ןוֿפ רעזייה יד ןיא זיולב .טדערעג
 טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמסקלָאֿפ ענעמוקעגרעבירַא-טששרע ,עקידטלעטש
 ַאי ךיז טָאה ,ןטעליב-טרעצנָאק ענַײז טֿפױקרַאֿפ ןוא טכיירגרעד ייז

 סָאװ ,ערעזדנוא ןשטנעמ-סקלָאֿפ עבלעז יד.. .טרעדורעג לסיצד ַא
 ןייֵלַא יז סָאװ ,ײןעמַאמ רעד עלעווירב ַא, ןַײז טקנעדעג ךָאנ ןבָאה
 ערעייז עלַא טימ טליֿפעגטימ ןוא טבעלעגטימ ,טבעלעגרעביא ןבָאה
 -טעטש ,עבורח ןיווע רעדייל ,עקילָאמַא ערעזדנוא ןיא םירבא חימר

 .זיױונסַאמ ןעמוק וצ טלייאעג טשינ ןגעווטסעדנוֿפ ךיז ןבָאה ,ךעל

 -עלומש המלש זיא עטָאּפַאק רעגנַאל ןוא רעדניליצ ןקיצנַאלג ַא ןיא
 -עגּפָא ,רָאדירָאק םעד רעביא רעטגערעגֿפױא ןַא ןֿפָאלעגמורַא שטיוו/
 -רַאֿפ טימ רעלימ רֿבח ןַײמ ןוא ..ןטעליב יד ןעמענּפָא םַײב ךימ ןטיה
 ,םיעכהל ףיוא יו ,זיא למיה רעקיטכַאנוצ תבש רעד ...ןטעליב יד ןֿפױק

 רעסירג רעד .ןעמוק טשינ ךיז ןלייא ןסַאמ יד .טכשוחרַאֿפ לסיב ַא
 סיוכרוד ןוֿפ םלוע רענעדײשַאב רעד ..קידייל יװ טעמּכ זיא לָאז

 -ַאב יד ףױא טצעזעגקעווַא זייווכעלסיב ךיז טָאה ןשטנעמ ערעטלע |
 טנעה יד טימ ןשטַאּפ ןעמונעג ריגיינ טימ ,ךעלקנעב עכעלגעוו

 .ןבייהנָא ךיז לָאז סַארגָארּפ רעד קידנענָאמ ,סיֿפ יד טימ ןפוט ןוא
 רעטלטױרַאֿפ ַא ךיז טָאה שטיוועלומש קמלש רעקיסקיוועגכיוה רעד

 םױרַא דלַאב ןוא ,רעדניליצ ןוא קַארֿפ ןַײז ןיא עניב רעד ףיוא ץיװַאב -

 ןוא עילָאד ןַײז ףיוא טגָאלקַאב קרַאטש ךיז ;וששל-הנעמ ןַײז טימ

 .זַא ,טניימעג טָאה רע סָאװ סלוע סַײב ןענָאמ ןעמונעג ןדיישַאבמוא

 ןבָאה סע ןורכז סנעמעוו ןיא ,רעדיוו ,םלוע רעד ..םיא טמוק סע
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 טעאטער

 ערעייז ןיא ןעגנובעלרעביא עקילָאמַא ערעייז טבעלעגֿפױא וויסנעטניאי

 טימ ןעמונעגֿפױא דָארג םיא טָאה ,ךעלטעטש עטזָאלרַאֿפ-טשרָאקָא
 עסיוועג ןעגניז ןטעבעג םיא וליֿפֵא ,תובישח ןוא טעטעיּפ ךס ַא
 םיא ןוא ,טַאהעג ביל ןוא טקנעדעג ןבָאה ייז סָאװ ,ענַײז רעדיל
 ֿבגַא טָאה שטיוועלמש המלש .ןטנעמסידָאלּפַא עקיכליה טימ טנױלַאב
 םעניילק ַא ןכַאמ וצ ןסעגרַאֿפ טשינ ןטייווצ םעד ןוא דיל ןייא ןשיווצ
 טָאה רע טָאװ ,ךוב ַא סנַײז טרָאד ןוא ָאד טֿפױקרַאֿפ ןוא סייררעביא
 םיתק ענַײז ןגָארטעגוצ ןיילַא סע ןוא טריֿפַארגָאטױא קיטַײצכַײלג

 .לַאז ןיא

 -ַאב ןוֿפ ליֿפעג ַא ןֿפורעגסױרַא זיולב רימ ןיאט ָאה ןעגניז ןַײז
 -סקלָאֿפ ןרעלוּפָאּפ רעײז-לָאמַא םעד ,םיא וצ תונמחר ןוא רעױד
 שטָאכ ןוא ,ךעלטעטש עקילָאמַא ערעזדנוא ןיא רעגניז ןוא רעטכיד
 ןעוועג חירטמ קרַאטש ךיז ןבָאה רעלימ רֿבח ןַײמ ןוא טייקיניו ןַײמ
 טשינ לָאמ סָאד רעבָא םיא רימ ןבָאה ,גנומענרעטנוא ןַײז םורַא

 ,"ריטרַאווק ןַײז וצ טײלגָאבסױרַא

 ;ײליֿבוי ןקירָאי-75 ס'.ש וצ טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 ךײלק עקיצניא סָאד זיא לתילט סָאד,

 ךיל ןוא ךײרֿפ ןַײז ןיא ןדִיי םעד רַאֿפ

 רבק ןיא זיב גָאטסטרובעג ןַײז ןוֿפ

 טימ םיא טימ סע טייג

 טגָאיעג לארעביא טרעװ רע

 טגָאלּפעג זיא ןבעל ןַײז

 טגָאמרַאֿפ רע סָאװ ,סעלַא

 ,םיא ןוֿפ וצ ןעמ טמענ

 ,תילט םעד רָאנ ,סעלַא ,סעלַא

 "!ןיינ ,ןינ ,ןײנ .טינ ןעמ טמענ סָאד

 ןוָאי רעקילדנעצ ןיא סָאװ ,דיל סָאד ןבירשעגנָא טָאה רעװ

 ?טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןדִיי ןענַאילימ שממ ןוֿפ ןרַאוועג ןעגנוזעג

 !ךיל-סקלָאֿפ ַא ךָאד זיא סע ?רעוו ,טסייה סָאװ

 ןעמַאמ רעד עלעװירב ַא,
 .ןעמַאזרַאֿפ טינ וטסלָאז

 ,דניק סעביל ,דניושעג בַײרש

 ,המחנ יד ריא קנעש
 ןזעל עלעװירב סָאד טעװ עמַאמ יד

 יןזענעג טרעװ יז ןוא |
 ,ץרעמש ריא טסלייה

 ץרעה רעטיב ריא
 ."המשנ יד ריא טסקיװקרעד

 ןעגנוזעג ךיוא זיא סָאװ ,דיל סָאד טָא ןבירשעגנָא טָאה רעוו ןוא
 .רעטנזױט רעטרעדנוה ךרוד הליֿפּת עקילײה ַא יװ שממ ןרָאװעג
 ןקיזָאד םעד ךרוד טֿפָא ןבָאה עכלעוו ,עּפָאריײא ןיא סעמַאמ עשידִיי
 ,םי טַײז וערעדנַא רעד ףיוא רעדניק ערעייז טימ טדערעג יו דיל
 ןיא ןסעגרַאֿפ ַאי עקַאט ןבָאה עכלעוו ,שײלֿפ וא טולב רעײז טימ
 ,דנַאלסור ןיא לטעטש-ןריובעג רעייז ןיא עמַאמ-עטַאט עטלַא ערעייז
 ?עינעמור רעדָא עיצילַאג ,ןליוּפ

 זיא סָאד ?דיל סָאד טָא ןבירשעגנָא טָאה סע רעוװ ,טסייה סָאװ
 | | | .ודיל-סקלָאֿפ ַא ךָאד

 -סקלָאֿפ ַא ןָא טֿפור ןעמ סָאוו סָאד עקַאט זיא סע ,ןדַיי עביל ,ָאי
 .קלָאֿפ ןצנַאג ןוֿפ ןבירשעג טינ ךיוא ןרעוו רעדיל-סקלַאֿפ רעבָא ,דיל
 טבַײרש סָאד .דיל ַא ןָא טבַײרש ןוא קעװַא טינ ךיז טצעז קלָאֿפ ַא
 וצ הנּתמ רעכעלטעג רעד ךרוד רעבָא ,דיל ַא קלָאֿפ ןוֿפ דניק ןייא ןָא
 ןוֿפ ןליֿפעג ןוא ןעגנַאלרַאֿפ ,ןעגנובערטש יד ךיז ןיא ןרעּפרעקרַאֿפ
 -קַארַאכ ןוא טסַײג-סקלָאֿפ םעד סיוא ןבַײרש ןַײז טקירד קלָאֿפ ןַײז
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 רָאג זיא סָאד ןוא ,רעטכיד-סקלָאֿפ ןֿפורעג טרעוו רענייא ַאזַא .רעט

 -ווא זיא רעטכיד-סקלָאֿפ ַאזַא .גנטכיד ןוֿפ הגרדמ עלעיצעפס ַא

 וצ ןעוועג הכוז טָאה רעכלעוו ,שטיוועעלומש המלש רַאליֿבוי רעזד

 עטוג ןייק ןיא טינ םגה ,רָאי 75 ןוֿפ רעטלע ןֿפיט םעד ןבעלרעד

 טעטכידעג טָאה רע ןליֿפעג סנעמעוו קלָאֿפ ןַײז רַאֿפ ןדנעטסנמוא

 רַאֿפ דנַאטשוצ ןקידנצנעלג קירעביא ןייק ןיא טינ ןוא רָאי 60 ךרעב

 .טַאווירּפ ךיז

 רעקידנקוקסיוא ןיױע ,רעכעלקיד רעד טָא ,שטיױושלומש המלש

 ,ץירפ ןשִיױג ַא ןוֿפ יו קורדנַײא םעד טֿפָא טכַאמ סָאװ ,ַאמ רעױורג

 . עלַאטנעמיטנעס ענַײז ןוֿפ ךס ַא טבעלעגכרוד ןיילַא טָאה רעכלעוו וא

 רעכלעוו ,שטיוועלומש המלש ,ײ"הנקז תעל ונכילשת לא יװ רעדיל
 ךָאנ |ץַאלּפ סגנולָאהרעד| םואה טנסעלעוונָאק ַא ןיא ךיז טניֿפעג
 טָאה סָאװ ,רעטכיד-סקלָאֿפ רעד זיא ,ןטײקנַארק עטֿפָא עטצעל ענַײז
 רעדיל יד טָא ןיא .רעדיל עטנָאמרעד רעירֿפ-ייױוצ יד טָא ןֿפַאשעג
 יד ןיא .קלָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןדייל יד ,קיטיױו סעד טקירדעגסיוא רע טָאה
 ןוא תוֿפידר יד רעביא רעצ םעד טצכערקעגסיױא רע טָאה רעדיל

 טקירדרעטנוא ןעמ יװ ,סיױא טייטש קלָאֿפ ןַײז סָאװ ,ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ
 טעברַא ןוא סייווש ןַײז טימ טָאה רע עכלעוו ,רעדנעל יד ןיא דיי םעד
 עכלעוו ,סנגעמרַאֿפ יד ןוֿפ םיא טבױרַאב ןעמ יו ,ןעױבֿפױא ןֿפלָאהעג
 עכעלשטנעמ יד ןוֿפ םיא טלזגַאב ןעמ יו ,ֿפַאש ןֿפלָאהעג טָאה רע
 ןוא ,דנַאל םעד ןוֿפ רעניווונייא ןדעי יו םיא ןעמוק עכלעוו ,טכער
 ןצעזעג יד ןריֿפסיוא ןוא הנומא ןַײז ןטיה רַאֿפ םיא טרעטַאמ ןעמ יװ

 סָאװ ,ןענוֿפעג קידנעטש דיי רעד טָאה טסַײרט ַא רעבָא טָאג ןַיז ןוֿפ
 ,דיילק סָאד ,תילט רעד זיא סָאד -- ענַײז קידנעטש טבַײלב ךַאז ןייא
 .רע סָאװ ,טנעמָאמ םעד ןוֿפ ןדִיי םעד ןעלקיוומורַא טוט ןעמ סָאװ

 קיביײא ףיוא ךיז טנגעזעג רע ןעוו זיב ,תירב סעד ןוֿפ ,דָיי ַא טרעוו
 טליה וא תילט רעד רעדיװ טמוק טלָאמעד .רקשה םלוע םעד ןֿפ
 ַאזַא טלעוו רענעי סיא טיג ןוא םיא טקינייר ןוא.. רעּפרעק ןַײז ןייא
 .דניק ןרױבעגיַײנ סלַא רעהַא ןעמוקעג זיא רע יוװ רוהט

 -עגסיוא ךעלריטַאנ ןוא טכע ױזַא שטיוועלומש טָאה ןליֿפעג יד טָא
 -טלעוו ןרָאװעג דלַאב זיא סָאװ ,"לתילט סָאד, דיל ןַיז ןיא טקירד
 טנַאקעג טינ ךיז טָאה עיזַאטנַאֿפ סרעטכיד ַא וליֿפַא רנובָא ,טמירַאב
 רימ רעכלעוו וצ ,עיצַאזיליווצ רעד ןוֿפ גנַאג ןטימ זַא ,ןלעטשרָאֿפ
 ןעמ ןעוו טַײצ ַא ןעמוק טעװ ,טקנעבעג ךעלטֿפַאשנדייל ױזַא ןבָאה
 :םתבלמ עקיצנייא סָאד טָא ךיוא וליֿפַא ןעמענוצ ןדִיי םעד טעוװו

 תילט םעד וליֿפַא ,סעלַא ,סעלַא;
 ײֵאי ,ָאי הצ ךיוא ןעמ טמענ סָאד

 שטיוועלומש ןעוו ךיל סָאד טקידנערַאֿפ ךיז רעכיז טלָאװ ױזַא
 טבױרַאב ןדִיי יד ןבָאה סעיטסעב עשיצַאנ יד ןעוו טנַײה סע טבַײרש
 -טלעוו טייױוצ ןַײז ןָא טנַײה טבַײרש שטיוועלומש ןעוו ןוא... .ץלַא ןוֿפ
 טזמעג ךױא רע טלָאװ ,ײןעמַאמ רעד עלעווירב ַאא דיל טמירַאב

 סעטַאט ןילַא ןיוש ןענַײז עכלעוו ,רעדניק עשידִיי .ןרעדנע ךס ַא

 ןבַײרש טלָאוועג ןרעג ןטלָאװ ,רעדניק ענעסקַאוורעד ןוֿפ סעמַאמ ןוא
 ַא וצ עלעווירב ַא ,ןעטַאט םוצ עלעווירב ַא ,ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא
 רענעי ףיױא טנַײרֿפ ַא רעדָא בורק ַא וצ ,רעטסעווש ַא וצ ,רעדורב
 גָאמנייק טעוו עלעווירב סָאד סָאװ ,העינמ יד רעבָא ,אכבה קמע טַײז

 טינ זיא ,ןענייו טינ ןױש ןענַאק ןגױא סנעמעוו יד וצ ןעמוקנָא טינ
 טימ ןטַײצ עלַא ןוֿפ ןמה-רעּפיה רעד טָאה סָאד .רעבַײרש יד ןֿפ
 -סעווש ןוא רעדירב ןשיווצ גנודניברַאֿפ עדעי ןסירעגרעביא דלַאווג
 .טכַאמעג םוטש ייז רע טָאה סָאד .טנַײרֿפ ןוא םיבורק ןשיווצ ,רעט

 טָאוװ ,ןטסערג עמַאס םעד ןוֿפ טֿפָא טסינעג רעטכיד-סקלָאֿפ ַא
 -יל ענַײז טימ ,גנוטכיד ןַײז טימ טרעוו רע ;ןעמולח ןָאק רעטכיד ַא
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 ןופ ן ָא סי ס ק ע ל

 טגניז ,ןעגנוֿפַאש ענַײז ןעק קלָאֿפ סָאד ,קלָאֿפ ןוֿפ םוטנגייא סָאד ,רעד
 רעבָא טסינעג רעטכיד-סקלָאֿפ ַא .ייז ןיא סיוא ךיז טבעל ,ייז טביל ,ייז
 ןָאק רעטכיד ַא וליֿפַא סָאװ ,ןטסגרע עמַאס םעד ןוֿפ קיטַײצכַײלג
 ,קלָאֿפ ןבלעז סעד ןוֿפ ןגױװערַאֿפ טיוט טרעוו ןעמָאנ ןַײז .ןריזַאטנַאֿפ
 טימ טינ ךיז טריסערעטניא סע ,טינ םיא ןעק סע .םיא טגניז סָאװ
 סע ןוא ,הזה םלוע ןייק טינ טֿפָא ץנַאג טָאה רעטכיד-סקלָאֿפ ַא .םיא
 -ַארעטיל רעד ןוֿפ הכימס ביוא ,אבה םלוע ןייק טינ זַא ,ךיוא טֿפערט
 .אבה םלוע טניימ קיטירק רעשיר

 עשידִיי-טכע 500 ךרעב ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ רעד ,שטיוועלומש המלשי
 ,רעדיל-סקלָאֿפ ןרָאוװעג ןענַײז ייז ןוֿפ לייט רעסיורג ַא סָאװ ,רעדיל

 -כיד-ץרַאה ענַײז ,רעדיל ענַײז .ײרבגה ינא םעד ןגָאז ךיז ףיוא ןָאק

 טבילעג ןַײז ןוֿפ רצוא ןיא ןסָאלשעגנייא ןרָאוועג עקַאט ןענַײז ןעגנוט

 קלָאֿפ םעד ןוֿפ זיא ,רעטכיד רעד ,רע רעבָא ,קלָאֿפ טרעטַאמעג ןוא

 -עג טנעקרענָא טינ רעקיטירק םעד ןוֿפ ןוא טזָאלרַאֿפ קידנעטשלוֿפ

 -עמַא רעביא סעזייר ענַײמ תעב ,ןעמוקסיוא טגעלֿפ רימ ןעוו .ןרָאװ

 ,ךיז טָאה ,70 יד וצ בורק טלָאמעד ,שטיוועלומש יוו ןעז וצ ,עקיר

 ןוא טעטש רעביא רעטכָאט ןַײז טימ טפעלשעגמורַא ,רענייגיצ ַא יו

 -קַאנייא עטסַאֿפרַאֿפ ןגייא ןליּפש וצ ,ײעידעמָאק ןכַאמ, וצ ךעלטעטש

 -ניטימ וצ ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק ןדִיי ּוװ ,|ןלַאז| סלָאה יד ןיא סרעט

 זיא רעמ ךָאנ רעבָא ההּפרח רַאֿפ ןרעוו טױר םינּפ ןַײמ טגעלֿפ ,ןעג

 רימ טגעלֿפ רעטעּפש ןעוו שֿפנ תמגע ןוֿפ ןעגנַאגעצ ץרַאה ןַײמ רימ

 -טקלָאֿפ רעטלַא-רָאי 70 רעביא ןיוע רעד יוװ ןעז וצ ןעמוקסיוא

 רעד ףיוא סלָאה-גניטימ יד ןוֿפ ןריט רעטניה ןייטש טגעלֿפ רעטכיד

 טָאה סָאװ ,דייס טסיא רעבלעז רעד ןוֿפ ,קרָאירינ ןוֿפ דייס טסיא

 -רעניא רעד ַײב ךיז ןטעבעג ןוא ,רעדיל ענַײז טימ טקיווקעג ךיז

 -סדנַאל רעד וצ ןזָאלנַײרַא טיא לָאז ןעמ זַא ,ןםירמוש-ריט} יעכַאוו

 לדיל ַא סנַײז ןעגניז טרָאד לָאז רע ידּכ יטעײסָאס רעדָא טֿפַאשנַאמ

 רעדיל עלעכיב ַײנ ַא סנַײז ןֿפױקרַאֿפ ןענָאק רע לָאז ךָאנרעד ןוא

 טָאה שטיוועלומש המלש ,ָאי ."ןבעל לקיטש!; ַא ןכַאמ ןענָאק וצ ידּכ

 "י"הרכש וח הרות וז; םעד ךיז ףיוא ןעוועג םייקמ קידנעטשלוֿפ

 :טבַײרש ןעזייר ןמלז

 ,טסנוק רעשינחדב רעד ןוֿפ רענַאקיהָאמ עטצעל יד ןוֿפ רענייא;

 שטיוועלומש ךיז טנכייצ ,רעזנוצ םוקילא ןוֿפ דיל םעד ןוֿפ שרוי רעד

 יֵל עטלסניקעג -טינ ,עטושּפ ענַײז ;ןָאט סקלָאֿפ ןטכע ןַא טימ סױא

 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןדייל יד רַאֿפ ליֿפעגטימ ןֿפיט ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,רעד

 ןרָאי עגנַאל ןוֿפ ךשמ ןיא ןבָאה ,רענעט עלַאנָאיצַאנ טימ ךיוא טֿפָא

 רעגניזנסַאג-ןוא-סקלָאֿפ עשידִיי יד ןוֿפ רַאוטרעּפער סעד זזייּפשעג

 ןוא ןליופ ןייק טכיירגעג ךיוא לָאמַא ןוא דנַאלגנע ,עקירעמַא ןיא

 -רעדניק ,ןסנַאמָאר ענַײז ןרעוו טנָאמרעד ןֿפרַאד סרעדנוזַאב .דנַאלסור

 ּפָא ךיז טֿפור ןימַאשזדנעב .מ .ל עכלעוו ןגעוו ,רעדיל-ףָאלש ןוא

 ."גנוקיצטנַא טימ

 :טבַײרש ןַאמלוש והילא

 ענַײז ןוֿפ ךס ַא וצ קיװמ טסַאֿפרַאֿפ ןילַא טָאה שטיוועלומשג

 -ןוזעג ייז טָאה ןעמ .רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ןענַײז רעדיל ענַײז .רעדיל

 טרָאד ןוֿפ ןוא ,תוחמׂש עשידִיי ףיוא ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןעג

 עשידִיי ןוא רעזייה עשידִיי ןיא ךיוא ןרָאװעג ןגָארטעצ ייז ןענַײז

 רעד עלעווירב ַא; ןעוועג זיא דיל עטסרעלוּפָאּפ ןַײז רעבָא .ןעמייה

 רַאֿפרעד טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ ױזַא ןרָאװעג זיא דיל סָאד .יןעמַאמ

 .טנמעוו סעמַאמ ךס ַא ןוֿפ טימעג סָאד טקירדעגסױא טָאה סע סָאװ

 "ניא לָאמטֿפָא ןבָאה ןוא עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעגקעװַא ןשנַײז רעדניק

 רעטלַא רעייז ןיא ַײס ,םייה רעטלַא רעייז ןיא ַײס ןסעגרַאֿפ ןצנַאג
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןא טײקלוֿפליֿפעג עטושפ ַא טגָאמרַאֿפ דיל עקיזָאד סָאד .רעטומ

 ."סזיריל ןקידנריד ַא וליֿפַא

 ,טקידלושַאב ןרעוו רַאֿפ עדווירק ס'.ש ןָא ךיז טמענ ץנַארעמָאּפ .ַא

 | ,רעטכיד-דנוש ַא זיא רע זַא

 ;טײקשינַאקירעמַא ס'.ש רעטנוא סרעדנוזַאב טכַײרטש ןירג רעב

 יַאב ַא ןיא ,ןרָאװעג טַײצ רעד טימ רע זיא דנַאל ןיא ָאד..
 עטסרעמ יד יװ .רעטכיד רעשידִיי רענַאקירעמַא ןַא ,ןיז ןקידנטייט
 יד טימ ןוא ןבעל ןטימ טֿפעהַאב ךיז רע טָאה ,טַײצ ןַײז ןוֿפ רעטכיד
 טָאה רע .ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי עטרעדנַאוועגנייא ַײנ יז ןוֿפ ןדייל
 .ךיל שידַײ-שינַאקירעמַא לַאנָאיצַאנ-לַאיצַאס ןַײז ןעגניז ןביוהעגנָא

 -ֿפיוא ,ךעלמיטסקלָאֿפ ,וויטימירּפ :רעגייטש ןַיז ףיוא ךיז טײטשרַאֿפ

 ןַײז ףיוא טָאה רעטכיד-סקלָאֿפ רעד.. .ןֿפילשעג-טשינ ,יור ,קיטכיר

 ,עטעוועילבוהעגמוא-טֿפָא רעטרעװ טימ ,תמא ,ןֿפוא ןקידתומימת

 ענַײז ןוֿפ םירוסי עקיטסַײג ןוא עשיזיֿפ יד ,ייו םעד ןעגנוזעגסיוא

 רעד ןופ ענעמוקעג ,ןדַיי ענשַאּפערָאה ,רעטסעווש ןוא רעדירב

 .רעפעש ץיושש עגיה יד ןיא ענעֿפרָאוװעגנײרַא ןוא ?םייה רעטלָאג

 רעלוּפָאפ זיא דָאירעפ םענעי ןוֿפ רעדיל סעשטיוועלומש ןשיווצ ..,

 ןוא ךעלרע ,ץרַאה טימ טָאה רע וו ,*דנַאליײא סילע} דיל ןַײז ןרָאוװעג

 ןטנַארגימיא עשידִיי ןוֿפ ןעגנובעלרעביא יד טרעדלישעג קיטכירֿפױא

 ."הנידמ סעסובמָאלָאק; ןוֿפ לעוװע רעד ַײב לזניא-ןרערט סעד ןיא
 -רעטנוא || "קדובו ןחוב, יז זיא ןעמ .ןעגנוקידיילַאב סיוא ןעייטש ייז
 -סקלָאֿפ רעד.. .ןַארֿפ טימ יז טרעטַאמ ןעמ .רבא ןדעי |ןטכװ

 -טרָאװ ַא ,רוביצ-חילש ַא ןוֿפ לַאר רעד ןיא ךיז טריּפשרעד רעטכיד
 ןעניֿפעג רעהַא יז ןענַײז ןעמוקעג סָאוװ ,עטהלועַאב יד רַאֿפ רעגָאז

 ,"ןרעטש טכַא קיצרעֿפ ןוֿפ הנידמ רעסיורג; רעד ןיא החונמ-םוקמ ַא
 גרעדיוו ייז ןעמ טגָאלּפ ,ריט ַא ייז רַאֿפ טנֿפע ןעמ רעדייא ךָאנ ,ָאד ןוא
 ערעדנַא ןוא ןיירַא ןעמ טזַאל עקינייא ;סעילימַאּפ טסיירעצ ןעמ
 לגנַאמ -טלעג ,םומ ַא בילוצו קירוצ ןעמ טקיש רעדילגטימ-החּפשמ
 ןעמָאנ ןיא גנונָאמ טימ רעבָאה-טכַאמ יד וצ טמוק רעטכיד רעד .(א'א

 .רשוי ןוֿפ

 -נָאק ןבעגעג רע טָאה רעדיל עשידִיי-שינַאקירעמַא ענַײז ןיא
 רעד ףױא תוקחד ןוא תולד ןוֿפ ,טױנ רעשידִיי ןוֿפ רעוליב עטערק
 לַאטורב ןרעוו סָאװ ,ןרעניווונייא| סטנענעט עמערָא ןוֿפ ,דייסטסיא
 -ַאער רעד ןיא.. .סַאג רעד ףיוא סעכעבעב יד טי ןֿפרַאװעגסױרַא
 טינ ןעוועג ןיוש זיא טיונ רעכעלרעדיוש ןוֿפ גנורעדליש רעשיטסיל

 ןַײז ,טסעטָארּפ ןַײז ךיוא רָאנ ,דיילטימ רעֿפיט סרעטכיד סעד זיולב
 זיא עקירעמַא ןיא דיל סעשטיוועלומש המלש . ,ןרָאצ ןוא קיטייװ
 ןַײז ןוֿפ ךשמה ַא ןעוועג -- טלַאהניא םעַײנ םעד ןיא -- שיטקַאֿפ

 ."תונחדב ןוֿפ טנשריעג טָאה.. רע סָאװ ,זיל ךעלמיטסקלָאֿפ

 .קרָאי-וינ ןיא 1943 רַאונַאי 1 םעד ןברָאטשעג זיא .ש

 ,1929 ,ענליוװ ,דנַאב רעטרעֿפ ," רוטַארעטיל עשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר .ז
 .1437747 .זז

 רעשידיא רעד ףיוא ןעגניז לָאמַא טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,ןטעלּפוק --- ךיירנערהע .ח

 | ,1926 רַאונַאי 1 ,,י .נ ," ,װרָאֿפ , ,ענהיב

 ,1939 רַאונַאי 9 ,,י .ג ,"פ'מ , ,דנוש ןוא טסנוק -- ץנַארעמָאּפ .א

 ,רעצ ןעשידיא ןוֿפ רעגניז ןוא טעָאּפ סקלָאֿפ ,שטיוועלומש .ש --- םיובנעשריק :
 ,1943 רַאונַאי 4 ,ש'זאמ,

 . ,םינחדב עטסקיצרַאה יד ןוֿפ רעטצעל רעד -- שטיװעלומש המלש -- אשילע

 ,1943 רַאונַאי 7 ,י .נ ," סטרעװרָאֿפ ,

 ןוא ףניֿפ טרעו "לתילט סָאד , ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ ,שטיוועלומש -- םולש וב

 .י .ג ,שז"מ,, ,רָאי גיצעביז
 ,"עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג , -- ןַאמלוש והילא

 ,151155 .זז ,1943 ,י .נ
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 ,2068 .זז ,1957 ,קרַאי-וינ ;" ןרָאי עגנוי ענַײמ ןוֿפ , --- קַאװָאנ לשרעה

 + ,2297233 ,זז ,1968 ,ֿביֿבָא-לּת ,' הריצי ןוֿפ דיירֿפ , --- ןײטשנָארב לאקזחי
 י .1 ,,8"מ,, ,שטיוועלומש המלש רעטכיד:סקלָאֿפ רעשידיא רעד -- ןירג רעב

 ,1968 ץרעמ 1

 אדייא ,רעמערק
 |1930 .טקָא 15 .טשעג -- 1873 .בעג}

 -שיליוּפ ,ענדָארג ןיא 1873 ןריובעג
 ,עטיל

 סיאול רָאיטקַא ןשידַיי ןוֿפ רעטסעווש

 עקירעמַא ןיא ןעמוקעג דניק סלַא .רעמערק
 ןיא .ןירעליּפשיוש עשידִיי ַא ןרָאװעג ןוא
 ,רעטַאעט-ליװעדָאװ שידִיי טליּפשעג 9
 ןוא ,רעלסעק ןוא רעלדַא טימ טליּפשעג
 ,רעדורב ריא טימ ןעמַאזוצ ,1922-1922 ןיא
 .רעטַאעט "דנערג; ןיא

 שילגנע ףיוא טריֿפעגֿפױא טָאה'מ ןעוו !

 ןעמ טָאה ,"זואר שירייא סיבייא, טלַאהניא ןשידִיי ַא טימ עסעיפ יד

 ,רעטומ סיבייא ,*ןהָאק .סרמ; ןוֿפ לָאר יד ןליּפש וצ .ק טרישזַאגנַא

 לָאר יד ךיוא טָאה .ק ,לַאמ 2500 רעביא טליּפשעג לָאר יד טָאה .ק ןוא

 רעַײנ ַא ןיא ןטערטוצֿפױא טיירגעג ךיז טָאה יז .םליֿפ ןיא טליּפשעג

 רעבָאטקָא 15 םעד רעבָא ,"ןערדלישט סיבייא, עסעיּפ רעשילגנע

 -רַאֿפ ,הרוּת תחמש דוֿבּכל ךיז טָאה ,בוטש ןיא ריא יב ןעוו ,0

 רעד טימ ךיז יז טָאה הדועס רעד ךָאנ ןוא ,עילימַאֿפ ריא טלמַאז

 טָאה ,רעדיל עשידִיי עטבילַאב עריא טימ ןטלַאהרעטנוא עילימַאֿפ

 ,ןברָאטשעג טרָא ןֿפױא זיא ןוא עקַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב יז

 ,עינוי ןרָאיטקַא רעשידַיי רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג זיא .ק

 טכַארבעג זיא יז .דליג לקירטַאעט וירביה רעד ןוֿפ ןוא יטיווקע

 ,םלוע-תיב רענָאטגנישַאװ ןֿפױא ור רעקיבייא ריא וצ ןרָאװעג

 | ,ןײטשדלָאג סיאול ןופ ..ע .ש

 .עסערּפ רעשידִיי רעד ןיא ןגָאלָארקענ

 ןהמלש ןָאמָאלַאס ,ןַאהַאק

 1965 ץרעמ 4 ,טשעג -- 1896 ינוי 2 .בעג|}

 ,קָאטסילַאיב ןיא 1896 ינוי 2 ןריובעג

 גנוי ,רחוס ַא -- רעטָאֿפ .עטיל-שיליוּפ
 ךיז טָאה ,טיוט ןַײז ךָאנ ןוא ,ןברָאטשעג
 .עשרַאװ ןייק ןגָארטעגרעבירַא עילימַאֿפ יד

 ןיא ןַײרַא .ק .זיא רָאי 11 ןוֿפ רעטלע ןיא
 ,ןקידנערַאֿפ ןכָאנ ןוא ,עיזַאנמיג סיקסנירק
 ,טנרעלעג רעטַײװ ךיז ,טקַאדידָאטיױא ןַא יו

 אהמחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב
 -עּפ ןֿפױא עיציזָאּפ עקיטכיוו ַא ןעמונרַאֿפ
 ,טכַאמ רעשיסור רעד ַײב טיבעג ןשיגָאגַאד

 טֿפַאשרעה רעשיסור רעד ןוֿפ ןרָאװעג טַײרֿפַאב זיא ןליופ ןעוו ןוא

 טלָאװעג טכַאמ עשילױּפ יד םיא טָאה ,קידנעטשבלעז ןרָאװעג זיא ןוא

 רע ּוװ ,ןילרעב ןייק ןלױּפ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא .ק זיא ,ןֿפָארטשַאב רַאֿפרעד

 ןגיוצעג ןוא ,טעטיזרעווינוא ןקיטרָאד ַא ןיא טרידוטש רָאי ייווצ טָאה

 ..סעיצקעל עטַאוירּפ ןבעג ןוֿפ הנויח ןַײז
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 -ַאמ טכַאמעגכרוד טָאה רע ּוװ ,עקיסקעמ ןיא ןעמוקעג 1921 ןיא
 ערעדנַא ןוא ןטרעוװנָאק טימ טלדנַאהעג ;טַײצ ערעווש רעייז ַא לעירעט

 טײקיעֿפמוא ןַײז בילוצ ןטילעג קרַאטש קיטסַײג .ןלַאירעטַאמ-בַײרש
 ױזַא ךיז טַײצ עצרוק ַא רָאג ןוֿפ ךשמ ןיא ןזיװַאב .רחוס ַא ןַײז וצ

 ןיא דִי רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע זַא ,שינַאּפש ןענרעלוצסיוא
 -טינ רענַאקיסקעמ רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ךיז ןלעטש וצ עקיסקעמ
 רעלעיציֿפָא ןעוועג 1925 זיב 1923 ןוֿפ .ץנעגילעטניא רעשידִיי
 ןיא רערעל ַא ןרָאװעג 1925 ןיא .זיוה-ןטַאטוּפעד ןיא רעצעזרעביא
 .רָאי 15 טעברַאעג טָאה רע ּווװ ,רַאנימעס-סגנוריגער רענַאקיסקעמ

 1942 זיב 1929 ןוֿפ ןוא עניטנעגרַא ןוא עּפָאריײא טכוזַאב טָאה .ק
 סעיצקעל ןבעגעג טָאה רע ּוװ ,ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד ןיא טבעלעג
 -על ןעוועג םישדח עקינייא ןוא קרָאי-וינ ןיא "גניר רעטײברַא; ןרַאֿפ
 ,סעלעשזדנַא סַאל ןיא ןלוש-"גניר רעטיײברַאק יד ןיא רער

 -עציוו ןעוועג 1943 ןיא רע זיא ,עקיסקעמ ןיא ןעמוקעגקירוצ
 .עקיסקעמ ןיא ןלוש ןשידִיי יד ןוֿפ רָאטקעריד

 ןוֿפ טיבעג ןֿפױא סרעדנוזַאב ,טעברַאעגטימ רָאי 15 טָאה .ק
 -עדנַא ןוא *ָאקיֿפַארג לַאסרעוװינוא ,, ןיא ,עטכישעג ןוא קיטירק-קיזומ
 ןגעוו ןבַײרש טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיוא טגעלֿפ ןוא ןעגנוטַײצ ער
 | ."זמייט קרָאי וינא ןיא עקיסקעמ

 "ףטכישעג עשידִיי; סצערג שינַאּפש ןיא טצעזרעביא טָאה .ק
 ."12, עמעָאּפ סכָאלב ןוא ,דנעב 10 ןיא

 "געוו רעד, גנוטַײצ רעד ןוֿפ רָאטקַאדער ןעוועג רָאי ייווצ זיא .ק

 טָאה רע ּוװ ,"עמיטש יד, ןיא טעברַאעגטימ ךָאנרעד רָאי ךס ַא ןוא
 .ןעמעלבָארּפ-טסנוק ןגעוו ןבירשעג בור יּפ לֶע

 ןיא רַאנימעס-רערעל ןשידִיי ןיא סעיצקעל ןבעג טגעלֿפ .ק
 -עֿפעד יטנַא; רעד ןיא טעברַאעגטימ רָאי 10 ןוא יטיס עקיסקעמ

 ןטעברַאֿפ טַײצ שדוח א ףיא רע זיא 1960 ןיא ."גיל ןָאשיעמ
 סעיצקעל ערערעמ ןבעגעג ןוא גנוריגער לארׂשי רעד ןוֿפ ןרָאװעג

 רושָארב ַא שינַאּפש ןיא ןבעגעגסױרַא ךָאנרעד ןוא ,לארשי ןיא
 ,לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב ןַײז ןגעוו

 עד ןָאיצָאמע ַאל, :רעכיב יד שינַאּפש ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה .ק
 -ערּפמיא, ,(1928) *סעלַאקיזומ זָאיצקעלֿפער, ,(19236) *ַאקיזומ ַאל
 -יסַאֿפ, ,(1957) *סעלַאקיזומ זָאכעקזָאב, ,(1951) *סעלַאקיזומ זענָאיס
 -ָארב עקינייא רעסיוא ,שידִַיי ןיא ןוא ,(1964) *ַאקיזומ ַאל עד ןָאיצַאנ
 ;רעכיב יד ,"קָאטסילַאיב ,, ,(1956) "גרעבדלָאג ןויצ-ןב , יו ןרוש
 ,(1951) *ןעגנַאלקרעדיװ עשילַאקיזומ,, ,(1945) *שינַאקיסקעמ שידִיי;
 ,(1956) "ןעייסע עשילַאקיזומ,, ,(1954) *ןסקעלֿפער עשינַאקיסקעמ;
 ,(1961) *ןעגנונכײצרַאֿפ עשיטסילַאנרושז ןוא עשירַארעטיל;

 ,רעליּפשיוש רעשידִיי רעטמירַאב רעטעּפש רעד ,רֿבח-לוש ןַײז

 ;טנגוי ס',ק ױזַא טרעדליש ווָאקרוט טנומגיז

 .ַא טימ ,סַארגָארּפ-גולֿפסױא ןַײמ ןָא ךעלניױועג בייה ךיא..;

 ןַײמ ןוֿפ ןסירעגרעביא ךיג רעבָא טרעוו סָאװ ."ףמַאק ןשיזיוצנַארֿפ,

 דעבָא, ."טזיב וד טצױושרַאֿפ יו עז .ןליקרַאֿפ ךיז טסנָאק, :רעטָאֿפ
 ."?ןֿפױל ָאי ייז ןגעמ סַאוורַאֿפ .טצױוװשרַאֿפ ךיוא ךַאד ןענַײז ערעדנַא
 ,ןגעמ ערעדנַא .טשינ ןֿפלעה ןרערט יד וליֿפַא ןוא ןטסעטָארּפ ענַײמ
 ןוֿפ ליפשַײב ַא ןעמענ ךיז רימ טסיײה עטַאט רעד ןוא .טשינ ךיא
 .ךוב ַא טנעייל ןוא םיוב ַא רעטנוא טציז רעכלעוו ,עלהמלש םעניילק
 :םיא וצ סעכ ןצנַאג םעד סױא זָאל ןוא ןעלהמלש וצ וצ ײג ךיא
 סָאד קעװַא ףרַאװ ?טָאטש ןיא ןענעייל סָאד רָאי ץנַאג ַא קיניױז
 ןַא ךימ טקוק עלהמלש ."ןליּפוש סעפע ןיא ךיז רימָאל ,םוק !לכיב
 יד טֿפרַאװרַאֿפ ,ןגױא עגולק ,עצרַאוװע ענַײז טימ טרעדנּוװרַאֿפ
 -ַאיב ןַײז ףױא ךימ טגערֿפ ןוא קירוצ ףיוא ענירּפושט עטכידעג
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 ןופ ןָאקיסלעל

 *?ןליּפש ךיז ןלָאז רימ ,רעדניק רימ ןענַײז סָאװ, :שיִדָיי רעקָאטסיל
 םיא בייה ןוא טנַאה ןרַאֿפ ןָא םיא ךיא ּפַאכ ,רעֿפטנע ןַא טָאטשנָא
 .לכיב סָאד ןסײרסױרַא םיא ליוו ךיא .דרע רעד ןוֿפ ףױא זחכ טימ
 עלייוו ַא ךיז לגנַאר ךיא .שַאט ןיא ןקעטשרַאֿפ וצ סע ךיז טימַאב רע
 "רעד רעצימע.. .טנַאה ןיא רימ ַײב לכיב סָאד זיא ףוס לכ ףוס ןוא
 רע .לכיב סָאד שינעלייא ןיא ּפָא םיא ביג ךיא .זדנוא וצ ךיז טרעטנענ
 רעטרעקרַאֿפ ַא ןיא ןייג ךיז ןזָאל רימ ןוא שַאט ןיא סע טלַאהַאב

 | ,גנוטכיר

 :לַאנרושז-ןסַאלק ןיא ןבירשרַאֿפ זיא רע יוװ רעדָא ,עלהמלש םגה
 ּפָאק ַא טימ ןוא רעטלע ןַײמ ןיא זיא ,טרָאּפָאּפַאר-ןַאגַאק ןָאמָאלַאס
 .ארומ לסיב ַא ןוא ץרא-ךרד םיא וצ ךיא םוקַאב ,רימ ןוֿפ רעקירדינ
 -לָאוו; ַא ןעמוקַאב ןָאק ןעמ עכלעוו רַאֿפ רעכיב עכלעזַא טנעייל רע

 -רָאג בָאה ךיא עכלעוו ,טײקטסַײרד ַא ךָאד זיא סָאד.. "טעליב ישט
 -עלמוא ןַא ןענעייל וצ ןבעגעג לָאמַא רימ טָאה רע ..ךיז ןיא טשינ

 ךיא ןיב ,טָאג ןגעק טדערעג ךיז טָאה'ס רעכלעוו ןיא רושָארב עלַאג
 ןָאטעג טָאה רע יװ טלייצרעד ווָאקרוט|} ןֿפָאלשעג טשינ טכַאנ יד
 רעטָאֿפ ןַײז טגערֿפעג טַאה רע ןעוו ןוא םיניד עשידִיי ןגעק ןכַאז

 :רעטֿפנע ןצרוק ַא ןעמוקַאב ךיא געלֿפ. .|םישעמ סטָאג ןגעוו תוישק
 ךָאד זיא ןַאגַאק עלהמלש ווא .*ןײטשרַאֿפ וצ סָאד גנוי וצ ךָאנ טזיב
 טנעייל טָא. .רע טײטשרַאֿפ ןגעװטסעדנוֿפ ןוא ךיא יוװ גנוי יזַא
 ...קלָאֿפ ןרַאֿפ םס זיא עיגילער זַא ,ןהנעט סָאװ ,ךעלכיב עכלעזַא רע
 .ןצ ידּכ סַאלק רעקידנשרעה רעד טכַארטעגסױא טָאה סָאד זַא
 טשינרָאג טָאה רע ןוא ...ןטקירדרעטנוא םַײב ןגיוא יד ןדנעלברַאֿפ
 ױזַא וצרעֶד ךָאנ ..ךיז ַײב ךעלכיב עכלעזַא ןטלַאה וצ ארומ ןייק
 -ַאפ, סנוֿפ טנָאנ ױזַא-. "קלָאֿפ יקסנילָאוו ידרָאוװג בייל , ןוֿפ טנַאנ
 זיא סָאד ..עיווַאפ רעד ףיױוא ןליֿפַא טניוו רע ..ןעמרוט} "קַאיװ
 ןוא ןעטַאט ןייק טשינ טַאה ,םותי ַא זיא רע סָאװ ,רַאֿפרעד סיוועג
 ןעוו .."לגױֿפ רעַײרֿפ ַא; .ןלעופ ץלַא רע ןָאק ןעמַאמ רעד ַײב

 ןגעוו סעומש ַא םיא טימ ןּפַאכ ךיא געלֿפ ,טרעהעג טשינ טָאה רענייק
 יו ךַײלג ..ןדייר ןייש ױזַא ןָאק עלהמלש ...םינינע *ענעטָאברַאֿפ,
 רע זיא סַאלק ןיא ךיוא ...לוק ןֿפױא טנעיילעג ךוב ַא ןוֿפ טלָאװ רע
 -עג ,רערעל ַא "ןגָאזנַײרַא, ףרַאד ןעמ זַא ןוא רעליש עטסעב יד ןוֿפ
 .ןקורדסיױא עקיסַאּפ יד ןוא טײקטסַײרד יד ךיז ןיא ןױש רע טנֿפ
 טועינ ןוא רובידה-חוּכ סעלהמלש טרעדנּוװַאב עקַאט ךיא בָאה-.
 עלהמלש ...דייר יד "םיא ווֿפ ךיז ןטיש סע} ױזַא יו ןײטשרַאֿפ טנָאקעג
 ַא לָאמַא טריזינַאגרָא וליֿפֵא ןוא טסיירד ןעוועג ,רימ וצ ךּפיהל ,זיא
 -עגנָא טָאה יקסנעיוטסעשזדָאר ןעוו ..רעליש יד ןשיווצ קיירטש

 הדומ ןילַא עלהמלש ךיז טָאה ,םעד ןגעוו גנושרָאֿפסיױא ןַא ןביוה
 .ךיז ףיוא ןעמונעג דלוש עצנַאג יד ןוא ןעוועג

 "ַאב ןוא טרעטנענרעד זדנוא ןבָאה קנַאב-לוש רעד ןוֿפ ןרָאי יד
 -עצ ןגעוו ערעזדנוא ךיז ןענַײז עלושש יד ןקידנערַאֿפ ןכָאנ .טדנַײרֿפ
 .ןזנּוװשרַאֿפ זיא עלהמלש ןוא רעטַאעט םוצ קעוװַא ןיב ךיא .ןעגנַאג
 סלחר רתסא טימ ,רימ בָאה ךיא ןעוו ,1920 רָאי ןיא .עשרַאװ ןוֿפ
 .ענליוו ןיא ןֿפָארטעג סיא ךיא בָאה ,דנַאלסור ןוֿפ טרעקעגמוא עפורט
 ךיוא זיא רע .רעדנַאנַא טימ טײרֿפעג טשינ גנַאל רעבָא ךיז ןבָאה רימ
 ןוֿפ ןרעה טזָאלעג טשינ רעמ ןוא ןדנּוװשרַאֿפ גנולצולפ טרָאד ןוֿפ
 | | יה ."ךיז

 ןַא טכַאמעג ייז ןבָאה רעליש סלַא יו ךיוא טלייצרעד ווָאקרוט
 רוטקַאֿפונַאמ רעוװעזדיו יד טכוזַאב ןוא שזדָאל ןייק עיסרוקסקע
 -החמש. ןוֿפ ּפיטָאטָארּפ רעד ,ןהָאק (רשא) רַאקסָא רעמיטנגייא|
 "ונַאמ רעוועזדיוו יד ,"ינכשא רעדירב, סרעגניז .י .י ןיא "ריאמ
 טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ טַאה רעטעברַא רעטנזיוט עריא טימ רוטקַאֿפ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ןכַאמ םולש טנָאקעג טשינ טָאה ןַאהַאק עלהמלש ןוא ,טָאטש עצנַאג ַא

 יא, .ןָאק רשא -- שטנעמ ןייא וצ טרעהעג ץלַא סָאד זַא ,קנַאדעג ןטימ

 -ּפָא ןַײז ןוא םענייא ףיוא ןטעברַא ןלָאז רעטנזיוט זַא ,רשוי ַא סע
 ,"?ןליוו ןטוג ןַײז ןוֿפ קיגנעה

 -ןײטַאל ןיא ןיוש שינגעגַאב רעקידרעטעּפש ןַײז ןגעוו ןוא

 :ווָאקרוט טנומגיז טלייצרעד ,עקירעמַא

 רענַאקירעמַא ןיטַאל יד רעביא עענרוט ןַײמ תעב ,1936 רָאי ןיא,
 ןופ טריֿפ סָאו ,ןַאב יד .טנגענַאב רעדיװ ךיז רימ ןבָאה ,רעדנעל
 ןשיווצ ןוא ,יטיס עקיסקעמ ןיא ּפָא ךיז טלעטש ןֿפַאה רעזרק ארעוו
 עלהמלש רֿבח-לוש ןַײמ ךיא ןעקרעד ,ּפָא ךימ טרַאװ סָאװ ,םלוע
 טשינ רוּפש ןייק עקַאט זיא ענירּפװשט רעצרַאווש ןַײז ןוֿפ .ןַאגַאק
 ;ךעלעקעב עטיור עקילָאמַא יד ןדנּוװשרַאֿפ ןענַײז ךיוא ...ןבילברַאֿפ
 רעבלעז רעד רעבָא ,שיגרענע קילב רעד ,שירענעמ םינּפ סָאד

 ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא טמענרַאֿפ רע .עלהמלש רעקיצרַאה ,רעביל
 רע .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג-רוטלוק רענַאקיסקעמ ךיוא ןוא ןשידִײ

 ,ףעכיב סױרַא טיג ,רעקיטירק-קיחמ עטסבושח יד ןוֿפ רענייא זיא
 ,ןיג .עסערפ רענַאקירעמַא ןוא רעקיטרָא רעד ןיא ךיז טקורד

 ."קנַאב לוש רעזדנוא טמעשרַאֿפ טשינ טָאה עלהמלש

 ןוא ,יטיס עקיסקעמ ןיא 1965 ץרעמ 4 םעד ןברָאטשעג זיא .ק
 ַא -- (עסָאכ) ףסוי :ןיז ירד ןוא ,ַאזיל ױרֿפ ןַײז טזָאלעגרעביא
 -ניא ןַא -- ָארוטרַא ןוא טנעגיריד ַא -- רעדנַאסקעלַא ,טסינַאיּפ
 . .רינעשז

 ,םלוע ןסיורג ַא ךרוד ור רעקיבייא ןַײז וצ ןרָאװעג טיײלגַאב זיא .ק
 רעד רעטנוא טעטימָאק-היול רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע
 ברה .ןייטשניבור השמ "*עמיטש יד; ןוֿפ רָאטקַאדער ןוֿפ גנוריֿפנָא

 דיּפסמ םיא ןבָאה סע ןוא םילהת לטיּפַאק ַא טגָאזעג טָאה רודגיבא
 ןוֿפ טעטימָאק לַארטנעצ) ָאנעכ ָאדנַאנרעֿפ ,ןילַאֿפַאר ברה :ןעװעג
 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא) סַאכָאר ַאררעס ָאדַאיסנעסיל רָאטַאנעס ,(*ַאנובירט;

 ָאסנָאֿפלַא .סיל רעטכיד ןוא רעבַײרש רעד ,(טנַײרֿפ רענַאקיסקעמ
 ץנַאלג ֿבקעי רעטכיד רעד ,ראוגניג טסילַאנרושז רעד ,זערימַאר
 ינב;) טַאסַאבנעב עזָאכ ,(ןירַאֿפ רעבַײרש רעשידִיי ןוא "ןויצ ילעוּפ;)
 - דנָאֿפ-קַאינשיװ ינַאֿפ ,לוש עשידִיי) ןייטשניבור השמ .דער ,('תירב

 ,("עמיטש יד, ןוא

 :טגָאזעג טרעוו *עמיטש יד; ןיא גָאלָארקענ ןיא

 .קנַארק טֿפָא ןעועג םישדח עטצעל יד זיא ןַאהַאק ןָאמָאלָאס;,
 -נייוועג ןייז טימ טָאה רע ןוא ,טײקכַאווע-ץרַאה ַא ןוֿפ ןטילעג טָאה רע

 ןוֿפ רָאטקעריד רעד סלַא טעברַא ןַײז טצעזעגטרָאֿפ טעפמיא ןכעל

 ןוא ("ַאטילעַארזיא ַאובירט, טנַײה) עטימָאק עיצַאמָאֿפיד -יטנַא
 ןיא טעברַא עשיטסילַאנרושז עטגייוצרַאֿפ ןַײז ןָאטעג רעטַײװ ךיוא
 רעייז ןעוועג זיא רע ּוװ ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ רענַאקיסקעמ ייר ַא
 0 .ןעעזעגנָא ןוא טנעיילעג

 .טנַײרֿפ לָאצ ַא טכוזַאב םיא ןבָאה ,קיטסניד ,טנווָא ןטצעל םעד

 ףיױא טגָאלקעג ךיז רעבָא ,טסעומשעג ךעלטימעג ייז טימ טָאה רע

 םיא ןַאהַאק ַאזיל ױרֿפ ןןַײז} טָאה ןעניגַאב .קיטייוו-ּפָאק ןרעווש ַא

 ןעוועג זיא רע רעבָא ,ןקידנֿפָאלש ַא יװ רעגעלעג ןַײז ףיוא ןענוֿפעג

 ,טלעטשעגטסעֿפ טָאה רעטקָאד ַא יו ,טַײצ העש עכעלטע ןיוש טוט
 | .ףָאלש ןיא ןברָאטשעג זיא רע זַא ,ױזַא

 ןעוועג זיא רע .רָאי 68 בורק ןעוועג טלַא זיא ןַאהַאק ןָאמָאלָאס

 זיא רע ּוװ ,עקיסקעמ ןיא ןטנַארגימ{יא|ע עטשרע יד ןוֿפ רענייא

 ןגיה ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענייא ןוא ,1921 רָאי ןיא ןעמוקעג

 ןוֿפ סָאנסױא ןטימ ,רעקיטלַאטשעג עקיטסַײג ענַײז ןוא בושי ןשידִיי
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 ןוא עניטנעגרַא ןיא טזיירַאֿפ ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןסיירעביא עצרוק

 ןֿפַאשעג ןוא טבעלעג ןרָאי עלַא רע טָאה ,ןטַאטש עטקיניײרַאֿפ יד

 -ניא עטסנעעזעגנָא יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע ןוא ,עקיסקעמ ןיא

 רעד טימ ןדנוברַאֿפ גנע קידנעייז ,דנַאל םעד ןיא ןלַאוטקעלעט

 יו ַײס טקורדעג ךיז טָאה רע ּוװ ,עסערפ ןוא רוטלוק רענַאקיסקעמ

 ןבעגעגסױרַא ךיױא טָאה רע .רעוט-רוטלוק ןוא רעקיטירק-קיזומ ַא

 סיורג ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו ,שינַאּפש ןיא רעכיב עקיגָאװ ףניפ

 ,קיטירק רעד ןוֿפ ביול

 ןטימ ןדנוברַאֿפ גנע ןרָאי עצנַאג יד ןעוועג זיא ןַאהַאק ןָאמָאלָאס

 טקוקעג טשינ .סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ענַײז ןוא בושי ןשידַי ןיה

 -לוק רעניימעגלַא רעד ןיא ןריט עטיירב ךרוד ןעמוקנַײרַא ןַײז ףיוא

 -לוק עשידִיי ןַײז ןסירעגרעביא טשינ לָאמניײק רע טָאה ,טלעוו-רוט -

 עסערפ רעד ןיא ַײס ,טעברַא עשירעלעטשטֿפירש ןוא טייקיטעט-רוט

 -סױרַא ךיוא רע טָאה ױזַא .רעלעטשטֿפירש רעשידִיי ַא יװ ַײס ןוא

 ןעוועג זיא ןוא ןרושָארב לָאצ ַא ,שידִיי ןיא רעכיב ףניֿפ ןבעגעג

 ןשינַאּפע ןיא} עטכישעג עשידִיי סצערג ןוֿפ רעצעזרעביא רעד

 רע טָאה טַײצ עסיוועג ַא ןוא ("דַאדרעװ ַאל; ךרוד ןבעגעגסױרַא)

 רע זיא ,םזיצַאנ ןוֿפ םוקֿפיוא ןתעב ."געוו רעד, טריטקַאדער ךיוא

 טָאה ןוא *טעטימָאק ןשיטסישַאֿפיטנַאג ןיא קיטעט סרעדנוזַאב ןעוועג

 .םזיצַאנ ןטימ ףמַאק ןיא לַאנרושז ןסיורג ַא טריטקַאדער

 ןגיה ןיא לָאר עדנריֿפנָא ןַא טליּפשעג טָאה ןַאהַאק ןָאמָאלָאס

 טשינ טֿפַאשרעריֿפ ףױא לָאמנייק טָאה רע שטָאכ ,בוׂשי ןשידיי

 לָאמַא ןעוועג ,טסילַאיצָאס ַא ןעוועג שיעדיא זיא רע .טרידנעטערּפ

 ילעוּפ, יד ןוֿפ ךילגטימ ַא ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא "דנוב, םוצ טנָאנ

 רעד ןעוועג טשינ םיא ַײב זןיא לעטשנייא רעשיטילָאּפ ןַײז ."ןויצ

 טקידײטרַאֿפ סייה טָאה רע .גנלעטשנַײא רוטלוק ןַײז רָאנ ,רקיע

 ןָאטעג לָאמ עלַא סע טָאה רע .ןטקנופדנַאטש עכעלטֿפַאשלעזעג ענַײז

 -עג טָאה רע ּווװ ,"עמיטש יד, ןיא ןרָאי ליֿפ ,טֿפירש ןוא טרָאװ ןיא

 רעדָא תולווע עכעלטֿפַאשלעזעג ןגעק ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ןבירש

 ,ווירב ענעֿפָא עטמירַאב ענַײז ןוא ןעוטֿפױא עכעלטֿפַאשלעזעג רַאֿפ

 -ֿפױא ןוא ןביולג ןֿפיט ןַײז ןבַײרש ןַײז ןיא טליֿפעג דימּת טָאה ןעמ

 ןוֿפ יא רע ןוא ,טבַײרש ןוא טגָאז רע סָאװ סעד ץעוו טייקיטכיר

 ענַיז ןענַײז לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא .ןרָאװעג טריטקעּפסער ןעמעלַא

 טלעוו רעלעוטקעלעטניא רעד טימ ןעגנודניברַאֿפ עטיירב ןוא עסיורג

 .עקיסקעמ ןיא

 עטשרע יד ןיא ןיוש עקיסקעמ ןיא ָאד טָאה ןַאהַאק ןָאמָאלָאס..
 ךַארּפש רעד ןוֿפ רענעק עטסעב יד ןוֿפ רענייא ןרעוו וצ ץזיווַאב ןרָאי

 ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא טָאה רע .ןשינַאּפש| סעטנַאוװרעס וֿפ
 .טנעמַאלרַאּפ רענַאקיסקעמ םעד ןיא רעצעזרעביא ןַא יו טעברַאעג
 ַאלעוקסע רעד ןיא עטכישעג ןוֿפ רערעל ַא ןעוועג רע זיא רעטעּפש
 -רוטלוק ןוא רערעל עקיטנַײה ליֿפ ןוא ,סָארטסעַאמ עד לַאנָאיסַאנ
 םיא ןבָאה ןוא ,םידימלת ענַײז ןעוועג ןענַײז עקיסקעמ ןוֿפ רעריֿפ-

 .ץרא-ךרד סיווג ןזיועגסױרַא ןרָאי עלַא

 ןוא רענדער סלַא טייקיטעט ןַײז טנַאקַאב ךיוא ליֿפ וצ זיא סע
 עיצַארגימ(יאנע ןרעשידִיי} רעד ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא טנערעֿפער
 ."ער טימ סזויזָאּפמיס ףיוא ןטערטֿפױא טגעלֿפ רע ,עקיסקעמ ןיא ָאד
 עזעידִיי ןַײז ןוא ,סעמעט עלערוטלוק ןוא עלַאיצָאס ףױא ןטַארעֿפ
 .רענַאקיסקעמ רעד ןיא סענעסקַאוועגנַײרַא סעד ,סיא ַײב זיא ךַארּפש
 טשינ לָאמנייק ,ןכַארּפש ערעדנַא ןוא שילגנע ןוֿפ רענעק ןוא דוטלוק
 טיונ ֹועבָא ,ןוויטַאלרעשוס טימ ןבירשעג טָאה רע .ןרָאװעג טסַאלברַאֿפ
 ןעועג עגונ זיא סָאװ ,ץלַא ןוא ,ליֿפעג ןשידִיי ןֿפיט ןוא ץרַאה
 ןָאמָאלָאס טָאה ךס ַא .רעײט ןעוועג םיא זיא ,טלעוו רעשידִַיי רעד
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 ןרעװ טנַאקַאב לָאז בושי רעזדנא זַא ,םעד וצ ןגָארטעגַײב ןַאהַאק

 רעבַײרש ַא יװ םיא טימ ךיז טָאה ןעמ .טלעו רעשידִיי רעד ןיא

 -קעמ ןוֿפ ןצענערג יד רעביא טיהו טנכערעג לַאוטקעלעטניא ןוא

 ןדַאלעגנייא ,לארשי תנידמ טכוזַאב 1960 ןיא טָאה רע ןעוו .עקיס

 טקורדעגּפָא ,ןעמוקקירוצ ןכָאנ רע טָאה ,סיֿפָא-רעימערפ םעד ךרוד

 -עג טָאה סָאװ ,71960 לעַארזיא , .עינַאּפש ןיא וושָארב ערעסערגַא

 | ..גנַאלקּפָא ןסיורג ַא טַאה

 םעד רשֿפא ןרָאלרַאֿפ עקיסקעמ עשידִיי יד טָאה טױט ןַײז טימ

 ןלעטשוצרָאֿפ ךיז רעוװע זיא סע ןוא ,לַאוטקעלעטניא ןטסנטַײטַאב

 -שידיי ַא יװ ,עקיסקעמ ןיא ןא בושי ןיא לָאר ןוא טֹרָא ןַײז יצ

 ."ןרעוו טליֿפרַאֿפ ןענָאק טעװ ,לַאוטקעלעטניא רענַאקיסקעמ

 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| טבַײרש סעשָאגרַאמ .ש .רד

 ןברָאטשעג סָאוװ רָאנ זיא רעכלעוו ,ןַאהַאק ןָאמָאלָאס רָאסעֿפָארּפ

 טָאה רע .סעיצַאזיליוװיצ יױוצ ןיא טבעלעג טָאה ,יטיס עקיסקעמ ןיא

 ןוא טַאלבנכָאװ שידִיי ַא רַאֿפ ןעייסע עשירַארעטיל ענַײז ןבירשעג

 רענַאקיסקעמ רעטסערג רעד ןיא קיחמ ןגעוו ןבירשעג טָאה רע

 יַאּפש ןיא טֿפַאשרעטסײמ ןַײז זַא ,טרימרָאֿפניא ןיב ךיא .גנוטַײצ

 .עיערבעה ןוא שידִיי ןענעק ןַײז וצ ךַײלג ןעוװעג זיא שינ

 ןוֿפ בושי ןשידִיי ןיא ןטנַארגימיא עטשרע יד ןוֿפ רענייא סלַא

 -נַײה ןוֿפ ןרָאי רעקיצנַאװצ בייהנָא יד ןוֿפ .טמַאטש סָאװ ,עקיסקעמ

 ןיא לָאר עקיטכיוו רָאג ַא טליפשעג רע טָאה ,טרעדנוהרָאי ץקיט

 רעביא דנַאל םעד ןיא ןבעל עכעלטֿפַאשלעזעג עשידִיי סָאד ןרימרָאֿפ

 סָאװ ,יטיס עקיסקעמ ןיא ץעוו לוש עשידִיי סָאד .ץענערג רעזדנוא

 וצ ךס ַא טָאה ,רעדניק עשידִיי יד ןוֿפ טנעצַארּפ 80 רעביא טנידַאב

 .ןטַאטלוזער עטכיירגרעד עטוג יד ךיוא יװוויטַאיציניא ןַיז ןקנַאדרַאֿפ

 ןוֿפ רעזַײװגעוו רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןעוועג רע זיא גנַאלךרָאי.

 ןכלעוו ןיא ,בושי ןשידִיי ַא ןיא .יטיס עקיסקעמ ןיא ןזעוו-לוש ןשידִיי

 -ָאגעטַאק ערעדנַא עלַא רעביא טרינימָאד טָאה ןַאמ-סטֿפעשעג רעד

 טעמדיוועג ןצנַאגניא ,לַאוטקעלעטניא רעד ןבילברַאֿפ רע זיא ,סעיר

 ,רוטלוק רעשידִיי רעד ןבעגרעביא ךיז טָאה רע .םינינע עקיטסַײג וצ

 ,תוקחד ןיא ןוא תורישע ןיא ,ןטַײצ עטכעלש ןיא ַײס ,עטוג ןיא ַײס

 -ָארּפ עשירַארעטיל ןַײז ..עקנַארק ןיא ןוא ןדנַאטשוצ עטנוזעג ןיא

 ןַײז ןעװעג ךיוא ןזיא ױזַא ,;לַאנעמָאנעֿפ ןעוועג זיא טעטיוויטקוד

 זיא ןוא טסקַאװ סָאװ ,ץלַא וצ םיחרוא-תסנכה עכעלנייוועגרעסיוא

 ןיא .טלעוו רעשירַארעטיל רעשידִיי רעקיטנַײה רעד ןיא דנגָאװצ

 ןשידִיי ןרַאֿפ ןבירשעג טָאה רע עכלעוו ,סמולָאק עשירַארעטיל ענַיז

 קידנעטש רע טָאה ,קיטירק ןוֿפ רעכיב ענַײז ןיא ךיוא יו ,טַאלבנכָאװ

 ןא רענעמ עטריטנעלַאט וצ טנַאה עמערַאװ ַא טקערטשעגסיוא

 סָאד סָאװ ,רעקיטירק רעטסֿפרַאש רעד ןעוועג זיא רע .ףןעױרֿפ-

 טָאה רע .טַאהעג לָאמַא זיא סע ןעוו טָאה םֹוטנדִיי רענַאקיסקעמ

 טָאה רע סָאװ םעד רַאֿפ ןדִיי רענַאקיסקעמ יד ןֿפרָאװעגרָאֿפ רדסּכ

 ןקיסעלכַאנרַאֿפ ןוא סוסקול וצ עביל ,יירעגנערבסיוא רַאֿפ ןטלַאהעג

 ,ףרַאש וצ ןעזעגסיױא רע טָאה לָאמליײט .ןטרעוו עקיטסַײג ערעַײט

 ,טגייצרעביא ןעוועג רעבָא זיא רע ,ןלייטרוא ענַײז ןיא גנערטש וצ

 ערעכעה ַא ףױא ןבעל עשידִיי סָאד ןטלַאהוצנָא בוח ןַײז זיא סע זַא

 טבעלעג טָאה אֿפֹוג רע זַא ,ןרעוו טגָאזעג לָאז טידערק ןַײז וצ .הגרדמ

 .הגרדמ רעד ףיוא

 ןוֿפ טקַאֿפ םעד ּפָא רעייז ץַאש ךיא ןוא טנַײרֿפ ןַײמ ןעוועג זיא רע

 .עגנוניימ ערעזדנוא ןשיטסיוא ןוא טקַאטנַאק ןיא םיא טימ ןייטש

 יטיס עקיסקעמ ןיא םייה ןַײז טכוזַאב ךיא בָאה קירוצ רָאי ייוצ טימ
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 ךופ ןָאסיססעצל

 ערעייז ןוא ַאזיל ױרֿפ ןַײז ,םיא טימ טֿפַאשנַײרֿפ ןַײמ טײנַאב ןוא

 -ַאיּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטמירַאב רעד ,עסָאכ -- ןיז |ַײרד ן יױוצ

 מָאק רעקידנעײגֿפױא ,רעגנוי ַא ,רעדנַאסקעלַא ןוא ,טסיטרעצנָאקרָאנ

 רַאֿפ יטיס עקיסקעמ ןכַאמ וצ ןעוועג זיא עיציבמַא ןייז .רָאטיזָאּפ

 זיא רע ..עקירעמַא ןיטַאל ןיא רוטלוק רעשידִיי ןוֿפ טקנוּפציטש ַא

 רע .סעיצַאזיליויצ ייוצ ןוֿפ רָאטַאטערּפרעטניא רעסיורג ַא ןעוועג

 קרַאטש טעװ רע ןוא ןרוטלוק ייווצ ןשיווצ קירב ַא טגײלרַאֿפ טָאה

 וי / ."רעינַאּפש יד ןוא ןזַײ יד ןלנֿפ

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גרעבדלָאג .צ .ב

 ןעמ סָאװ ןעוועג .ןסיוו ןשידִיי ןֿפיט ַא טגָאמרַאֿפ טָאה רע..,

 -עג רעשידִיי טימ טקסועעג טַײצ ןייא ןיא ךיז ןוא רֿפס עדוי א טֿפור

 ןוֿפ שינטנעק עלַאטנעמעדנוֿפ ַא טגָאמרַאֿפ רע טָאה םעד וצ .עטכיש

 -- תונושל יד רָאנ טינ -- רוטלוק רעשיעּפָארײא רעטיירב רעד

 ןיא ןרוטַארעטיל יד ךיוא רָאנ ,שינַאּפש ,שיזיוצנַארֿפ ,שטַײד ,שיסור

 -יװיצ רעשיעּפָאריײא רעד ןוֿפ קרעווטנורג יד ןוא ןכַארּפש עקיזָאד יד

 -עגכרוד המשנ רעד ןוֿפ בעוועג ןצנַאג ןיא ,ךעלריטַאנ ,ןוא ,עיצַאזיל

 .רוטלוק רעשידִיי רענרעדָאמ רעד טימ ןעגוורד

 ךיא ןוא ,רעקיצנייא רעד ןעװעג רע זיא םעלַא םעד ףױא ןוא

 טימ קיזחמ ןגעוו ןבירשעג טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד שוריֿפב גָאז

 רַאֿפרעד .רענעק-קיזמ עסיורג יד ןוֿפ קַאמשעג ןוא שינטנעק רעד

 םעד ןוֿפ רעקיטירק-קיזמ רעקידנעטש רעד ןַײז טנָאקעג רע טָאה

 -ירק עקילַײװטַײצ רעסיוא ,יָאּפמעיט, טַאלבנכָאװ ןלערוטלוק-ךיוה

 .רעשידִיי ןוא רעשידִיי-טינ ,עסערפ רעלַאקָאל רעד ןיא קיט

 ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ ַא ןעוועג ןַאהַאק ןָאמָאלָאס זיא טַײצ ןייא ןיא

 סָאװרַאֿפ .שזדעלָאק רענַאקיסקעמ ַא ןיא עיצַאזיליוויצ רעשיעּפָאריײא

 םיא טָאה רשֿפא .טינ ךיא סייוו ,טיבעג םעד ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא זיא רע

 -קַארּפמוא ןוֿפ ,טעטילַאערמוא ןוֿפ ןורסח רעד טגלָאֿפרַאֿפ ךיוא ָאד

 . "ידי רענַאקיסקעמ רעד ןיא טרעטשעג םיא טָאה סָאד יו ,טייקשיט

 | ,סָאג רעש

 .טכוזַאב ןוא עקיסקעמ ןיא ןעוועג ןיב ךיא זַא ;לָאמ סעדעי

 רעווש ַא טימ ןייגקעוװַא ךיא געלפ ,גנוניווו ןייז ןיא ןַאהַאק ןָאמָאלָאס

 רעשידִיי זיא סע רעכלעוו יװ רעֹמערָא טבעלעג טָאה רע .טימעג
 -נַא רעוו יו רעטצענערגַאב ,רענעדיײשַאב ,טָאטש ןיא טנעגילעטניא
 רעד ןוֿפ לײט ןשביה ַא ןוא עיצַארגימיא רעטלַא רעד ןוֿפ שרעד
 -רעטנוא ןֿפלעה טזומעג ,עזיל ,ױרֿפ ןַײז ךָאנ טָאה םעד וצ ןוא ;רעַײנ
 זיא לָאווק-טּפיוה רעד ןוא ,ןעלדנַאהרענוא ריא טימ הנויח יד ןרַאפש
 רָאטקַאדער ,רעלעיציֿפָא רעד הלילח טינ ,רעשיטקַאֿפ רעד ןעוועג
 ןוֿפ ןבעגעגסױרַא "ַאטילעַארזיא , לַאנרושז ןשידִײ-שינַאּפש ןוֿפ
 יה / .תירב ינב רעד

 יוויַאנ ןַײז ןעוועג זיא ןַאהַאק ןענָאלָאס .ןוֿפ ןענח יד ןוֿפ רענייא -
 -קריוװ.. .םזַאיװטנע רעלוֿפטנעמַארעּפמעט-שינַאּפש ןַײז וא טעט
 .ןבעל ןוֿפ תילכּת רַאֿפ ,טרעוו רַאֿפ ןיז רעד ןעוועג ָאד זיא רעמַאז

 ןיא טלעג ,סוסקול ןעוועג תילכּת רעד ןַאהַאק ןַאמָאלָאס יב טלָאװ-.
 רוצ ןעגנערטשנָא ליֿפוצ ךיז טֿפרַאדַאב טינ ךָאד רע טלָאװ ,קנַאב
 ןייק ןעמוקעג זיא רע .ןרָאוװעג סָאד ןענַײז ערעדנַא יו ריבג ַא ןרעוו
 ןוא ןטרעוו עלַאיצָאס ערעדנַא טימ ,ןליצ ערעדנַא טימ עקיסקעמ
 עיֿפ רעסיורג וצ ַא ןעוועג זיא רע .ןטכילֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג ערעדנַא
 טָאה רע ןוא עקיסקעמ ןיא ןבעל ןשידִיי ןוֿפ ןרעסַאו עכַאלֿפ יד רַאֿפ
 ןעגנַאגרעד זיא ןעמָאנ ןַײז .טֿפַאשגנע ןיא שיֿפ ַא יו ןֿפרָאװעג ךיז
 זיא םייה יד רעבָא ,םייה רעטייוצ ןַײז ןוֿפ ןצענערג יד רעבירַא טַײװװי

 ןייק ןַאהַאק ןָאמָאלָאס ןעמוקעג ןיא .ןעועג טינ קיטומסיורג וצ

 רוד ןשיטנַארגימיא םעד טנידעג רָאי קיצרעֿפ רַאֿפ וא עקיסקעמ
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 רע ט ַאע ט ןשיריי

 -ווא ָאד ןוא טֿפָארטשעג ָאד ,טנרעלעג ָאד .טֿפירש ןוא טרָאװ טימ

 םעד ןטכַײלַאב וצ ןרעטמַאל ַא ןטלַאהעג קידנעטש ןוא ,ןטלַאהרעט

 טבעלעגּפָא .סרעסעב ןוא םרעכעה וצ ףױרַא ּפערט יד ףױא געוװו

 .ןשָאלעגסיוא ךיז טָאה ןרעטמַאל יד .קעווַא ןוא -- םעד רַאֿפ בעלַא

 טציא שטָאכ ןעמ טעװ .ןבעל םַײב טצַאשעגּפָא טינ םיא טָאה ןעמ

 ?טַײטַאב ןשירָאטטיה ןַײז ןֿפײרגַאב

 -צ טָאה סָאװ ,עזיל ױרֿפ ןַײז רעביא טזָאל ןַאהַאק ןָאמָאלָאס

 ,ןיז ַײרד ןוא ,ץנעטסיזקע רַאֿפ ףמַאק ןרעווש םעד טריֿפעג ןעמַאז

 ,שידִיי ןיא שינטנעק רעטוג ַא טימ טעדליבעג ןוא שילַאקיזמ עלַא

 ַא ,ןַאהַאק עסָאכ טסיטרעצנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד זיא רענייא

 -ןָאק ַא יװ קיזחמ ןיא לענָאיסעֿפָארּפ זייולייט רָאנ זיא רעטייױוצ

 רעד ןוא (עיטַאמָאלּפיד רענַאקיסקעמ רעד ןיא טניד רע) רָאטקוד

 ."רינעשזניא רעטקידנעעג גנַאל-טינ ַא ,רעטירד

 ;טבַײרש ןײטשטַאלג ֿבקעי

 ןיא ןוא 1921 ןיא עקיסקעמ ןייק ןעמוקעג זיא ןַאהַאק ןָאמָאלַאס,

 טימ טריצלָאטש דנַאל סָאד ןיוש טָאה ןרָאי רעקיסַײרד עטשרע יד

 עכעלטע טימ זיא רע ןעוו .טלעוו רעשילַאקיזװמ רעד ןיא טרָא ןַײז

 -ַאנ עסיורג יד טָאה ,טלעוו רעד ןוֿפ קעוַא טכירעגמוא קירוצ רָאי

 ?קנעב ַא טימ קנעדנַא ןַײז טרעַאב עיצוטיטסניא קיזחמ עלַאנָאיצ

 .לַאז-טרעצנָאק ןיא ןעמָאנ ןַײזיףיוא

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו רָאי 25 ןעוועג טלַא ןצנַאגניא זיא ןַאהַאק

 -שטַײד ןוא ןליופ ןוֿפ טכַארבעגטימ רעבָא טָאה רע .עקיסקעמ ןייק

 -ַאּפש יד טשרעהַאב ךיג טָאה רע .שזַאגַאב-רוטלוק ןכַײר ַא דנַאל

 רַאֿפ ןרָאוװעג טביולעג וליֿפַא זיא רע זַא ,ליֿפ ױזַא ףיוא ךַארּפש עשינ

 עשינַאּפשע סָאד זַא ,ןסיוו ףרַאד ןעמ .ליטס ןשינַאּפש םענַײֿפ ןַײז

 ןָאמָאלַאס ןוא ײרעבַײרש-ןייטש וצ גנגיינ עלעיצעפס ַא טָאה ןושל

 ןענַײז קיזמ ןגעוו רעכיב ענַײז ןוא סעיזנעצער עשילַאקיזמ סנַאהַאק

 םעד רַאֿפ יא ,תוניבמ רעלעיַאר רעייז רַאֿפ יא ןרָאװעג טנעיילעג

 ,ליטס ןשינַאּפש םענייש

 עטסטנענימָארּפ יד ןוֿפ רענייא ןרָאוװעג זיא ןַאהַאק ןָאמָאלַאס

 םיא טָאה ןעמ .בושי ןשידִיי רענַאקיסקעמ ןיא ןטסיצילבופ עשידִיי

 .לַײװ ,עקיסקעמ רעשידִַיי רעד ןוֿפ ןסיועג סםעד רַאֿפ טכַארטַאב

 רעד ןוא םויק ןשידִיי ןרַאֿפ גרָאז ןַײז ןוא דייר עשירעֿפָארטש ענַײז
 -טגרָאזַאב רעטסנרע ןַא ווֿפ ןעמוקעג ןענַײז רוד ןגנוי ןוֿפ גנויצרעד

 ןקיטרַאנגײא סנַאהַאק ןָאמָאלַאס טימ טקריועג טָאה סַאװ ,טיק
 | .ליֿפעג-תוירחא קידנגַײצרעביא ןַא ןוא סָאטַאּפ

 טֿפַאשרַאֿפ םיא טָאה טלעוו רעשילַאקיזמ רעד ןיא עיציזָאּפ ס'.ק
 ןעוועג ןענעז רוד רעזדנוא ןוֿפ םינואג-קיזומ יד .תחנ ךס ַא רַאג

 -ַאב ןבָאה סעיֿפַארגָאטַאֿפ רעקילדנעצ ערעייז ןוא טסעגדזױה ענַײז

 -דיוו עלעיצעּפס טימ ,םייה רענעדײשַאב ס'ק ןוֿפ טנעוו יד טנייש
 ןעוועג אקווד זיא סָאװ ,רעקיטירק-קיזמ ןטמירַאב םוצ ןעגנומ
 טעווענַאשעג טינ וליֿפַא טָאה רע .ןעגנוניימ ענַײז ןיא ףרַאש ץנַאג

 .ץֿפח ַאשַאי

 ץלָאטש טימ ךָאנ טנָאמרעד בושי רעשידִיי רענַאקיסקעמ רעד

 סרעלטיה ןגעק טָאקיָאב םעד טריֿפעגנָא טָאה ןַאהַאק ןָאמָאלַאס יװי

 רעד .עקיסקעמ ןייק ןעמוקעג זיא רע עוו ,גניקעזיג -- טסינַאּפ

 רענַאקיסקעמ רעצנַאג רעֶד ןיא גנַאלקּפָא ןַא טַאהעג טָאה טָאקיָאב

 עשילַאקיװמ ַא עקיסקעמ ןיא ןטילעג טָאה גניקעזיג ןוא עסערּפ

 | | ."הלּפמ
 .ַאזיל ױרֿפ ןַײז ןוֿפ .ע .מ

 ,זז ,1951 ,סערַײא סָאנעוב ,? ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ , --- װָאקרוט טנומגיז
,1 
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 ַא ןגיל ןכָאנ ןוא

: 

 | ,1965 ץרעמ 6 ,עקיסקעמ ,/עמיטש יד , ןיא גָאלָארקענ
 ,1965 ץרעמ 12 ,.י .ג ,"ש' זָאמ-גָאט ,, ,גָאט ןוֿפ גנַאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב
 10 ,י .ג ,ש'זָאמיגָאט , ,עקיסקעמ ןיא ןעדיא ןגעװ -- ןײטשטַאלג ֿבקעי

 | ,1969 .גַאי

 םהרבא ,ןַאמרעביל

 ן 146 ,טשעג --- 1895 .נאי 28 .בעג}

 ,ןליוּפ ןיא 1895 רַאונַאי 8 ןריובעג

 סיוא ,לושסקלָאֿפ עקיסַאלק- 4 ַא טקידנעעג

 ןיא ןטָארטעגנַײרַא עניב רעד וצ עביל
 רע ּוװ ,גרעבמעל ןיא עּפורט סלעּפמיג
 ךָאנרעד ,1913 ץרעמ 20 םעד טריטויבעד
 -לעסקַא ַײב ץיווָאנרעשט ןיא טליּפשעג
 ןַיא ךָאנרעד ןוא ןיוו ןיא רעטעּפש ,דָאר
 ,ןלױּפ ןיא סעּפורט-םירֿבח ענעדײשרַאֿפ

 טקיטֿפעשַאב ןעוועג בור יּפ לע זיא ,ל

 .רעסישזער -עניב סלַא סרעטַאעט ענעדײשרַאֿפ יד ןיא

 -ױּפ רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעכ

 -קירוצ המחלמ רעד ךָאנ .סיצַאנ יד ןגעק טֿפמעקעג ןוא ײמרַא רעשיל

 ךָאנ ןוא ,ןעיזעלשרעדינ ןיא ײמרַא רעד טימ ןלױּפ ןיא ןעמוקעג

 ךיז ןבָאה סָאװ ,סעּפורט עשידִיי עטשרע יד טימ ןליּפש וצ ןזיװַאב

 יולסערב) ווַאלצָארװ ןיא ןרָאװעג קנַארק .ןליוּפ םעַײנ ןיא טרימרָאֿפ

 1946 ןיא ןברָאטשעג לָאטיּפש ןיא טַײצ ערעגנעל ַא

  .ווַאלצָארװ ןיא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןוא רעסנעק ףיוא

 .לַאגעס לארׂשי ןוא קַאז לטֿפעש ןוֿפ ,ע .מ

 דוד ,שטיװָארעזייק
 32 ץרעמ 23 .טשעג --- 1889 .בעג}

 1905 .ןליױּפ ,עשרַאװ ןיא 1889 ןריובעג

 ןיא "רעבָאהביל; טימ טקילײטַאב ךיז

 "ַארומ ןיא גנוריֿפֿפױא-ַאטסָאקַאק רעד

 ןוֿפ קעװַא םעדכָאנ דלַאב .רעטַאעט רעוװָאנ

 שידַיי ןליּפש ןרָאֿפעגמורַא ןוא םייה רעד

 .ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא רעטַאעט

 -עשרַאװ ןיא ןטָארטעגנַײײרַא --- 7

 ןיקסנימַאק וצ *רעוויה'ד ןעדרַאשז, רעוו

 רעטַאעט ןיא רעבירַא ךָאנרעד ,עּפורט ןיא

 טימ ןרָאפעגסױרַא -- 1908 ."םּועילעעש +

 ןליּפש ןבילברַאֿפ טרָאד ןֹוא דנַאלסור - ןייק עּפורט-יקסנימַאק רעד

 ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ .סעדָא ןיא טֿפָא רעייז ןוֿפרעד ,1919 זיב

 רעגיר ןיא ןַײרַא טערט רע ןעוו .1927 זיב טליּפשעג טרָאד .ק טָאה

 1928 טניז .(יקסווערָאמ --- גנוריֿפנָא) *רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ;

 "עג 1932 ץרעמ 22 םעד זיא רע ּוו ,ןלױּפ ןיא טליּפשעג רעדיוו

 | / -עשרַאװ ןיא ןברָאטש

 -עג רעד ןוֿפ רעדליבד םליֿפ 4 ןיא { טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ק

 ."יחרזמ; טֿפַאשלעז

 יע .ש
 לירּפַא 8 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזדנוא , ...דּפסה ןייק טשינ --- יוװעל קַאשז
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 ַאטערַאגרַאמ ,ץרַאװש

 {1914 .בֶעֿפ 13 .טשעג -- 1858 רַאוװבעֿפ 26 .בעג}

 רעטָאֿפ .עינעמור ,טסערַאקוב ןיא 1858 רַאורבעֿפ 26 ןריובעג

 ןיא טרידוטש ןוא לוש ַא ןיא טנרעלעג .טנַאקירבַאֿפ-לבעמ ַא --

 -וגָאמ ,רָאכ-רעטסיולק ןיא ןעגנוזעג סקיטנוז .עירָאטַאװרעסנָאק ַא

 -דלָאג וצ טרידנעמָאקער יז טָאה ןוא ןעגניז טרעהעג יז טָאה ָאקסעל

 ּוװ ,עּפורט ןַײז ןיא ןעמונעגנַײרַא דלַאב יז טָאה רעכלעוו ,ןענעדַאֿפ

 "רעלעט ענעײלעצרָאּפ רָאּפ ריֿפ, ןליװעדָאװ יד ןיא טריטויבעד יז

 יסַאי ןייק ןליּפש יז טרָאֿפ טסערַאקוב ןוֿפ .גדא *ךעלעבעווש יד,

 | ,דנַאלסור ןייק ךָאנרעד ןוא

 ילתֿפנ ַײב טליּפשעג 1881 ןיא .ש טָאה שטיווָאמַארבַא עניב טיול

 ."הלב סקירעדנעמש , סלַא (עיבַארַאסעב) עקָארָאס ןיא ןדַאֿפדלָאג

 ,ָאזלַא ,ףרַאד ןוא ,רָאי 35 ךרעב ןעוועג טלַא ןַײז ןיוש טלָאמעד לָאז יז
 ,1846 ןיא ךרעב רָאנ 1858 ןיא טשינ ןריובעג ןַײז

 וצ טַארײהרַאֿפ קידנעייז ,ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ הבורק ַא ןעוועג זיא .ש

 ןוֿפ ןָאקיסקעל ,} לברעוו ףלָאדַא לעשימ ,רעגָאװש סנדַאֿפדלָאג םהרֿבַא

 סנדַאֿפדלָאג טימ םורַא טרָאֿפ ןוא {7317732 .זז ,"רעטַאעט ןשידִיי

 טַײצ ערעגנעל ַא ךָאנרעד טבַײלברַאֿפ יז ,דנַאלסור רעביא עּפורט

 .טינ טליּפש יז ּוװ ,סעדָא ןיא

 -ָארּפ רעד רעביא טליּפש יז ּוװ ,עקירעמַא ןיא יז טמוק 1888 ןיא

 ןוא (גרובסטיּפ ןיא ,"ימעדַאקַא רעטַאעט ןיא ,עיֿפלעדַאליֿפ) ץניוו

 רָאי ַא טליּפש יז ּוװ ,טסערַאקוב ןייק יז טרָאֿפ ךָאנרעד ,קרָאי וינ ןיא

 רעטסעוװש ריא ןוא ןָאקסעלַאגעס טימ ,עּפורט סניײטשלעקניֿפ ןיא

 ןיא ןוא ,טיג טליּפש יז ּוװ ,סעדָא ןיא רעדיוו רעטעּפש ,ץרַאוװש ַאטענַא

 .רעדיוו טליּפש יז ּוװ ,עירַאגלוב ןיא

 ,ײסבַאס ַײב רָאי עקינייא יז טליּפש ,סעדָא ןיא ןעמוקעגקירוצ

 טרעק יז ןעוו ,1912 זיב ןיטסילָאר-רעטומ סלַא ןָאזשיֿפ ַײב ךָאנרעד

 .טשינ רעמ טליּפש יז ּווװ ,עקירעמַא ןייק קירוצ ךיז

 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1914 רַאורבעֿפ 123 םעד

 ,םלוע תיב ובנ רה ןקיטרָאד ןֿפױא ור רעקיבייא ריא וצ ןעמוקעג ןוא
 .שטיװָאמַארבַא עניב ןוֿפ ןוא לברעװ .מ ןַאשזד .רד ןוז ריא ןוֿפ .ע .מ

 ,199 ,232 .זז ,1 ,1923 ,קרָאיײוינ ," .טַאעט שידיא .שעג , --- ןיראג .ב

 רעפייפ עקייש

 :טבַיַײרש סעדלָאה .א

 -רָאלקלָאֿפ יד ןענַײז רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה וצ ךעלנע;

 -רעד ןרעוו ןטשרע ןגעוו .דַאבַאכ עקטָאמ ןוא רעֿפײֿפ עקייש ןדלעה

 ןטיווצ ןגעוו דיי עשיליופ ןשיוװצ ךעלכַאזטפיוה תושעמ טלייצ

 ןוא ןויטַאמ יד ןוֿפ טייקכעלנע רעד ַײב .ןדִַיי עשיווטיל ןשיווצ

 -עֿפיד עשביה ַא ןַארַאֿפ ךָאנ זיא ,טייקדנעוועג רעלַאיצַאס רעד ןֿפ

 רימ .ןדלעה ַײרד יד ץעוו תושעמ יד ןוֿפ רעטקַארַאכ םניא ץנער

 רעֿפײֿפ עקייש :סָאװ טָא ןיא טײטשַאב ץנערעֿפיד יד זַא ,ךיז טכוד

 -ינדמל -- דַאבַאכ עקטָאמ .שירעגנוי-ליוװ ,קידעקסעלרוב רעמ זיא

 -סקלָאֿפ ןטסרעמַא רעד ןיא ,רעדיוו ,רעילָאּפָארטסָא לשרעה ,רעש

 טעמּכ ,ערעייהעגמוא יד ןרעלקרעד וצ זיא טימרעד ןוא רעכעלמיט

 ."תושעמ ענַײז ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ עששיקלָאֿפלַא יו

 -סױרַא טָאה קרָאי-וװינ ןיא *ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ וירביה, יד

 עקייש; ג'א לכיב ַא ,סעגַאלֿפױא ךס ַא ןיא ,רָאי-קורד ןָא ,ןבעגעג
 -קענַא עַײנ ץנַאג .גנילציו רעטמהירעב טלעװ רעד רעדָא רעֿפײֿפ

 םוצ ןעֿפַאשַאב טצעי טָאה רע עכלעוו סעקוטש דנוא סענעצס ,ןעטָאד

 ןיא טלייטעג זיא לכיב סָאד ."ןעכַאמ וצ ןעגינעגרַאֿפ דנוא ןעכַאל

5,241 

 ןופ ןָאקיסקעכ

 ,ןציו ןוא תושעמ 132 ןוא 113 טלַאהטנַא ןוא .זז 22 וצ ןלייט ייווצ
 םיצל ערעדנַא ןוֿפ ןעמענ יד ףיוא ןבעגעגנָא ךיוא ןרעוו סָאװ ,לייט

 .עגנילציוו ןוא

 טבַײרש "םיצל עשידִיי ןוא רָאמוה רעשידִיי, ךוב ןַײז ןיא

 :יקצָאטסָאלַאיב .י .ב

 ןיא טבעלעג |*דיבח עקטָאמ, ןוֿפ} טַײצ רענעי וצ טָאה סע,
 רעבָא ,רעֿפײֿפ עקייש ,רעלציוו עקייש ,רעלציוו רעטייווצ ַא ענליוו

 טָאה רע ןוא ,ןעקייש ןוֿפ רעלוֿפטנעלַאט ןעוועג םינפ ַא זיא עקטָאװ .

 .טײקמַאזקרעמֿפױא רעמ ךיז וצ ןגױצעג

 ןוֿפ זױה םעד ןיא *טסַאג; ַא ןַײז טגעלֿפ רעֿפײֿפ עקייש ךיוא..;

 -נייא ןַא ןעוועג זיא ד"בח עקטָאמ ּוװ| ןשַאטָאּפָא לדוי ףיקת סםעד

 ןעמוקסױרַא ןעקטָאמ ןוא םיא ןשיווצ טגעלֿפ ןטלעז טינ .ןרעײג

 -עגוצ רעֿפײֿפ עקייש וצ טרעוו .ץנערוקנָאק :םעד בילוצ ןעיירעגירק

 -ָאמוה עצנַאג ַא טינ ריש -- עלהשעמ עקיציוו עקיזָאד סָאד ןבירש

 םעד ךיז ןיא טָאה סָאװ ,הׂשעמ יד טגנערב יקצָאטסָאלַאיב| עקסער

 -ךלָאג; סמכילע-םולש ןוא "?רצוא; סיקסניפ סָאװ ןכות ןבלעז

 זיו, ןעקייש וצ טגָאזעג לָאמַא טָאה ושַאטָאּפָא לדוי. .ן"רעבערג

 טָאה ,"לטיה ַײנ ַא רימ ןוֿפ טסגירק וז ןוא ץנוק עַײנ ַא סעפע רימ

 ןלײטעצ וצ טנרעלעגסיוא ךיז בָאה ךיא ,טוג; :טרעֿפטנעעג עקייש

 ענימ ַא ןכַאמ טעוו םינפ ןוֿפ טַײז ןייא תעששב .יױוצ ףױא םינפ ןַײמ

 ,לכיימש ַא ןסיגעצ ךיז קַאב רעטייוצ רעד ףיוא טעוו ,ןענייו םוצ יװי

 ."ךײרֿפ -- קַאב רעטייוצ רעד ףױא ,רערט ַא -- קַאב ןייא ףיוא
 טָאה עקייש ןוא ןרָאוועג ןלעֿפעג רעייז ץנוק רעַײנ רעד זיא ריבג םעד

 | ."הנשה שאר ףױא לטיה ַײנ ַא ןגָארקעג

 ;טבַײרש קנורט .י .י

 םירֿפא ןשיווצ רעטירד רעד ןעוועג זיא ענליוו ןוֿפ רעֿפײֿפ עקייש,

 ,ןגָאז ןדִיי יװ קילדעװ .רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןוא רעקידיירג
 ןעוועג ןענַײז ןציוו ענַײז .רערעטסָארּפ עמַאס רעד ןעוועג עקייש זיא
 זיא סע .סַאג-עקטַאי רעד טימ טקעמשעג ןבָאה ןוא עקידמיקו יח

 .רענגיל רעקידארומ ַא ןעוועג זיא עקייש זַא ,ןלייצרעד וצ קירביא
 טקיוועג ךיז טָאה גנוצ סעקייש .יאנגל טינ ,הלילח ,םיא סע גָאז ךיא
 ץיוו רעד ןעוועג טלָאװ סָאװ .ענעטעמס ןיא זױמ ַא יו סנגיל ןיא
 טינ בױא טסנוק יד ןעוועג טלָאװ סָאװ ?ןיל רעגולק ןייק טינ ביוא-

 -רעד ןייק טינ ביוא הבשחמ יד ןעוועג טלָאוו סָאװ ?ןגיל רענייש ןייק

 | ?ןגיל רענעביוה

 סע זַא ,טניימעג ןעמ טָאה ,ןברָאטשעג זיא רעֿפײֿפ עקייש ןעוו .

 טָאה ןעמ ןברַאטש םעד ןגעוו שינעטכַאדסיוא ןַא סנַײז רעדיוו זיא

 טלדנַאוורַאֿפ רעבָא טציא ךיז טָאה עקייש .הרובק רעד טימ טרַאוועג

 -יר עטכעלש יד טימ ןרעה טזָאלעג דלַאב ךיז ןוא תמא-שיא ןַא ףיוא

 .*לַאֿפרעדנַאנַאֿפ ןשיֿפוג ןוֿפ תוח

 זיא עקייש ױזַא יװ הׂשעמ ַא ךיוא טרָאד טלייצרעד קנורט

 טרָאד ןוא םעדיוב ַא ףיוא ,ןֿפנָארב קנורט ַא ןעמענ ןכָאנ ,ןכָארקרַאֿפ

 ירֿפס ,םירֿפס-הלכשה עשיֿפָאזָאליֿפ ןוֿפ תומש עּפוק ַא טקעדטנַא

 ,הריקח

 ;טבַײרש רעגניז .י .י

 -םולש ןוֿפ רָאמוה רעד ןעוועג ךעלגעמ טלָאוש'ס יצ טסייו רעוו;

 זיא סע יוװ ןטסירָאמוה ןוא רעלטסניק-טרָאװ עכלעזַא ןָא ןמכילע

 םירֿפא 'ר יװ םידימלת עקידרעטעּפש ענַײז ןוא עלעשרעה ןעוועג

 ."ד'בח עקטָאמ ןוא רעֿפײֿפ עקייש ,רעווָאקַאר יכדרמ ,רעקידיירג

 :טבַײרש ַאדָאגי לאומש ןזח

 טגָאמרַאֿפ ענליוו טָאה ,ןוח טָאטש ַא ןוא לושיטָאטש ַא ץוח ַא;

 ,דַאבַאכ עקטָאמ ןימ ַא ןטוועג זיא רעֿפײֿפ עקייש .ץל-טָאטש ַא ךיוא
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 רעט ַאע ט ןשיריי

 -רַאֿפ ןוא ,תונזח ףיוא ןיבמ ןסױרג ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ
 םעד ַײב טשרעוצ ,ררושמ ַא ןעוועג ךָאד זיא רע ?טשינ ןעד סָאװ

 ןא ,רעשזמָאל םייח ַײב ךױא ךָאנרעד ןוא "?לסעבעלַאב רענליוו
 ַא ךָאנ טַאהעג טָאה רע רָאנ ,ןעגניז טנעקעג רע טָאה רָאנ טינ

 רעסיוא לַײװ ,רעֿפײֿפ ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ .ךיוא טנעלַאט ןועסערג

 -עביז רעד ןיא שזַא ןגָאזנַײרַא ןוא ןֿפַײֿפנָא ןעמעלַא טגעלֿפ רע סָאװ

 קיצנוק טנָאקעג ,רענייצ ענַײז ךרוד קידנֿפַײֿפ ,רע טָאה ,פיר רעט

 .תוליֿפּת עצנַאג ןוֿפ סעידָאלעמ יד ןריֿפסיוא

 טשינרָאג סעּפע םיא טָאה |רעמינָאלס עשָאי| ןזח-טסַאג רעד

 ךיז ןוא זָאנ רעד טימ ןעיירד ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ןֿפָארטעגוצ

 טָאה עשָאי 'ר רעדייא .דעלציפוע ענַײז טימ םיא ףױא טגיײלרַאֿפ

 רעטעּפשּפָא רעקיזָאד רעד זיא ,הרׂשע הנומש עכיוה יד ןבױהעגנָא

 רע טָאה ,ןחלוש ןיא שטַאּפ ַא קידנבעג ןוא רעמעלַאב ןֿפױא ףױרַא

 -ניא ךָאד טעוו'ס לַײװ ,ןדייר ןרעהֿפױא ןלָאז יז םלוע םעד ןטעבעג

 ןוא ,(םייה ַא ןקישקירוצ !זח סעד טעוו ןעמ) *ץישה תרזח, ןַײז ןכיג

 .ןסעומש טינ ךָאד ןעמ רָאט "ץ"שה תרזח} ַײב

 :טַאדידנַאק םעד ןִצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ןענעוַאד ןכָאנ

 ךָאד ןענַײז םינָאלס ןיא ךַײא ַײב .הששקב ַא ךַײא וצ בָאה ךיא --

 ,ךַײא טעב ךיא ,טעז .תורוּת ירֿפס ןבַײרש סָאוװ ,םירֿפוס ָאד אמתחסמ

 -כרוד לָאז ךיא ,"היגמ לעב, םעד רַאֿפ ןלעטשנָא ךימ ןלָאז יי זַא

 | . ןרעלעֿפ יד ןריגירָאק ןוא ןקוק

 ,רעדנילב ַא ןעוועג ךיוא ,תולעמ ענייז עלַא וצ ,זיא רעֿפײֿפ עקייש

 -עהוצנָא רעלוּפַאק ַא ןבעגעג ןזח רעמינַאלס םעד רע טָאה סַאד ןוא

 רע לַײװ ,םעזוב ןיא ךעלעגייֿפ ןייק ןגייל טינ ךיז לָאז רֵע זַא ,שינער

 ַײרב "היגמ לעב, ַא עקייׂש יוװ ,ןזח-טָאטש רענליוו ןדעוו וזַא ןָאק

 ...רֿפוס ַא

 לואש טיג *לסעבעלַאב רענליוו רעד, ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןַײז ןיא

 ,רעֿפײֿפ עקייש ץַאלּפ ךס ַא רעייז ּפָא ריֿפַאס

 ישאר יד סָאװ ,תונעט יד ףיוא ךעלריֿפסױא ּפָא ךיז טלעטש רע
 זיא רע זַא ,ןקידלושַאב ייז ןכלעוו ,רעֿפײֿפ עקייש ןגעק ןבָאה להקה

 בַיױו ַא טזָאלעגרעביא ץעגרע אמּתסמ טָאה סָאװ ,שטנעמ-רקֿפה ַא
 ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא םורַא ךיז טּפעלש ןוא החּפשמ טימ

 ךַײלג, זַא ,רָאֿפ םיא ןֿפרַאװ ייז .רוסא רבד לּכ ּפָא טרָאד טוט ןוא
 - םייהַא ןעגנַאגעג ןענַײז ;דִיי ןעוו ,ןענעװַאד ןקידהנשה שאר ןכָאנ
 עכלעוו ,ןעגנויי עכעלטע טימ טלעטשעגּפָא ךיז רֶע טָאה ,לוש ןוֿפ

 טגָאזעג ,טסַאּפשעג ייז טימ טָאה רע ןוא ,טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה

 ."ןציוו

 ,ןתוחמ סלסעבעלַאב םעֶד האנׂש ַא םיא ףיוא טגָארט סרעדנוזַאב

 רעד רעבָא .טקידײלַאב ןציוו ענַײז טימ לָאמַא טָאה עקייש ןכלעוו

 טדניברַאֿפ רע .ןעקייש ןוֿפ קרַאטש רעייז דָארג טלַאה לסעבעלַאב

 ןעקייש ליוװ ןעמ זַא ,טרעה רע ןעוו ןוא ,דוס ַא םייהעג ןיא םיא טימ

 ביוא זַא ,טעשַארטס ןוא ןגעק ךיז רע טלעטש ,רָאכ ןוֿפ ןקיטַײזַאב
 ,טרעקרַאֿפ .תונזח רענליוו ןֹוֿפ קעװַא רע טעװ ,ןעשעג טעװ סָאד
 סַאב םעד רַאֿפ רעטנורעד ,רָאכ ןרַאֿפ הֿפסוה ַא ךָאנ טנָאמ רע

 רעסיוועג ַא רַאֿפ זַא ,ןעקייש טימ ּפָא טכַאמ ןתוחמ רעד .עקייש
 רימ, לַײװ ןרָאֿפקעװַא ןילַא עקייש לָאז ,םיא טיג רע סָאװ ,עמוס

 ,גנוי רעבָארג רעד ,ץל רעד ,ףרּוװסיױא רעד זַא ,ןזָאלרעד טינ ןלעוו

 יּפָא םעד ןריֿפוצכרוד טמוק סע ןעוו רעבָא ."ענליוו ןוֿפ ןבַײלב לָאז

 ,ןֿפוא ןשיטסירָאמוה ַא ךרוד סױרַא םיא ןוֿפ עקייש ךיז טיירד ,ךַאמ

 רע ןעוו ןוא ,לסעבעלַאב םעד ןבעגוצכָאנ ןעגנּוװצעג זיא להק
 תמאב רעבָא ,ןטרעצנָאק ףיוא ,טסייה סע יוװ ,עשרַאוװ ןייק טרָאֿפ
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 ,רָאכ ןַײז טימ ךיז טימ רע טמענ ,ערעּפָא רעד ןיא ןטערטוצֿפױא
 רעריֿפנָא רעד טרָאד טרעוו רעכלעוו ,רעֿפײֿפ עקייש רעטנורעד
 ןייק קירוצ ךיז טרעק לסעבעלַאב סָאד ןעוו רעטעּפש .רָאכ ןוֿפ

 ,רעֿפײֿפ עקייש טימ ךיוא טמוק ,ענליוו
 ,371"ד7 ,35357 .וז ,1947 ,קרָאיײוינ ,/לסעבעלַאב רענליוװ רעד , -- ריֿפס לואש

2, 41516, 442754, 482, 501503, 520, 553:54, 
 ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןוֿפ ךעלציּפש ןוא ןציװ ,תוישעמ , -- סעדלַאה .א

 ,778 .זז ,1960 ,עשרַאװ
 ,1961 ץרעמ 25 ,.י .נ ,"ש' זאמינָאס" ,, ,רעֿפײֿפ עקייש -- קנורט .י .י
 ,1963 ,קרָאיוינ ,םיצל עשידִיי ןוא רָאמוה רעשידִיי , --- יקצָאטסָאלַאיב .י .ב

 .274-277 ,226 .זז
 ןעטיבעג ךילדנע טָאה רעמינָאלס עשָאי ןזח ױזַא יװ --- אדָאגיװ לאומש ןזח

 ,1963 רעבמעװָאנ 10 ,.י .ג ,/ .װרָאֿפ , ,עלעטש ןַײז

 לטיג ,ןייטש
 -ָאֿפ .עקירעמַא ,קרָאי וינ ןיא ןריובעג

 ,לובמַאטסיא ןיא רענעריובעג ַא -- רעט

 -גנע ןַא ףיוא ןַאטיּפַאק ַא ןעוועג ,(ייקרעט)
 רינעשוניא סלַא טרידוטש ,ףיש רעשיל
 ןוא דנַאלגנע ןוא ןטּפיגע ,עניטסעלַאּפ ןיא
 רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז ףוסל

 -ניא-ןישַאמ סלַא טקיטֿפעשַאב ךיז טָאה
 | .רינעשז

 בילוצ .לוש ערעכעה ַא זיב טנרעלעג
 טזומעג ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע עטכעלש

 ,הסנרּפ בילוצ ןוא ,ץנעדורּפסירוי רַאֿפ םוידוטש םעד ןסייררעביא
 דנָאקעס , ןוֿפ רָאכ ןיא ןטָארטעגנַײרַא ,םיטש ענייש ַא קידנציזַאב
 השמ רעליּפשיוש ןטימ גנודניברַאֿפ ריא ךָאנ ,ןוא ,רעטַאעט-"וינעווע
 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ןרָאװעג ןעמונעגרעבירַא םיא ךרוד ,ןטסַאקרעבליז

 ףיורעד דלַאב ןוא ערענעלק ןליּפש ןביוהעגנָא רעִירֿפ טָאה יז ּוװ
 יז ּוװ ,עשרַאװ ןייק ןרָאֿפעג ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ .ןלָאר ערעסערג
 עקירעמַא ןיא ןעמוקעגקירוצ .ןלָאר ענעעזעגנָא רָאג ןיוש טליּפש

 ןלָאר עניילק ףיוא *רעטַאעט-טסנוק ןשידִיי, ןיא ןַײרַא יז טערט
 ןיא ןליּפש ןָא טבייה ןוא ,שידַיי ןבַײרש ןוא ןענעייל סיוא ךיז טנרעל
 ןיא ךָאנרעד ןוא ןָאקיּפ ילַאמ ,קינלוקס השנמ טימ עטערעּפָא רעד
 .עיֿפלעדַאליֿפ

 :ךַאברעיױא .א טבַײרש *רּתסא ןוא דוד, ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 . שטָאכ ןוא ,עקטָאידיא עבלַאה עקיבא יד טליּפש ןייטש לטיג,
 ךיז רַאֿפ טָאה ריא זַא ,ךָאד ריא טעז ,רעביא ךס ַא רעיײז טבַײרט יז

 ףױא טרָא קידוֿבּכב ַא ןעמענרַאֿפ ףרַאד סָאװ ,עסירטקַא עגנוי ַא
 /."עניב רעשידִיי רעד

 ןוֿפ לָאר-לטיט יד ָאידַאר רעשידִיי רעד רעביא רָאי ַא קידנליּפש

  רעטעּפש יז טערט ,"עמַאמ עצרַאװש יד , עמַארדָאידַאר סנַאמײרֿפ .ל
 רעד ןיא ץניוװָארּפ רעד רעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא גנַאל-ןכָאװ ףיוא
 ."עמַאמ עצרַאװש יד; ןוֿפ םרָאֿפ-עניב רעד ןיא לָאר-לטיט

 ןענַײז *עמַאמ עצרַאוװש יד; ןוֿפ לָאר-לטיט יד ןליּפש ס'.ש ןגעוו
 .י .ב יװ םעדכָאנ .קיטירק רעד ןוֿפ ןעגנוניימ עכעלצעזנגעק ןַארַאֿפ
 -לעז רעד ףיוא ןסעיּפ ייווצ ןגעוו ןעגנוכַײלגרַאֿפ טכַאמ ןײטשדלַאג

 סימ ןוֿפ עשילגנע יד ןוא ןַאמײרֿפ .ל ןוֿפ עשידִיי יד :עמעט רעקיב

 ס'.ש ןגעו רע טבַײרש ,ייזָאבוד טימ תוֿפתושב דרַאוװייה יטָארָאד

 :ןליּפש

 רעטַאעט לַאנָאשענ םעד ןוֿפ עגָאלדָאּפ יד טסייר ןייטש סימ יד,

 ןייטש סימ רעד ןָאק'מ ...ןייוועג ןוא יירעשטיווק ריא טימ ךיז רעטנוא
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 ןוא טיײקידעּטַאמ ריא רַאֿפ ,םירג ריא רַאֿפ טנעמילפמַאק ַא ןכַאמ

 ריא ןוֿפ סױרַא ןענייש סָאו ,טייקסטוג רעוויטימירפ ריא רַאֿפ

 ."טייקידוועיירש

 :טבַײרש םיובנעשריק ֿבקעי ןגעקַאד

 ןייטש לטיג עסירעטקַא עגנוי יד טליּפשע עמַארדָאלעמ רעד ןיא.,

 טליּפע יז .עמַאמ עצרַאווש יד ,"ימעמ , ןוֿפ עלָאר-טּפױה רעד ןיא

 טיירש יז .עסירעטקַא עטסעב יד יוװ ןטלַאהעגסיוא לָאר עקיזָאד יד

 זיא סָאד ןוא ,ןליּפששרעביא וצ טינ טכוז ןצנוק ןייק טינ טכַאמ ,טינ

 עטציּפשעגרעביא טינ ןוא עטקיסעמעג יד ןקנַאדרַאֿפ וצ ךעלניײשרַאוו

 רעטַאעט ןוֿפ רעליפשיױש טּפיױה ןוא רָאטקעריד סעד ןוֿפ ישזער

 ."ןָאסנַאטַאנ סוילוזעזד

 ענעדײשרַאֿפ טימ ץניװַארּפ רעד רעביא רעדיוו יז טליּפש ךָאנרעד

 ,ימַאימ ןייק ,ןעמָאנ ןשלדיימ ריא ףיוא ,רעביא טייג יז זיב ,סעּפורט

 רָאי 15 טניז ןָא יז טריֿפ ,רעטכעש ןָאעל ,ןַאמ ריא טימ .,ןעמַאזוצ ּוװ
 טקילײטַאב יז ןכלעוו ןיא ,רעטַאעט-ליװעדָאװ שילגנע-שידִיי ַא טימ
 ,סעשטעקס עשידִיי ןיא ךיז

 ."סנוָאמינאה ליקסטעק , םליֿפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ש

3. {. 

 ,"יש זאמ , ,רעטַאעט לַאנַאשענ ןיא רּתסא ןוא דוד , -- (ךאברעיוא) : ,א
 | .1938 .טקָא 8

 ,1939 רַאונַאי 25 .י .נ ,"ש'זאמ , ,,עמַאמ עצרַאװש יד , --- םיובנעשריק .י

 ,סעמַאמ עצרַאװש ייוצ טימ סעידעגארט-רעטַאעט ייװצ --- ןײטשדלָאג .י .ב

 ,1939 רַאורבעֿפ 5 .י .נ ,' גָאט רעד,

 עטעי ,{דנקָאלב
 ןעמוקעג 1922 ןיא .ב זיא רעּפוק .מ ןוֿפ סעיצַאמרָאֿפניא יד טיול

 עשידִיי ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה יז ּוװ ,יזרוישזד וינ ,קרַאונ ןיא
 ןוֿפ טציטשעג ,רעניטַאװָארּפ .מ ןוֿפ טריֿפעגנָא ,ןעגנולעטשרָאֿפ
 ,גניר-רעטעברַא 55 שטנערב

 + רעטעּפש ךיז ןוא ןָאטסָאב ןיא טניווועג .ב טָאה טַײצ עצרוק ַא

 ,לַאערטנָאמ ןייק ןבילקעגרעבירַא

 סעטַאד עשיֿפַארגָאיב זיא'ס עכלעוו ןייגרעד וצ ןעגנוימַאב עלַא
 עידעּפָאלקיצנע םוש ןייק ןיא .ןבעגעגנַײא טינ ךיז ןבָאה ,ריא ןגעוו
 גַאלרַאֿפ רעד ךיוא .טרָאװ ןייק ריא ןגעוו ָאטינ זיא ןָאקיסקעל רעדָא

 טינ טָאה ,ןעגנוצעזרעביא עריא ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,ךָאלב
 .ריא ןגעוו סעיצַאמרָאֿפניא עשיֿפַארגָאיב םוש ןייק

 ,סרעטקַאנײא עשידִיי ייר ַא שילגנע ףיוא טצעזרעביא טָאה .ב
 זיא דנַאב רעטשרע רעד .דנעב ייווצ ןיא ןענישרעד ןענַײז עכלעוו
 ןיא "ינַאּפמָאק דיק דרַאוטס, גַאלרַאֿפ ןיא 1923 ןיא ןענישרעד
 ןוא רעטומ, ,ץרּפ .ל .י ןוֿפ *רעינַאּפמַאש; : ;טלַאהטנַא ןוא ,יטעניסניס

 ןוא ?םרוטש-יינש, רעד ,"רעדמערֿפ רעד, ,ןרעּפלַאה .ֿפ ןוֿפ "ןוז
 ןוֿפ "דיל עקיבייא סָאד , ןוא ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *ןלַאֿפ רעטעלב ןענו,
 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,דנַאב רעטייווצ רעד .ןײטשנרַא קרַאמ
 -ָארּפ, טלַאהטנַא ,1929 ,קרָאי-וינ ,ײנַאּפמָאק גנישילבָאּפ ךָאלב;
 ץרּפ ןוֿפ *ןטלעוו עמַאזנייא, ןוא "עלעבעב; .,רידַאנ השמ ןוֿפ *גָאל
 "רעדירב, |עטוג} ,ץרּפ שובייל קחצי ןוֿפ *הרובק ךָאנ, ,ןייבשריה
 תועט יּפ לע| םכילע-םולש ןוֿפ "ןגיל ַא'ס, ,ןעזייר םהרֿבַא ןוֿפ
 -סעווש יד, ןוא ?ןגרָאמירֿפ, ,|ָאקמיב .ֿפ ןבעגעגנָא רבחמ סלַא זיא
 .ץרּפ שובייל קחצי ןוֿפ "רעט

 רעד זיא ,ןעגנומדיוו עריא ךעלבַאטשכוב ןעמעננָא לָאז ןעמ ביוא
 רעד ןוא ,קָאלב לשטייר רעטומ ריא טעמדיוועג דנַאב רעטשרע

 .ןַאמֿפױק דרַאנרעב .רד רעדורב ריא דנַאב רעטייווצ
 ,ןייטשרעק ןמלז ןוא רעּפוק .מ ןוֿפ .ע .ש
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 + .לטפעש קַאז
 ןיא 1908 רעבמעצעד 27 ןריובעג

 -חוס -- ןרעטלע .עטיל-שילוּפ ,ענדָארג

 ,לוש רעשיערבעה ַא ןיא טנרעלעג .םיר
 ,הבישי רענדָארג רעד ןיא רָאי 2 ךָאנרעד
 סלַא ןוא ןזח םַײב ררושמ סלַא ןעגנוזעג

 .רעטַאעט ןשידִיי ןיא טסירָאכ
 "ידִיי ַא ןיא ןטָארטעגנַײרַא --- 23

 קיטַײצכַײלג טָאה רע ּוװ ,עּפורט רעש
 ,טליּפשעג ,טרילֿפוס ,רָאכ ןיא ןעגנוזעג
 ןסעיּפ ןבירשעגרעביא ,ןטָאנ ןבירשעג

 ןעמונעג ךיז ,גנוטייל-עניב רעשינכעט וצ גנוגיינ ַא קידנבָאה ןוא
 -שידַאק ןוֿפ עּפורט רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא --- 1924 .ןענכייצ ןענרעל
 ,1928 זיב רעטַײל רעשינכעט ןעוועג ןוא טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,שַאכ
 ,ןעמוקעגקירוצ .טסניד-רעטילימ ןשילױוּפ ןיא ןַײרַא זיא רע ןעוו
 טריזינַאגרָא ,זיוהנירג הדוהי טימ ןעמַאזוצ ,קָאטסילַאיב ןיא רע טָאה
 רדסּכ .ז זיא ,ןלױּפ ןקיטלָאמעד ןיא ןעגנוגנידַאב יד טיול .עּפורט ַא
 -גדיימסיוא ןוא ,רערעדנַא רעד ןיא עּפורט ןייא ןוֿפ ןעגנַאגעגרעביא
 בור יּפ לע רע טָאה ,דנוש טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,סעּפורט יד קיד

 וװָאקרוט סַאנָאי ,ווָאקרוט טנומגיז ןוֿפ סעּפורט יד טימ ןדנוברַאֿפ ךיז
 -לַאה הניד טימ טליּפשעג ךיוא טָאה רע .דלעֿפנעמולב ַאנַאיד ןוא

 סע עכלעוו ,ןרָאיטקַא עגנוי ערעדנַא ןוא גרעבדורג קחצי ןוא ןרעּפ
 ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידַיי ןרעסעב םוצ ןגיוצעג טָאה

 .-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןרַאֿפ ,ןזיװַאב ךָאנ טָאה .ז |
 רָאיטקַא ןטכַארבעגמוא רעטעּפש ןטימ ןעמַאזוצ ,ןליּפש וצ ,המחלמ
 ענעגושמ יד; ןיא "רעלטיה ףלָאדַא; ןוֿפ לָאר יד ,רעלדנַאס םייח

 רעד ןיא .ז ךיז טקילײטַאב ,עיזַאװניא רעשיצַאנ רעד תעב ."טלעוו
 ווו ,קָאטסילַאיב ןייק טרַאד ןוֿפ טֿפױלטנַא ,עשרַאװ ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ

 רע ןכלעוו טימ רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי ןקיטרָא ןיא ןַײרַא טערט רע

 ירודמ העבש יד ךרוד טייג ,דנַאלסור ףיט ןיא סיוא ךָאנרעד טרעדנַאװ
 ,רעדנעל עמערַאװ ןוא עטלַאק יד רעביא ןַײז דנו ענ ןוֿפ םונהיג
 ןוא *דנַאל ןוא קלָאֿפ, ןיא ןבירשַאב רעטעּפש זַײװליײט טָאה רע סָאװ)
 רעד ןיא ןײרַא ךָאנרעד טערט ןוא (ןבַאגסיױא עשידָאירעּפ ערעדנַא
 .עזנורֿפ ןיא טריזינַאגרָא ַאקסנימַאק ַאדיא עכלעוו ,עּפורט רעשידִיי

 רעטייווצ רעד ךָאנ ,טרעקעגקירוצ ךיז רעגריב רעשיליוּפ סלַא
 -דורג קחצי טימ ןעמַאזוצ) ןָא רע טריֿפ ,ןלוּפ ןייק ,המחלמ-טלעוו

 ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי ןטימ (רעדנעלרוק ֿבקעי ןוא גרעב
 עקיטרָאד ןַײז ןיא תילכּת ןייק רעבָא קידנעעז טינ .עיזעלשרעדינ
 עסיוועג ַא ןָא טריֿפ רע ּוװ ,זירַאּפ ןייק קעװַא רע טרָאֿפ ,טעברַא
 ענירג; סנייבשריה ףיוא טריֿפ רע ּוװ ,"טוקיא, ןקיטרָא ןטימ טַײצ
 טרָאד ןוֿפ ."דיי ַא ןַײז וצ רעוושע סמכילע-םולש ןוא *רעדלעֿפ

 -נגעלעג ַא טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא ךיז טצעזַאב ןוא ּפָא רע טרָאֿפ
 ,ימע-ןב ֿבקעי ,ץרַאװש סירָאמ ןוֿפ סעּפורט יד ןיא ןליּפש וצ טייה

 טימ ןעמַאזוצ ,טריֿפעגנָא ןָאזעס ַא ךיוא טָאה .ז ..ווָאקרוט סַאנָאי |
 -וינ ןיא עּפורט עוויטַארעּפָאָאק יד הנשוש .ר ןוא קישזָאב סקַאמ

 .סנעיילע לענָאשייקודע רעקרָאי

 -סינימדַא *ָאװַיי, רעקרָאי-וינ ןיא ןָאטעג .ז טָאה טַײצ עסיוועג ַא

 ןגעוו ןעלקיטרַא ןקורד קיטַײצכַײלג רעבָא טגעלֿפ ,טעברַא עוויטַארט

 -ָאוויי ןטימ ןריֿפנָא ןוא עקידָאירעּפ רעשידִיי רעד ןיא רעטַאעט

 ,םַארגָארּפ-ָאידַאר

 -סקלָאֿפ,; רעד ןוֿפ רַאטערקעס וויטוקעזקע רעד .ז זיא סנטצעל

 ערעייז ןיא ךיוא דיז טקילײטַאב רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא ?עניב

 .ןעגנולעטשרַאֿפ
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 רעט ַאעט ןשידיי
 טוב ייווא

 ןוֿפ "קיימ קייל ייא; ןסעיּפ-לארׂשי יד טצעזרעביא ךיוא טָאה .ז

 -ַאוצ ןוא ,"םי ףוחב הינא; ,םחש ןתנ ןוֿפ *רחמ ועיגי םה; ,דגמ .א
 טימ ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,"שענעס הנח; ,סַאב דוד טימ ,ןעמ
 .עניטנעגרַא ןיא לָאר-לטיט רעד ןיא רערעל הרֿפש

 טעטש ןיא רעטַאעט רעשידִייא טכעלטנֿפערַאֿפ ךיוא טָאה .ז

 עגסױרַא ,"עּפָארײא ןיא רעטַאעט רעשידִיי, ןיא "ךעלטעטש ןוא
 ,1968 ,קרָאי-וינ ,סערגנָאק רוטלוק ןשידִיי ןכעלטלעוװלַא ןכרוד ןבעג

 -ילרעמַאק; ןוֿפ רָאטקעריד-עניב רעד זיא ,והיתתמ ,רעדורב סיגז = |
 | ,לארׂשי ןיא רעטַאעט
 .קישזָאב סקַאמ ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .ש

 ,157 .ז ,1931 ,קרָאײוינ ,'רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל

 ,לארׂשי ןכוזַאב עיַאר ױרֿפ ןַײז ןוא קַאז לטפעש רעליּפשיוש רעטנַאקַאב {!}
 ,1968 ילוי 25 ,ֿביֿבָא-לּת ," סעַײנ עטצעל

 ַאטרעב ,רעלשיפ

 "מעל ןיא 1875 ךרעב ןרוועג ןריובעג .ֿפ זיא ןַאמטוג סוילוי טיול
 .הלגע-לעב ַא --- רעטָאֿפ -- .ןרעטלע עמערָא יב ,עיצילַאג ,גרעב
 ךרוד יז זיא םיטש רענייש ריא בילוצ ,לוש-סקלָאפ ַא ןיא טנרעלעג
 רעטַאעט ןשידִיי ןקיטרָא ןוֿפ רָאכ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא זיירקסע
 -סױרַא ןוא ,ןלָאר עניילק דלַאב ךיוא טמוקַאב יז ּוװ ,(לעּפמיג .ריד)
 .ןלָאר ערעסערג וצ רעביא לענש רָאג יז טייג ,ןטײקַיעֿפ-עניב קידנזייוו

 רעבירַא רעטעּפש זיא ,ןיטערבוס סלַא ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו 9
 -רַאֿפ וצ עטשרע יד עיצילַאג ןיא ןעוועג ןוא ,ןלָאר עשיטַאמָארד וצ

 טָאה יז .רַאוטרעּפערדןידרָאג ןוֿפ ןלָאר-ןעױרֿפ-טּפיוה יד ןרעּפרעק
 *ַארָאנ; סנעסביא ,"ַאנַאװ ַאנָאמ, סקנילרעטעמ טליּפשעג ךיוא
 -ַארעטיל ןשיעּפָאריײא ןוא ןשידִיי ןוֿפ ןסעיּפ עטנַאקַאב ערעדנַא ןוא
 טנכיײצַאב יז טרעוו "רַאדנעלַאק , סרעדַאב ןיא .,רַאוטרעּפער ןשיר

 וצ רעבירַא רעטעּפש זיא ..ֿפ ."ןיטסיטַאמַארד עקיסַאלקטשרע ןַא , יו

 הנוק סרעדנוזַאב עיצילַאג ןיא ךיז טָאה ןוא ןעמַאד-דנַארג ןוֿפ ןלָאר

 .ןלָאר עכעלנע ןוא "תרֿפא עלערימ , ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןעוועג םש

 ךיז יז טָאה ,רעינַאדַאט רעטכיר ןטימ 1912 ןיא הנותח ריא ךָאנ
 ,עניב רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ

 ;טבַיײרש ףרָאדנעשַא לארׂשי

 ענַײמ טכַארברַאֿפ ןוא ןרָאוװעג ןריובעג ןיב ךיא ּוװ לטעטש ןיא;
 -ּפָארַא זיאיס זַא ,העידי ַא טײרּפשרַאֿפ לָאמַא ךיז טָאה ,ןרָאי-רעדניק
 .ךָאנ בָאה ךיא .דַיי ַא -- זיא רעד ןוא ,רַאטָאנ רעַײנ ַא ןעמוקעג

 ַא רעבָא ,טַאקָאוודַא ןשידִיי ַא ןוֿפ ,רעטקָאד ןשידִיי ַא ןוֿפ טרעהעג

 רעד .ךַאז עכעלנייועגרעסיוא ןָא סעפע עקַאט זיא סָאד -- רַאטָאנ

 לגנִיי סָאד .לגנִיי ַא ןוא בייו ַא טימ ןעמוקעג זיא רַאטָאנ רעקיזָאד

 ןוא עיזַאנמיג ַא ןיא טרידוטש טָאטש רעסיורג ַא ןיא ץעגרע טָאה

 ,רימ .טַײצ-עיצַאקַאװ רעד ןיא רָאנ עמַאמ-עטַאט וצ ןעמוקעג זיא

 יד ןוא םרָאֿפינוא ןשיטנעדוטס ןיַיז טרעדנּוװַאב ןבָאה ,ךעלגניי-רדח

 טָאד זַא ,סױרַא ךיז טזַײװ .ןגַארק ןַײז ףיוא ךעלקיסַאּפ ענעדלָאג

 זיא ,טנעדוטס ןקיזָאד ןוֿפ רעטומ יד ןוא רַאטָאנ ןקיזַאד ןוֿפ רייוו
 עקַאט טסייה יז .רעטַאעט סלעפמיג ןיא עקטסיטרַא עשידִיי ַא ןעוועג

 ןכלעוו רעטנוא ןעמָאנ רעשלדיימ ריא רעבָא ,ַאוָארעינַאדַאט טציא

 ."רעלשיֿפ ןעוועג זיא ,שידִיי ףיוא טליּפשעג טָאה יז

 עכעלרעדנּווװ ַא ןעוועג זיא .8ֿ זַא ,רעביא טיג רעלסער ןימינב

 עיירטעג ַא ןבילברַאֿפ יז זיא ,רעטַאעט ןוֿפ קעװַא זיא יז םגה .טייהנייש

 סָאד ןרָאֿפײברַאֿפ לָאמַא טגעלפ עּפורט ַא ןעוו ןוא ,ךַאֿפ םוצ ןיגעלָאק

 ךיז ַײב ןעמענֿפױא יז טגעלֿפ ,טניווועג טָאה יז ןכלעוו ןיא לטעטש

 ןטימ ,יז זיא 1921 ןיא ךרעב .טֿפַאשטנַײרֿפ סיורג טימ ןרָאיטקַא ייז
 -נַאגעגנָא טלָאמעד זיא דָארג .גרעבמעל ןיא טסַאג וצ ןעמוקעג ,ןַאמ
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 רעייז ןגעק ןרָאיטקַא יד דצמ רעטַאעט ןשידִיי ןיא קיירטש ַא ןעג
 -עגנַײא ןבָאה ןרָאיטקַא עקידנקיירטש יד ןוא ,לעּפמיג רָאטקעריד
 ,8ֿ טָאה ,ןרענרעד ךיז ןענָאק וצ ידּכ ןעגנולעטשרָאֿפ עכעלטע טנדרָא
 ;ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןיא ייז טימ ןטערטוצֿפױא ןעוועג םיכסמ דלַאב
 ,"תרֿפא עלערימ;, ןיא ערעדנַא ןשיווצ
 ,רעלסער ןימינב ןוא רעדאב םושרג ,ןַאמטוג סוילוי ןוֿפ .ע .מ

 ,147 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,1923 ,.י .נ ,רעטַאעט ,שידיא .שעג, -- ןיראג .ב

 ךוב קנעדעג , ,גרעבמעל ןיא רעטַאעט סלעּפמיג .מ .ס -- ףרָאדנעשַא לארׂשי

 ,31 ,ז ,1964 ,סערַײא סָאנעוב ,/ עיצילַאג

 .אילַא ,יקצַאבול-טרעביל
 -וטש .ענַיַארקוא ,סעדָא ןיא ןריובעג

 -עשלָאב רעד תעב עיזַאנמיג ןיא טריד

 טקוקעג טינ ןוא ,עיצולָאװער רעשיטסיוו

 ןרָאװעג טריקסיֿפנָאק זיא זיוה רעייז סָאװ |
 רעדירב יד ןוא יז ןענַײז ,טכַאמ רעד ןוֿפ
 ןוֿפ .םוידטטש רעיז טימ ןעגנַאגעגנָא
 ַיײב ןוא עיזעָאּפ טַאהעג ביל ןָא זַײװדניק
 טימ ןטָארטעגסױרַא טייהנגעלעג רעדעי

 ,רעטַאעט םוצ קידנבערטש ,סעיצַאמַאלקעד

 -עגנַײרַא עיזַאנמיג יד ןקידנע ןכָאנ
 ,יקסווָאלײכימ ןוא ָאצנערָאל ןוֿפ לוש רעשיטַאמַארד רעד ןיא ןטָארט

 :רעמוז ַא ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ,לוש יד ןקידנערַאֿפ ןכָאנ ןוא
 -ָאג ,ווָאכעשט ןוֿפ ןסעיּפ יד ןיא ןלָאר עניילק ןגָארקעג ןֹוא רעטַאעט

 רעטעּפש רָאי ַא .ריּפסקעש ןוֿפ "עטכישעג עקידרעטניוו ַא; ןוא ,לָאג
 -ַאב יז וװ .עּפורט-טסנוק סנילָאגָאלג ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא יז זיא

 סרענטרעג םעד; סַאגעװ עד עּפָאל ןיא ןלָאר ערעסערג ןיוש טמוק
 -כיוו יד, סדלייוו רַאקסָא ןיא "ליסעס, לָאר יד ןטָארטרַאֿפ ,"טנוה
 ענעקנוזרַאֿפ יד, סנַאמטּפױה ןיא *עלענַאה, ,"טסנרע ןַײז וצ טייקיט
 -טעווָאס טזָאלרַאֿפ לַאגעל ףיורעד ץרוק .ןסעיּפ ערעדנַא ןוא *קָאלג
 קעװַא טרָאד ןוֿפ ,ןלױּפ ןיא ןעמוקעגנָא לַאגעלמוא ןוא ענַיַארקוא

 ןיא ןעמוקעגנָא החּפשמ ריא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא ,ןילרעב ןייק
 -לעדַאליֿפ ןוא קרָאי-וינ ןיא שיסור ןיא ףיוא יז טערט ָאד .עקירעמַא

 ,רד טימ ?רעטָאֿפ רעד, סגרעבדנירטס ןיא (*רעטכָאט יד; סלַא) עיֿפ
 טיורקדליש ףלָאדור וצ יז טרידנעמָאקער רעכלעוו ,וָאטַארַאב לואּפ

 ןיא ,טליּפש יז ּווװ ,סקנָארב ןיא סַאג עט-180 ףיוא רעטַאעט ןַײז ןיא
 טּפיױה יד ןוא "המקנ ןוֿפ טָאג, סשַא ןיא *עלהקבר; סלַא ,שידִיי
 טריטעּפער יז ."עטבילעג עטצעל ןַײז, סווָאמיד ןיא לָאר עכעלטנגוי

 -ֿפױא טינ רעבָא טרעוו סָאװ ,"םערוטש רעד, סגרעבדנירטס ךיוא
 רעד ןיא תימלע-ארזא ךרוד טרישזַאגנַא .ל טרעוו ךָאנרעד .טריֿפעג
 ,עקירעמַא ןיא רָאי עקינייא טליּפש יז ןעמעוו טימ ,*עּפורט רענליוו,
 -שטַײד רעביא עענרוט רעייז ןיא ךיוא ךיז טקילײטַאב ןוא עדַאנַאק
 ,ץעמ) ןעגנירטַאל:סאזלע (.ןלעק ,ןיימ . םַײב טרוֿפקנַארֿפ) דנַאל
 קידנליּפש ,(לסירב ןוא ןּפרעװטנַא) עיגלעב ןוא (יסנַאנ ,גרובסַארטש

 ןיא "עלהמחנ, ,*רעדלעֿפ ענירג, סנייבשריה ןיא *ֿבקעי םהרֿבַא;
 ַא ןַײז וצ רעווש, סמכילע-םולש ןיא "יטעב, ,*בנג עקטָאמ , סשַא

 -יד, סיקסנַא ןיא "האל; סלַא עדייוו םירמ טימ טרילבוד ןוא *דַיי

 סָאל ןיא ךיז טצעזַאב יז ּוװ ,עקירעמַא ןייק קידנמוקקירוצ ."קוב
 רעשיסור ןיא ןטערטֿפױא טימ ןּבעגעגּפָא .ל ךיז טָאה ,סעלעשזדנַא

 .עיזעָאּפ רעשילגנע ןוא

 . -ול ֿבקעי רעליּפשיש ןשידַיי םוצ טַארײהרַאֿפ ןעוועג זיא ,ל
 ןוֿפ רעדורב ,(1966 ַײמ 20 ןברָאטשעג ,1011 .ז ?ןָאקיסקעל;) יקצָאב
 .תימלע ןירעליּפשיוש רעד
 .} .מ ןוא .ש
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 ריאמ-היעשי ,ןייטשלעקניפ)

 {1870 .טּפעס (14?) 6 .טשעג --- 1805706 .בעג}

 ,דָארב ןיא 1806 רעדָא 1805 ןריובעג
 סקַאמ .רד סָאװ ,תועידי יד טיול .עיצילַאג
 ןוֿפ (שטַײד ןיא) ןעמוקַאב טָאה ךַײרנַײװ
 ןבילקעגרעבירַא ךיז .ֿפ טָאה ,ףסוי ןוז ס'8פ

 "נוהרָאי ןט19 ןוֿפ ןרָאי רעקיצֿפוֿפ יד ןיא
 טרָאד ןענָאק וצ ידּכ גיצּפייל ןייק טרעד

 עשטַײד ַא רעדניק ערעגנַיי ענַײז ןבעג
 ןעמַאזוצ ,טלָאמעד זיב טָאה .,ֿפ .גנויצרעד

 יקנַאב ַא טריֿפעג ,דניק-רעטסעווש ַא טימ
 (עינעמור) ץַאלַאג ןוא סָאי ןיא טֿפעשעג

 ןעוועג טינ ןוז רעד זיא סעטַאד ערעקיטכיוו קינייװ-ליֿפ רעמ !
 ,ןבעג וצ חּכב

 ןוֿפ ןבילקעגרעבירַא ךיז טָאה .ֿפ זַא ,טלַאה ױדנַאל דערֿפלַא .רד

 רָאנ ,ןרָאי רעקיצֿפוֿפ יד ןיא טינ גיצּפייל ןייק ץַאלַאג רעדָא סַאי
 רעקיטכיר ןַײז זומ עטַאד עקיזָאד יד זַא ,טלַאה ךַײרנַײװ .רד .1862 ןיא
 "שירדנָאמ,; עסעיּפ ס'.ֿפ לַײװ ,ןוז ס',ֿפ ןוֿפ עיצַאמרָאֿפניא יד יו
 ןוֿפ ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז ןוא ,1858 ןיא סַאי ןיא ּפָא ךיז טליּפש
 ןקיטרָאד םעד תעב טרָא ןֿפױא ןעוועג זיא רעכלעוו ,שטנעמ ַא
 יי ,1857-1858 ןוֿפ סיזירק ןשימָאנָאקע

 ןיא .ֿפ ןגעו גָאלָארקענ ַא טכוזעגֿפױא טָאה יכאלמ .ר .א

 ,טגָאעג טרעווס ןכלעוו ןיא ,גיצּפייל ןוֿפ ןבירשעג ,"דיגמה;

 ןוא םיליכשמ רעדָארב עטסֿבושח יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא .ֿפ זַא

 טָאה רע .ללכב עיצילַאג ןיא םיליכשמ עטסטמירַאב יד ןוֿפ רענייא

 קחצי ,טרָאּפָאּפַאר הדוהי המלש 'ר ,לַאמכָארק ןמחנ 'ר טימ טרעקרַאֿפ

 ןיא סָאבעלַאב רעֿבושח ַא ןעוועג זיא .ֿפ .ךָאלב ןושמש 'ר ןוא רעטרע

 ןעוועג רע זיא ,טרעקרַאֿפ טָאה רע ּוװ ,ןזיירק יד ןיא ןוא ,גיצּפייל

 זיא ץנעדנָאּפסערָאק-גָאלָארקעג יד .טרערַאֿפ ןוא טבילַאב רעייז
 זיא ,ןעז וצ זיא'ס יװ ןוא ,היול ס'.ֿפ ךָאנ גָאט ַא ןרָאװעג ןבירשעג

 ןוא ,רערערַאֿפ ןוא ןמאנ דידי ַא ס'.ֿפ ןעוועג טנעדנָאּפסערָאק רעד

 -נָאּפסערָאק יִד ןעמעוו וצ "דיגמה, ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ךיוא ױזַא

 ןָא ךיז טבייה ץנעדנָאּפסערָאק יד .טריסערדַא ןעוועג זיא ץנעד

 ךיא זָאל ץרַאה טגָאטיײװעצ ןוא קידנזיורב ַא טימ ,טנַײרֿפ ןַײמ, :ױזַא

 ןבושח רעזדנוא ןוֿפ טיוט םעד ןוֿפ הרושב עטוג-טינ יד ןסיוו ךַײא

 -לעקניֿפ ריאמ והיעשי 'ר ברה ןטנרעלעג ןוא ריבג םעד ,טנַײרֿפ

 ,דָארב טָאטשסטרובעג ןַײז ןוֿפ ןשטנעמ עטסרעַײט יד ןוֿפ ,ןייטש

 ןברָאטשעג ןטכענ רָאי קיצכעז ןוא ףניֿפ ןוֿפ רעטלע ןיא זיא סָאװ

 יד ןטילעג טָאה טסולרַאֿפ ןסיורג ַא.. .הרובק וצ ןעמוקעג ןוא

 ןוא ,םיבושח עריא ןוֿפ תמאב ןעוועג זיא רע סָאװ ,הלהק רעגיצּפייל

 ריא ןרָאװעגנָא טָאה סָאװ ,הליהק רעדָארב יד ןגָאז טוט *רימ וצ ייוו,

 ןעוועג ,רערעַײט ןַײמ ,ריא טנעז ױזַא ,ךיא יו טקנוּפ .ילכ עקיטסולג

 ןוא םענעברָאטשרַאֿפ םעד טנעקעג ןבָאה סָאװ ,עטלייצעג יד ןוֿפ

 ךעלטשער עטצעל יד ןוֿפ רענייא ;ןטֿפַאשנגײא ענַײז טצַאשעגּפָא

 ןיא טּפיוהרעביא ןבָאה רימ סָאװ ,תולעמ עסיורג ןוא טנעלַאט טימ

 ןגינגרַאֿפ טימ ,ןעניוו ןעמוקעג ָאד זיא רע סָאװ ,ןרָאי עטצעל יד

 -לעזעג ןַײז ןיא ןענוֿפעג ךיז דײרֿפ טימ ןוא םיא טימ טכַארברַאֿפ

 ןוא ןסעומש עכעלביל ,ןּפיל ענַײז ןוֿפ ןח םנוֿפ ןעוועג הנהנ ,טֿפַאש

 | ."קַאמשעג ןטוג

 םענייא יו םענעברָאטשרַאֿפ םעד טרעדליש טנעדנָאּפסערָאק רעד

 רעד ןוֿפ רענעק ןוא ןדמל ַא יו ,םילודג-הלכשה רענַאיצילַאג יד ןוֿפ

 -מעק ןוא רעגערט-רוטלוק ַא ,רוטַארעטיל-טלעװ ןוא רעשִיערבעה
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 ןופ ןָאקיסלקעל

 רעשירַארעטיל ןַײז ןגעוו טדער רע .םזיטַאנַאֿפ ןוא תודיסח ןגעק רעֿפ

 ענַײז ךיא טנָאמרעד ןוא שטַײד ןוא שיערבעה ןיא טייקיטעט
 | ,םיבתכ עשידִיי

 ;רע טבַײרש ױזַא
 עשירַארעטיל ענַײז ןיא םוטכַײר סיורג ןַײז ןעזעג בָאה ךיא,

 ליטס ןוא םרָאֿפ רעד ןיא ןבירשעג רסומ ןוא קיטירק ,ןעגנוֿפַאש
 ןטילב ענַײז ןוֿפ טַאהעג ןגינגרַאֿפ ךיוא בָאה ךיא.. שרדמ ןֿפ

 ןוא קיסַאּפש ןבירשעג ,לַארָאמ ןגעוו תוצילמ ןוא םילשמ ,ןעמולב ןוא
 ,רעלטסניק ַא יו ,רע טָאה יי ןיא סָאװ ,שטַײד-שידִיי ףיוא שיריטַאס
 ,ןליֹוּפ ןוא עיצילַאג ןיא טרַאסנבעל ןוא רעטקַארַאכ םעד טרעדלישעג
 ןלײֿפ טרעדיילשעג רע טַאה ייז ןיא סָאװ ,סעריטַאס יד טפיוהרעביא
 םיגהנמ עשירַאנ עריא ןוא עסַאמ רעד ןוֿפ טייקנסיוומוא רעד ןגעק

 .תוישעמ עטסופ ןוא עשירַאנ ןיא ןביולג רעד ,רוד סענעגנַאגרַאֿפ ןיא
 םיגהנמ ןוא ןעגנוריֿפ עשירַאנ יד טקזחעגסיוא סרעדנוזַאב טָאה רע
 טייהרעטיױט ןוא קידעבעל סָאװ ,סעקַאיעובצ עקידנסיוומוא יד ןוֿפ

 ,עקינעי יד .עקילייה ןוא םייבר ערעייז ןוֿפ ןדיישּפָא טינ ךיז ייז ןעוט
 קירעהעג טסּוװעג ןבָאה ,ןטֿפירש ענַײז טימ טנַאקַאב ןענַײז סָאװ

 יז ןבָאה רוד םענעגנַאגרַאֿפ ןיא סָאװ ,קרעווטסנוק ענַײז ןצַאשוצּפָא
 ןעוועג הבהאב לבקמ טָאה סָאװ ,עסַאמ רעד ףיוא טקריוועג קרַאטש
 -רעטנוא וצ קלָאֿפ סָאד טנרעלעג ןוא דײרסַאּפש עקיטכירֿפיױא ענַיז

 תמאב טָאג ןעניד סָאװ ,יד ןשיװצ ,רקש ןוא תמא ןשיווצ ןדייש
 וצ עדנילב יד ןוֿפ ןגױא יד ןענעֿפע ןוא ,שלַאֿפ ןענַײז סָאוװ ,יד ןוא
 ."טכיל סָאד ןעז

 ;טבַײרש יכאלמ .ר .א
 םיבתכ סנײטשלעקניֿפ יצ טינ טנָאמרעד טנעדנָאּפסערַאק רעד,

 ןטפירקסונַאמ ןיא טנעיילעג ייז רע טָאה רעכיג .טקורדעג ןענײז
 טלַאהניא ןשידיסח-יטנַא םעד ןגעוו דייר ענַיז .טריסרוק ןבָאה סָאװ
 סכַײרנַײװװ לסיבַא ןקיטעטשַאב םיבתכ יד ןוֿפ ליטס ןששיריטַאס ןוא
 ןַאמטוג ןוא סעמַארד יד ןוֿפ רבחמ רעד זיא ןייטשלעקניֿפ זַא ,גנוניימ
 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רעבַײרשרעביא ןַא רעדָא םינָאדוועסּפ ַא זיא
 יא ןוא ןײטשלעקניֿפ יא סָאװ ,היעשי ןעמָאנ ןיא .רבחמ ןרַאֿפ טעג
 םעד ןשיווצ טײקטנָאנ לקיטש ַא ָאד ךיוא זיא ,ןסייהעג ןבָאה ןַאמטוג

 .ןענייטשלעקניֿפ ןוא ןַאמטוג
 ץעגרע קירוצ גנַאל ןרָאי טימ בָאה ךיא זַא ,בעגוצ ליוװ ךיא.

 -עג יד, עידעמָאק רעד ןוֿפ רבחמ רעד זיא ןײטשלעקניֿפ זַא ,ןעזעג
 -ןַײרַא ןַא טימ ןבעגעגסױרַא טָאה רעניוװ .מ סָאװ ,"טלעוו עטרַאנ
 .ןוֿפ עבַאגסױא רעגרעבמעל ַא ןוֿפ (1940 עווקסָאמ) תורעה ןוא ריֿפ
 ,ןעזעג סע בָאה ךיא ּוװ ןענָאמרעד טינ טציא ךיז ןָאק ךיא 3
 יד רָאנ ןָאמרעד ,םעד ףיוא ּפָא טינ רעבירעד ָאד ךיז לעטש ךיא
 רבחמ רעמינָאנַא רעד ךיױא זיא ןײטשלעקניֿפ זַא ,טייקכעלגעמ
 עמינָאנַא ןַא ץלַא ךָאנ יז זיא סויה דע סָאװ ,"טלעוו עטרַאנעג יד, ןוֿפ

 ,"גנוֿפַאש
 ןענײטשלעקניֿפ ןעמ טָאה ,רעביא טיג טנעדנָאּפסערָאק רעד יו

 ןבָאה עדניימעג רעד ןוֿפ עטסבושח יד .היול עקידוֿבּכב ַא טכַאמעג
 רעד טָאה תורבקה תיב ןֿפױא .ור רעקיבייא רעד וצ טײלגַאב םיא
 ךיז ןוא שטַײד ןיא ןעוועג דיּפסמ םיא טדימשדלָאג 'רד רעניבַאר
 ןטנַאטנעזערּפער רעד רענייא רַאװ ןײטשלעקניֿפ, זַא ,טקירדעגסיוא
 טגנערב טנעדנָאּפסערָאק רעד ."רוטלוק רעשיטילשַארזיא-שיצילַאג
 -סױרַא דּפסה ןַײז ןיא טָאה רעקידערּפ-רעניבַאר רעד סָאװ ךיוא
 ךיז ןײטשלעקניֿפ טָאה ,טיוט ןרַאֿפ קנַארק קידנגיל זַא ,טכַארבעג
 זיא סָאװ ,גירק ןשטַײד-שיזױצנַארֿפ ןטימ טריסערעטניא קרַאטש
 ןֿפױא גנַאג םעד ןיא טריטנעירָא ןעוועג ,ןכָארבעגסיױא טלָאמעד
 טעװ ףוס לּכ ףוס זַא ,גנונֿפָאה ןַײז טקירדעגסיוא ןוא ,דלעֿפטכַאלש
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 רע ט ַאע ט ןשידיי
 0: קלייד יח ירד יא

 ןלעוװ גנובעלֿפױא עקיטסַײג ןוא טייקיטכערעג ןוא ןגיז טעטינַאמוה

 ,"טלעוו רעד ףיוא ןעמוק

 -- ןוא .מ .8 ןבירשעגרעטנוא זיא ץנעדנָאּפסערָאק רעד ףיוא

 ןַײז ןיא זיא סָאד זַא ,ןסױטשוצנָא טכַײל ךיז זיא --- יכאלמ טיול

 סויבַאֿפ רעטכיד ןוא רעבַײרש ,רעטנרעלעג רעטמירַאב רעד טַײצ

 ןיא .ןַאמשירֿפ דוד ןּוא ןָאדרָאג ביל הדוהי וצ ברוקמ ַא ,סעזימ
 -ניא סעזימ ןשיווצ טרעוו ,סעזימ ןוֿפ עיֿפַארגָאיב סגיצנעב לאירזע
 -לעקניֿפ ךיוא טנָאמרעד "םיליכשמ רעדָארב;, יד ןוֿפ טנַײרֿפ עמיט
 .ןייטש

 עטנַאקַאבמוא ריֿפ, טעברַא ןַײז ןיא רעביא טיג ךַײרנַײװ .מ .רד

 רַאֿפ וויכרַאפ ןיא) "טרעדנוהרָאי ןט-19 ןטימ ןוֿפ קיטש-רעטַאעט
 ,("עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד

 טרעדנוה עכעלטע ןוֿפ לכיב ַא ךיז טניֿפעג ָאווְיי ןוֿפ ויכרַא ןיא,
 םַײב זיירק-רעלמַאז רעד סָאװ ,טנַאה רעד טימ ןבירשעג ,ךעלטיַיז
 יד .1928 ןיא טקישעגוצ טָאה ווָאקטרָאשט ןיא ןיײרַאֿפ-ץרּפ .ל יי
 ץיטָאנ ַא ףיוא ןרָאװעג סַאזקרעמֿפױא ןענַײז טנַײרֿפ רעווָאקטרַאשט
 -ַארעטיל יד זַא ,(738 .ז ,דנַאב רעטשרע) *"ןָאקיסקעל , סנעזייר .ז ןיא
 (1830-1897) טנַאמעד ףלָאװ רעבַײרש רעדָארב םעד ןוֿפ השורי עשיר
 ןועמוע ןקיזָאד םעד .רעקייטּפָא ןַא ,ןועמש ןוז ןַײז ַײב ןבילבעג זיא
 וצ טױט ןַײז ךָאנ רעבירַא זיא ווָאקטרָאשט ןיא קייטּפָא סטנָאמעד
 ןגערֿפכָאנ ןעגנַאגעג ךיז טנַײרֿפ יד ןענַײז ,רעציזַאב ןכעלטסירק ַא
 סטנַאמעד .ש ןוֿפ סעפע ןבילבעגרעביא לָאמַא טינ זיא יצ םיא ײב
 טערָאקָא סָאד ןעמוקַאבסױרַא ןבָאה ייז .טקילגַאב ןבָאה יז .ןריּפַאּפ
 זיא סָאװ ,(מיצ 10 ףױא 16 ךרעב לגיפשטֿפירש) לכיב עטנָאמרעד
 עשידִיי טימ לטֿפעה ַא םעד ץוח ןוא ,ןדנובעגנַײא ךעלטנרָא ץנַאג
 טקעיָארּפ ַא טימ ,שיליוּפ ןיא ןבירשעג םודנַארָאמעמ ַא ןוא רעדיל
 עכלעוו ,ןלַאירעטַאמ עקיזָאד יד .ןלוש עשידִיי יד ןרימרָאֿפער ןגעוו
 ןרָאװעג טקישעגּפָא ןענַײז ,טנַאמעד ףלָאװ ןוֿפ עקַאט ןעמַאטש
 | .ָאוויי ןוֿפ ויכרַא ןיא

 זדנוא טיג ,ווָאקטרָאשט ןוֿפ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,לקעפ סָאד.
 רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןוֿפ גנוטכײלַאב עיינ ַא רעטציא
 ןענַײז לכיב םענעדנובעג סעד ןיא .טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא עמַארד
 ןעוועג טינ טולָאסבַא רעהַא זיב ןענַײז סָאװ ,סעסעיפ ריֿפ ןַארַאֿפ
 רַאֿפ ןוֿפ קיטש-רעטַאעט עשידִיי לָאצ רעניילק רעד ַײב .טנַאקַאב
 ריֿפ וצ ןביג ,ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענַײז סָאװ ,טַײצ סנדַאֿפדלָאג
 .גננרעלקֿפױא ללש ַא לָאמַאטימ סעסעיּפ עַײנ

 ףלָאװ :רעטכירעגמוא ןַא לסיב ַא זיא טַאטלװער רעד ,תמא
 .תוכיש עטקערידמוא ןַא רָאנ סעסעיפ יד וצ טָאה ןיילַא טנַאמעד

 םעד ףיוא .רָאג זיא סָאד .טנַאה ןַײז טימ ןבירשעגרעביא ייז טָאה רע
 ןעבעירשעגבָא; :טֿפירשוצ ַא רימ ןעניֿפעג לכיב םעד ןוֿפ לטַײז ןטצעל
 ףלָאװ ןָאֿפ 1863 סערהַאי סעד טסוגױא עטַאנָאמ םיא יידָארב ןיא
 ."עלושנעכדעמ דנוא טּפיוה .רזיא-שטַײד רעד ןיא רערהעל ,טנַאמעד

 עדמערֿפ ןוא ענעגייא ןבַײרשרעביא זַא ,סעַײנ ןייק טינ זיא סע
 טיול) גנוקיטֿפעשַאב עטבילַאב ַא ןעוועג םיליכשמ יז ַײב זיא קרעװו
 ,ןוז סטנַאמעד ,םיא טָאה ,אריּפש לווייֿפ רעלמַאז ָאווְיי ןוֿפ וירב א
 עצנַאג טגעלֿפ רעטָאֿפ ןַײז זַא ,ןבעגעגרעביא ,דָארב ןיא טנַאמעד .רד
 ןשיווצ טנלע טריּפשעג ךָאד ךיז ןבָאה םיליכשמ יד .(בַײרש טכענ
 עדנַאגַאּפָארּפ ןוֿפ ןטייקכעלגעמ ערעייז ,ןדִיי עסַאמ רעסיורג רעד
 יד ןוֿפ .טלָאװעג ךיז טָאה ןקריוו ןוא טצענערגַאב רעייז ןעוועג ןענַײז
 רעד זיא ןתואבג ןוא תודועס ערעייז טימ תורֿבח עשיקנערֿפטלַא
 -טֿפַאשלעזעג ןקיטנַײה ןוֿפ רעגייטש רעד ;ןטינשעגּפָא ןעוועג ליכשמ
 -םיזקע טינ ךָאנ טָאה .וו .א .א ןטעטימָאק ,ןעניירַאֿפ טימ ןבעל ןכעל
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 לָאמַא .ןבירשעג ןעמ טָאה ,טַײצ ךס ַא טַאהעג ןעמ טָאה ,ןכב .טריט
 ןעמ סָאװ ,קרעוו ַא ךיז ַײב ןזָאלוצרעביא ידּכ ןָאטעג סע ןעמ טָאה
 טָאה לָאמַא ןוא ,טַײצ רעצרוק ַא ףיוא רָאנ ןעילעגסיוא ןעמוקַאב טָאה
 טָאה ןעמ .ערעדנַא טימרעד ןַײז וצ הכזמ ידּכ שוריֿפב ןבירשעג ןעמ
 -- רענעטלעז םגה -- רָאנ ,ןטפירקסונַאמ רָאנ טינ ןבירשעגרעביא
 סָאװ ,סעסעיּפ יד ןענַיז םינמיס עלַא טױל.. רעכיב עטקורדעג ךיוא
 וו רעמ טינ {ןרָאװעג| טיהעגֿפױא ךױא ,רימ ןדייר יי ןגעװ
 | .טֿפירשרעביא סטנַאמעד ףלָאוװ ןיא

 עַײנ ריֿפ ןגעוו לקיטרַא סםעד ןוֿפ לפעק םעד ןיא ךיז טדער סע.
 ,סעסעיפ ףניֿפ ןַארַאֿפ לכיב םעד ןיא ןענַײז ןתמא רעד ןיא .סעסעיּפ
 טימ ."עלעקרעס, זיא סָאד .טנעקַאב טוג זיא ייז ןוֿפ ענייא רעבָא
 -עגנָא טינ זיא רבחמ רעד. גנולמַאז יד ןָא עקַאט ךיז טבױה םעד
 .ךיוא ןטנַאמעד ןָא םיא רימ ןסייוו דָארג רעבָא ,ןזיוו

 :ןענַײז ,טכַארטַאב ןיא זדנוא רַאֿפ ןעמוק סָאװ ,סעסעיּפ ריֿפ יד.

 שירדנַאמ (

 טֿפַאשנַאמֿפױק / רעססאי רעד דליברעטקַארַאק / רעדָא/

 / 1858 ערהַאי םיא

 ןנַאמטוג היעשי / ןָאֿפ / ןעטקַא איירד ןיא עססָאּפ
 (ךעלטַײז 41)

 קינוב לּכ רעד (2

 הלכ ןתח ינעטיברעֿפ איד / רעדָא /

 ןאמטוג היעשי / ןָאֿפ / ןעטקַא 5 ןיא עססָאּפ /
 (ךעלטַײז 77)

 רעדניק רעטסעווש איירד איד (3

 ןנַאמטוג היעשי/ןָאֿפ/ןעטקַא איירד ןיא/לעיּפש טסול/
 | (ךעלטַײז 39)

 גוויז רעד 4

 טרעווַאב זיא סָאד / טרעשַאב זיא'ס סָאװ / רעדָא /
 .-ר .ש .ה/ןָאֿפ/ןעטקַא 3 ןיא לעיּפש טסול/

 (ןטָאנ ךעלטַײז 222 וצרעד ךעלטַײז 46)
 יד טָאה רעװ :זיא ,גערֿפ וצ ךיז טעב סע סָאװ ,עטשרע סָאד

 ?ןבירשעג ןסעיּפ
 רעטצעל רעד עגונב ןלעטשטסעֿפ סָאד ךיז טזָאל ןטסגנירגמַא

 זיב זדנוא זיא רע .ןַאמטײר שריה רעכיז טײטַאב ןרישה .עסעיפ
 סלַא טנַאקַאב ןעוועג ,םיא ןגעוו ץיטָאנ סױדנַאל .א .רד ךָאנ ,טציא
 .ןעמיטש םינמיס עלַא ."לעטטיק רעד, עמעָאּפ רעד ןוֿפ רבחמ רעד
 ןייא ןיא דָארב ןיא רערעל ַא ןעועג היי ןט19 ןטימ זיא ןַאמטייר
 סנדייב רעייז ןעוועג ֿבגַא זיא ױדנַאל דערֿפלַא) ןטנַאמעד טימ לוש
 טסיירד ָאזלַא רימ ןגעמ .ךיוא ןעמיטש תויתוא-קעד יד .(דימלּת ַא
 רָאנ .בַײלברעביא סנַאמטייר שריה וצ *גוויז, םעד ךיוא ןַײז ףרצמ
 זיא "גוויז, םעד ןיא .םעד ןגעק ןַײז וצ סױא טעז טנעמוגרַא ןייא
 .רעדיינש רעכעליײרֿפ ַא ,גנילק השמ טגניז סע סָאװ ,דיל ַא ןַארַאֿפ

 -דנעצ עכעלטע טימ די-בתּכ ַא ךיז טניֿפעג ױדנַאל .א .רד ַײב .
 ַא ,ןײטשלעקניֿפ ריאמ היעשי טסַאֿפרַאֿפ טָאה סע סָאװ ,רעדיל קיל

 ןיא .דָארב ןיא ןטַײצ ענעי טבעלעג ךיוא טָאה סָאװ ,ליכשמ ַא ,רחוס

 ןוֿפ לדיל עבלעז סָאד ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ןַארַאֿפ זיא די-בתּכ םעד
 -לעקניֿפ טמוק ױזַא יװ עגַארֿפ יד ףױא ָאזלַא טייטש .גנילק השמ
 יּפָא טינ ןָאק עגַארֿפ יד רעבָא .עסעיּפ סנַאמטייר ןיא דיל סנייטש
 ןֿפױא ןלַאיציניא סרבחמ םעד ןוֿפ גנורירֿפישעד רעזדנוא ןגערֿפ
 "יימ וצ ןַײז הטונ טנָאקעג ןעמ טלָאװ רעכיג ."גוויז, ןוֿפ טלב-רעש

 "מוא רעד טָאה רעדיל סנײטשלעקניֿפ ןוֿפ לטֿפעה םעד ןיא זַא ,ענ
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 .עכעלטע רעדָא ךַאז ןייא ךיוא ןעמונעגנַײרַא רעבַײרש רעטנַאקַאב

 יז רעבָא זיא ױדנַאל .רד .רבחמ רעדנַא ןַא וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ

 -לעקניֿפ ןבירשעג עקַאט טָאה ןגנילק השמ ןגעוו דיל סָאד זַא ,רעכ

 -נַײרַא טָאה ןַאמטייר זַא ,רע טלַאה ,ןַײז טלָאמעג ןָאק סע רָאנ ,ןייטש

 טינ ןעמ זיא ןטַײצ ענעי ןיא; .דיל ַא סטנַײרֿפ ןטוג ןַײז ןטכָאלֿפעג

 .ױדנַאל .רד רימ טבַײרש ,"רעביילקרעביא עקרַאטש עכלעזַא ןעוועג

 רַאֿפ ךיא טלַאה "גוויז, םעד ןוֿפ טֿפַאשרבחמ יד ,ױזַא יצ יױזַא

 -טייר שריה זיא "גוויז רעד, :ַײברעד טביײלב סע .טלעטשעגטסעֿפ

 .גנוסַאֿפרַאֿפ סנַאמ .

 השמ, |דיל| װֿפ רבחמ םעד ןקעװ גנולייטטימ סױדנַאל .רד

 סָאװ ,הרעשה רעדנַא ןַא ףיוא טריֿפעגֿפױרַא רעבָא ךימ טָאה "גנילק

 היעשי רעד זַא ,ןזיוורעד יו סא ךיוא יז טעז ךעלנעזרעפ רימ ַײב

 עקַאט יו רערעדנַא ןייק טינ זיא סעסעיפ ַײרד עקירביא יד ןוֿפ ןַאמטוג

 ןיא רָאלק זיא רעכלעוו ,ױדנַאל .רד .ןײטשלעקניֿפ ריאמ היעשי

 טבַײרש ,סעילימַאֿפ עשידִיי רעדָארב יד ןוֿפ עטכישעג רעצנַאג רעד

 ,סע טסייה .טנַאקַאב טינ םיא זיא ןַאמטוג היעשי ןעמָאנ רעד זַא ,רימ

 רַאֿפ זיא "ןַאמטוג, .םינָאדוועסּפ ַא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ זַא

 -עשטנעמ ןיילק סָאד, עמ ןטסָאמעגנָא יו םינָאדוועסּפ ןשיליכשמ ַא

 סנַאמטוג ןוֿפ ענייא סָאװ ,טקַאֿפ רעד וצ ךָאנ טמוק םעד וצ "על

 -ניא טַאהעג ךימ טָאה ױדנַאל .רד ןוא ,סַאי ןיא טליפשע סעסעיפ ירד

 .ןטֿפעשעג בילוצ סַאי ןיא טניוװועג טָאה ןייטשלעקניֿפ זַא ,טרימרָאֿפ

 -לעקניֿפ טימ טקַאטנָאק ןיא טלעטשעג ךיוא ךיז טָאה ךַײרנַײװװ)
 ,רעייז ךימ טסירדרַאֿפ סע; :|ןבירשעג םיא טָאה רעכלעוו ,ןוז סנייטש
 -רָאֿפניא עכעלזָאלרַאֿפ ַא ךַײא ןבעג וצ תלוכיב טינ ןיב ךיא סָאװ

 טקנעדעג רימ .טייקיטעט רעשירַארעטיל סרעטָאֿפ ןַײמ ןגעוו עיצַאמ

 . ןטפירקסונַאמ ןעזעג ךיא בָאה ןרָאי עגנוי רָאג ענַײמ ןיא זַא ,רָאנ ךיז

 שידִיי ןיא םיריש עשיריטַאס ןוא עשיטסירָאמוה ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ
 טינרָאג רעבָא ךיא ןָאק טלַאהניא רעייז ןגעוו .שִיערבעה ןיא ךיוא יו
 רעדייל .ןריטיצער טרעהעג טֿפֶא ךיא בָאה םיריש עטנָאמרעד יד .ןגָאז
 -וא תעב ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ םינּפ ַא ןטפירקסונַאמ עלַא יד ןענַײז

 ךיא םגה .דנַאלשטַײד ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז טָאה עילימַאֿפ רעזד
 ןטלאגעגּפָא טינ רעטציא זיב רימ ךיז טָאה ,ןרָאי ךס ַא ןױש ייז ךוז
 בָאה ךיא זַא ,ךיז טכוד ,רימ ךיז טקנעדעג רעטייוװ .ןכוזצּפָא סָאד

 ןבירשעגנָא ןבָאה לָאז רעטָאֿפ ןַײמ זַא ,רעטומ ןַײמ ןוֿפ טרעהעג

 ,טנַאמרעד ריא סָאװ ,סעסעיפ יד ןוֿפ .ךיוא קיטש-רעטַאעט עכעלטע
 טינ ."שירדנָאמ, ןוא "קינובלכ רעד , ךעלטנעק רעייז רימ ןעגנילק
 תוכיש ןיא ןעמענ עקיזָאד יד טרעהעג ןבָאה זמ ךיא ,שרעדנַא
 טינ ךַאז ןייק ,ךיז טכוד ,זיא טייהרעטקורדעג .רעטָאֿפ ןַײמ טיִמ

 | ."סױרַא

 ס'.ֿפ ךַאז ןייק זַא ,גנודלעמ סנוז ס'.ֿפ זַא ,טבַײרש ךַײרנַײװ .רד
 לוק, ןיא םערָאװ . ,ןרעוו טריגירָאק ףרַאד ,טקורדעג ןעוועג טינ זיא
 ייוצ ס',ֿפ טקורדעג ןעוועג .ֿפ טֿפירשרעטנוא ןטימ ןענַײז "רשבמ
 .,(1869 ,9 'נ) "רשבמ לוק; ןיא ןוא (1869 ,1 ינ ,"סנ רעד;) סעריטַאס
 ,םייבר עשידיסח יד ףיוא ןלַאֿפנָא עֿפרַאש ןענַײז סעריטַאס עדייב

 רעלַארענעג רעד טָא .קלָאֿפ עדנסיוומוא סָאד ןריֿפרַאֿפ עכלעוו

 רעביא ךיז טרזח רוטַארעטיל-הלכשה רעשידִיי רעד ןוֿפ וויטָאמ

 .ןאמטוג היעשי ןוֿפ סעידעמָאק יד ןיא ךיוא

 זיא ױזַא .ֿפ ןגעוו תועידי ערעדנַא ךָאנ טנכיײצרַאֿפ ךַײרנַײװ .רד

 ןיא טקורדעג) ?םיכובנ הרומ, סניֿפעל לדנעמ וצ המדקה רעד ןיא

 ,רעבעגסױרַא רעד טבַײרש (טיוט סניֿפעל ךָאנ ןיוש ,1829 ווָאקלָאשז

 ףיוא ןעמונעג טָאה ןייטשלעקניֿפ ריאמ היעשי טנַײרֿפ רעגנוי .ןַײז זַא

 ,רֿפס םעד ןקורדּפָא רַאֿפ האצוה רעד ןוֿפ לייט ַא ךיז
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 ןופ ןָאקיססעל

 ;ךַײרנַײװ .מ .רד טבַײרש
 ןרעוו 1863 ןיא .רָאי 23 ןעוועג טלַא טלָאמעי זיא ןייטשלעקניֿפ;

 יא ןיא "רשבמ לוק, ןיא טנַאמרעד ןַאמטייר יא ןײטשלעקניֿפ יא
 'ַאלק 4 איד, סעצישֿפיל יכדרמ-עשוהי וצ טֿפירשוצ סמיוברעדעצ
 ןָאק ןעמ ױזַא יװ עגַארֿפ יד םורַא ָאד טדער םיברעדעצ ."ןעסס
 רעד ףױא טקוקעג טינ ,קיטַאמַארג עשידִיי עכעלטייהנייא ןַא ןֿפַאש
 עללַא ןיא רַאװצ ןעניֿפעג רימ, ןטקעלַאיד יד ןוֿפ טײקנדײשרַאֿפ

 ,עידוי ןעבַײרש וצ טֿפירּפעג ךיז ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ןעצניווָארּפ
 ריאמ 'יעשי 'ר ,רעבָאלטטַָאג ביא 'ר ,היע רעגניטטע .רד :לשמל איו
 ןעבעירשעג רָאנ רעבָא ןעבָאה יייז .המודכו ןַאמטייר 'ה ,ןײטשלעקניֿפ

 ןעבעירשעג טָאה רעגניטטע 'רד רעד רעסױא (םיריש) עטכידעג

 גוא ןענַאמָאר ךס ַא טָאה דלעֿפנעסקַא לארׂשי 'ר נוא ,"עלעקרעס;
 -עג רָאנ הּתע-תעל זיא ןוֿפרעד ,טסַאֿפרַאֿפ |ןסעיפ} ערעטַאעהט
 ""טורקער רעשידוי רעטשרע רעד, טקורד

 -רעטַאעט ןוֿפ טרעהעג טינ טָאה םיוברעדעצ סָאװ ,טקַאֿפ רעד
 רעייז טינ טגעוו ,ןבירשעג ןבָאה ןלָאז רעדָארב ייווצ יד סָאװ ,קיטש

 טשידִיי יד ןוֿפ טײקנסירעגּפָא רעקיטלָאמעי רעד ַײב ,טָאה רע .ליֿפ
 רעקיגָאװ ךס ַא .ךיוא םעד ןגעוו ןסיוו טינ טנָאקעג ,זנַאנוֿפ םיבושי

 טעוו תועידי ןעגנַאגרעד ןעוועג ללכב ןענַײז םיא ןצ סָאװ ,סָאד זיא

 .רעבַײרש רענַאיצילַאג עדייב יד ןוֿפ ץנעטסיזקע רעד

 דיגמה; ןיא זַא ,ןכַײרנַײװ ןדלָאמעג ךיוא טָאה ןעזייר ןמלז |

 טָאה'ס רעבָא ,טנָאמרעד ךיוא ןײטשלעקניֿפ טרעוו 1892 ןוֿפ "שדחה
 ןכַאמ ןוא טֿפירשטַײצ יד ןעמוקַאב וצ ןבעגעגנייא טינ םיא ךיז

 .|ץיטָאנ עקירעהעג ַא ןוֿפרעד
 רעייז םורַא ןוא םורַא סעיצַאמרָאֿפניא יד ןענַײז ,ןעעז רימ יװ

 א רַאֿפ ןרוטנַאק יד ןבעג וצ ףיוא טרָאֿפ ןקעלק ייז רעבָא ,ערעגָאמ
 ועד סָאד זיא רע.זַא ,רעשמ ןענַײז רימ סָאװ ,ןַאמ םעד ןוֿפ דליב

 .סעסעיּפ רעדָארב ַײרד יד ןוֿפ ןַאמטוג היעשי

 ללכב ןבָאה רעבַײרש עשיליכשמ יד זַא ,ןָא טזייוו ךַײרנַײװ)

 םינָאנַא ןעגנוֿפַאש ערעייז טריקילבוּפ ןוא ןעמענ ערעייז ןטלַאהַאב

 ,{תויתוא-קעד ןבעגעגנָא רעדָא

 גנוכיילג יד זַא ,ץרַאה סָאד רימ טגָאז ןדנַאטשמוא יד רעטנוא

 ."גנונדרָא ןיא זיא ןיטשלעקניֿפ-ןַאמטוג

 -טייר שריה ןוֿפ טלַאהניא םעד רעביא טיג ךַײרנַײװ יוו םעדכָאנ
 ןוֿפ טלַאהניא םעד רעביא ךיוא רע טיג ,"גוויז רעד, עסעיּפ סנַאמ
 ,"קינובלכ רעד; ןוא *שירדנָאמ; סעסעיּפ ס'.ֿפ |גנוניימ ןַײז טיול |

 -רעטסעווש איירד איד; עסעיּפ ס',8 קידנעטשלוֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ רע
 -רַא;| ?ןַאמטוג היעשי ןָאֿפ ןעטקַא איירד ןיא לעיּפשטסול ,רעדניק
 -קַארַאכ וצ רעביא טייג ןוא ,| תורעה עקינייא טימ ,2047238 .זז ,"וויכ
 ;סעסעיּפ יד ןריזירעט

 יד ןיא טרעדלישעג טרעוװ סָאװ ,הֿביֿבס עכעלטֿפַאשלעזעג יד,
 ַא וֿפ יז ןענעק רימ .עדמערֿפ ןייק טינ זדנוא זיא ,סעסעיפ ריֿפ

 ןַארַאֿפ טרָאֿפ ַאד זיא טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ רעבָא ,קרעוו-הלכשה ךסי

 -הלכששה יד ןעז זדנוא טֿפלעה סָאו ,סקידכיזרַאֿפ ,סנגייא ךס ַא
 עזעידִיי יד ךיז רַאֿפ ןבָאה רימ.. .ןייש רעַײנ ַא ןץא רוטַארעטיל
 ןיא טלגיּפשעגּפָא ,ַײנ וא טלַא ןוֿפ תושמשה ןיב םעד ןיא הֿביֿבס
 רעדָארב ןוֿפ טלַארטשַאב ןענייז סָאװ ,תומוקמ ןיא רעדָא אֿפוג דָארב
 ריא ןוֿפ וא ללכב דָארב ןוֿפ עטכישעג יד טיג ךַײרנַיױװ} .טכיל
 סָאוורַאֿפ ןיוש רימ ןעײטשרַאֿפ רעטציא ...|טרֿפב רעטקַארַאכ ןשידִיי
 -כוב רעד ןָא ןבױא ןענַאטשעג םיליכשמ יד ןשיווצ דָארב ןיא זיא

 טינ ןוא רחוס רענעסקַאװעגסױרַא דנַאטש ןַײז ןוֿפ רעד ןוא רעטלַאה

 יו) רבחמ רעד טינ ,('עלעקרעס; ןיא ךילדער יװ) טנעדוטס רעד
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 רע טאטע 3 ןשידיי

 קַאוטיל רעד יווװ) רערעל רעד טינ ,("עלעשטנעמ ןיילק, ןיא ןַאמטוג

 -קַארּפ רעמ ןעוועג זיא הלכשה רעדָארב יד .("לגנִיי ןשיליוּפ, ןיא
 ןיא ּפָא ךיוא ךיז טלגיּפש סָאד .טעוועדנוֿפרַאֿפ רעמ ,שימָאנָאקע ,שיט

 ךיז טנגונגַאב רעבַײרש-הלכשה רעזדנוא .. סעסעיפ ריֿפ ערעזדנוא
 רע .סַײוו-יינש ןגעקטנַא ץרַאווש-ךעּפ ןלעטשקעװַא טימ טינ רעבָא
 ןוֿפ עזיור .ךיוא הלכשה עשלַאֿפ תואיצמב ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,טסייו

 ןוֿפ רעטסעווש ערעגנִיי ַא יװ סא טעז "רעדניקרעטסעווש יד,

 ןענַײז עלעסָאי וא קנילֿפ .*ײלעמערֿפ ןוא ןיזטכייל , ןיא ןעכטעי

 יז זַא ,זיא עקידריווקרעמ סָאד ןוא ,ןפיט עוויטיזַאּפ סנייטשלעקניֿפ

 רעטשרע רעד טפיוהרעביא ,עקידעבעל ןעמוקעגסױרַא ךיוא ןענייז

 "ירֿפ ןוא ןיזטכַײל" ןיא סעסוקרַאמ יד יװ ןעקענַאמ ןייק טינ --

 סרבחמ םעד ףױא תודע טגָאז סָאד ."עלעקרעס, ןיא רעדָא "יילעמ

 | .טנעלַאט
 "רַאּפ יד ,ןפיט עוויטַאגענ יד זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפ רעבָא זיא סע

 ַײס .רעלוֿפטולב זדנוא רַאֿפ ןעייטש ,טלעוו רעטלַא רעד ןוֿפ ןעניוש

 -נָאמ,) סַאי ןיא עינָאֿפ המלש טנעיעלק ןַײז ןוא קישטשרָאטנַאק רעד

 .("רעדניקרעטסעווש,) ןעגײֿפהקבר טימ לקיציא 'ר ַײס ("שירד

 יַאכ וצ רעגנירג עקָאט זיא ייז ."קינובלכ, ןיא רוד רעטלַא רעד ַײס
 - ,ןריזירעטקַאר

 איד

 יגיקרעטסעװש איירד
 י פעד

 : עיּפש טסול

 ןעטקאאזירד ןיא

 ןייפ

  .ןאטסוג היעשי

 -ניקרעטסעווע יד, ןיא בר רעטרעלקעגֿפױא רעד זיא סעַײנ ַא..

 ריא טָאה ?עביל ןוֿפ ןטלַאה לָאז בד ַא זַא ,טרעהעג ריא טָאה ."רעד

 רענייא סָאװ ,טנַאה רעד טימ ןכַאמקעווַא לָאֹז בר ַא זַא ,טרעהעג ןעוו
 -רַאֿפ בר סנײטשלעקניֿפ ?ּפָאק ןזילב ַא טימ טייג רעדָא ךיז טלָאג

 ,ןסקַאוװ ןזָאל ךיז ןעמ ןָאק דרָאב ַא :םעד בילוצ ןתח ַא טינ טריקַארב

 טכוד זיא רוגיֿפ עכעלנע ןַא .רעקיצרעֿפ ַא רָאנ טסָאק עקלעמרַאי ַא

 ַא זיא סע ."עלעשטנעמ ןיילק; םעד ןוֿפ בר סעלעדנעמ זילב ךיז

 זיא בר רעד ּוװ ,יבר ןוא בר ןוֿפ גנולעטשנגעקטנַא עקיניזטסּוװַאב

 ..ירעניבַאר רעשידנעלשטַײד רעד טימ טקעמשעגנָא ןיוש

 ."קינובלכ רעד, ןֿפורסױרַא ףרַאד סערעטניא ןלעיצעפס ַא רָאג

 טינ טָאה סָאװ ,לקניוו ַא ,ןרַָאגנוא עשידִיי סָאד טרעזליוע עסעיפ יד

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא גנולגיּפשּפַא םוש ןייק ןענוֿפעג

 דָארג ןוא ,"ןַאטשַאק ןשלַאֿפ, סריֿפַאס ןענכער טינ לָאז ןעמ בא

 טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא טכַאמעגכרוד ןרַאגנא עשידִיי סָאד טָאװ

 רעטסֿפײטשש רעד ןוֿפ :ֿפוא םענעגייא ןַא ףױא גנולקױװטנַא ןַא

 קיצנַאװצ טימ טרעדנוה וצ עיצַאזיליוװיצ רעשטַיד ךרוד טייקשידִיי

 ןענײטשלעקניֿפ ַײב ָאד .עיצַאלימיסַא רעשירַאידַאמ רעקיטנעצָארּפ

 -שידִיי-עטוג עשידיסח :עלּפַאטש ייוצ עטשרע יד זיולב רימ ןבָאה

 ,טרֿפב ,ַײנ גונעג ךיוא ןיוש זיא סָאד רעבָא ,הלכשה עשטַיד ןוא טייק

5775 

 :טכא רעטרעיפ

-/ 6 . 

 (יוהפיוו ײ יב 172 2 א! יט 8 4 . י! יב ןיי* ייד? -ץישיעג

 { יד יי טמא סי וי 160
 4 אי ןגעא יי 214 יא |יא 24, ! 555 = 0+ יי 5)) לעקנעופ

 . ק;היי 2! י1) 164 + / 2 לע יו {4א 4-10 .,װ 71604 .ב {'ײ) .ןאמוולק

 1 57 (ל4 ויי : ךר זיי 4 {. (קיו אש טי

 : יא 6: קי /יעיי ,וא רייג-א ייד זיי( יז 663: ,אא 'ףיקנ ערּפ

 ' ?ה( הזו וויי .ח4ה"ג יו { ,גיזש/ עי )} - .עללא

 ?;הופסױװ 4! . יט יט 6464 *) -ןאמנגולק

 7 4 6" 4 = ("טשנרערב

 = יי ןהג זיייו ( ןלאיוו+ וויג 5 קי יו ) ךןאמויופ

 * וו ;}ויב 6(רצ 24 40/4 "הוילגרעג

 1 ;גוודג 0 יג יג ןיא ז"א 670 ןיש יו יא יאס ,{ו6 13: ןאמגולק

 -- + ןזעהריי יו + 54 08 ,ןל* 462 2 2כ 22 יי
 ויי ויי א יי ןלעוא יי +* טייג {* שא ריפ ,אי 'ןאקנו רבי

 א/6 ! רבי . שי 22 7 |;עצהיג ןי!ויאכ יג ריב וו גיי יש זי 2 -ןאמגולקע

 ,58 יג (.זה איב טו 02 ביז טיי ,יי יו * זעה יו/ףית .(י ,יג
 )יז 5 רע א אייל" נו 6684062 644 טײװ יי לי /* 6

 ײ ! ?ץיירטפ זיי טי 0 קי ר 6 572 : 2

 .אה /ג א סא 4 +.ןהרכ 5 יה 4 51 9 ןא /כ קי" ילקקנעיב .

 .?/ןסיושופ קי 16. 4 זייי שי {, ,/:0 -104 דדייא נול

 '. לעק גקרפ

 5 קטז ויי קי יני 14 : ןופ 4. קיג ןויז } ןאממנילק

 קא ה"} הי6 (ס6 14 /ויו יא + * לעקנערפ

 !ןעישרייפ ע"כ | ר הוי ַא (ויה יג ,(ייי לב ןייי גיי, יי איו יזאקנגולק

 ןיי* ד0 עו רז/05/ בייז . טיפ שי וויָּב סו אי ןוויב קי זע קייי 07, יי לעקנערפ

 ץגג2 + אוי הוא 61
 קניא יי א : או יי :ק:עישימוי ,יזס 100 6: . ,גה?י פג "יג ר ןאמגזלק

 "יי 27 54 ש5 ש!ייג 4 ' / 1 2 6" ןוֿפ ףרי4/ סע/1/סױח0/ !"ירב

 2 ' חסחחו ןייא יי ערב "יימע ינ 424

 "קינוב-לכ, סנײטשלעקניפ .מ ,י ןופ לטײז ַא

 -ךעד ךיא .ךעלטניױועגמוא ױזַא זיא םלוע רעטרעדלישעג רעד זַא

 עששידִיי ןוֿפ ןבעל סעד סױא גנורעדליש עטייווצ ןייק טינ ךיז ןָאמ
 ןטקעֿפע-טכיל יד .טַײצ רענעי ןוֿפ רוטַארעטיל רעד ןיא ןטנעדוטס

 "וטס הרֿבח יד זַא ,טלעטשעגנייא קיצנוק ױזַא ןענַײז עסעיפ רעד ןיא
 -ןערֿפטלַא רעד ןוֿפ ןָאֿפ םעד ףיוא סיוא טוג רעייז ךיז טלייט ןטנעד |

 רעד זַא ,ןעמ טעז ַײברעד ןוא ,טשעּפַאדוב ןיא הדע רעשידִיי רעשיק

 טקוק ןוא סַאג-רעטסוש רעד ןיא ןטנוא טַיוװ ץעגרע טינ טגיל רבחמ

 סע .ןשינעֿפעשַאב עשידרערעביא וצ יו ןטנעדוטס יד וצ ףױרַא טינ

 ןיא .טנָאנ רעד ןוֿפ ןבעל רעייז טנעקעג טלָאװ רע יװ םינפ ַא טָאה

 .רָאטַאװָאנ רעשוריֿפב ַא ןײטשלעקניֿפ זיא סעד

 ענַײז ןוֿפ גנויצַאב עטכַײל יד יז סױא ךױא רימ טמוק ַײנ

 וצ טניוועג ןענַײז רימ .לַארָאמ ןוֿפ סעגַארֿפ וצ ןדלעה-הלכשה

 -לכ רַאֿפ רעטסומ ַא ןַײז חמ סוקרַאמ רעשיליכשמ רעד זַא ,ןטכַארט

 םוש ןייק .תובוט תודימ טימ טּפָארּפעגנָא סיורגלימ ַא יװ ,לארׂשי

 יד עקַאט ךיז טמענ םעד ןוֿפ קַאֿפ טינ םיא ףוא רָאט עלעקנערּפש

 ןוֿפ קרעוו עטנַאקַאב עלַא ןיא ןרענָאזער עשיליכשמ יד ןוֿפ טייקטיוט

 קנילֿפ ןַײז .גנַאג רעדנַא ןַא טימ טייג ןיטשלעקניֿפ.. .טַײצ רענעי

 רעד ןיא עטסָאבעלַאב רעד טימ דחיתמ ךיז זיא |פיט-הלכשה רעדן

 ךָאד ןיב ךיא, :גנוקרעמַאב רעשיֿפָאזָאליֿפ רעד טימ) בוטש-לבעמ

 טינ ,רוסאה רבד לּכ ּפַא טַאלג ךיז טוט ןַאמגולק ןוא ,("ששטנעמ ַא רָאנ

 םעד ןמייח יר ןוֿפ ןוא ןעלרשא בר ןעטַאט םענעגייא ןייז ןוֿפ רעסעב

 יז סָאו ,הלעמ יד ןבַאה ןַאמגולק ןוא קילֿפ רָאנ ,קישטשרָאטנַאק

 -ןיֿפ יו סױא טעז סע ןוא הצרעד ןעגנוי עגולק ןוא םיליכשמ ןענַײז

 ;לַארָאמ ןוֿפ סָאמ עטולָאסבַא ןייק ָאטינ ;גָאז זדנוא טלָאװ ןייטשלעק
 .,רפכמ ןכַאז ךס ַא ףיוא ןענַײז גנודליב ןוא לכש ,טייקגנוי

 ,גנורעדנּוװרַאֿפ טימ רעטנוא קַײרטש רימ סָאװ ,םעַײנ םעד ַײב

 ןוֿפ טיקלעודיווידניא רעד וצ ּפיט ןשינָאלבַאש ןוֿפ טירט ַא יו
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 ןיא ןגעוװטסעדנוֿפ רימ ןריטַאטסנָאק -- דלעה ןוֿפ וא רעבַײרש

 עטנַאקַאב ןוֿפ גנוקריוו יד טירש ןוא טירט ףיוא סעסעיּפ ערעזדנוא

 עכעלטע ןיא ןבָאה רימ בױא ןוא ,ןויטָאמ ןוא ןעעדיא ,ןֿפָאטש

 עזעידִיי עקידרעירֿפ יבגל ןטײקנזײשרַאֿפ ןענוֿפעגטױא םיטרפ

 .סעיגָאלַאנַא רעמ ךס ַא ןקרעמַאב רעבָא רימ ןלעוו ,קיטש-רעטַאעט

 ךיוא סעסעיּפ ערעזדנוא ןיא ןענַײז ןטקילֿפנָאק עלַא רַאֿפ עוונַאק יד

 רעטכעלש ,ךודיש רעטוג ,ךודיש טינ ,ךודיש ,ָאי :ןעגנוָיצַאב-החּפועמ

 רימ ןבָאה אליממ ןוא ,גנולדנַאה יד ךיז טיירד םעד םורַא -- ךודיש

 -קילגמוא טכַאמ עביל ןָא הנותח ןריֿפסױא עשיליכשמ יד םעד ןוֿפ

 טרעוו טנגוט ,ןדנ ךָאנ טינ ךיז גָאי ,סוחי ךָאנ טינ ךיז גָאי על

 .טניולַאב

 ךיױא ןדנוא ןעגנילק סעסעיפ ערעזדנוא ןוֿפ ןטנעמעלע עקיצנייא

 ,ןצנוק עקסמשלעב ןוֿפ טנעמעלע סעד רימ ןעמענ .ךעלטנעק ץנַאג

 -נָאמ, ןיא זיױולייט ,"קינוב לּכ, ןיא טלוב סיורַא ןטערט עכלעוו

 -רַאנעג, סדלעֿפנעסקַא ןיא קרַאטש רָאג זדתא טנָאמרעד ,"שירד
 ,הלּכ ןתח עשלַאֿפ ןלעטשרעטנוא ןוֿפ טנעמעלע רעד ."טלעוו רעט

 יױןצ עטנַאמרעד טשרָאקָא יד ןיא לָאמַא רעדיוװ ןבָאה רימ עכלעוו

 -ָאלטָאג ןוֿפ ןעמונעגרעבירַא טײהרעקיטרַאֿפ יו ױזַא זיא ,סעסעיפ
 טיצ עיצידַארט יד) 1838 ןיא ןבירשעג זיא סָאװ ,"ךוטקעד, סרעב
 ןעמַאװצ רעביא ךיז טרזח למעל דלעה סרעבָאלטָאג .רעטַײװ ךיז

 יד ,"למעל יתק עדייב יד, סנדַאֿפדלָאג ןיא עיצַאוטיס רעד טימ

 ןענַײז ,ןעמענקירוצ טינ ךיז ןזָאל סָאװ ,סנסײלֿפ וצ ףיוא ןישודק

 קיטכיר טינ| "רוחב-הבישי רעד, עמַארדָאלעמ ַא ןוֿפ טלַאהניא רעד

 רבחמ ןוֿפ לַאניגירָא ןיא ,"םכח דומלת רעד, סוואקאר .נ ןוֿפ --

 רַאֿפ ךָאנ טָאה רעלדַא סוילוי רעכלעוו טימ |"ןלטב רעד; ןֿפורעג

 -מערֿפ רעד .(ןטנמסידָאלּפַא עקידמערוטש ןגיוצעג ןגיוא ערעזדנוא

 ןעוועג שאימ טַאהעג ךיז טָאה ןעמ תעשב םוא ךיז טרעק סָאװ ,רעד

 ץנַאג ןיא ,עיצַאטיס רעשיטירק ַא וצ ףוס ַא טכַאמ ןוא ,םיא ןוֿפ

 טלַאטשעג עטנָאנ ַא ."גוויז , סנַאמטייר ןיא ןוא "עלעקרעס}; ןיא ךעלנע

 ."רעטסעווש ןוא רעדורב .בַײװ ןוא ןַאמ, ןיא רעדנעלגנע ךיוא זיא

 - ױזַא זיא ,"גוויז, םעד ןוֿפ רעטכָאטֿפיטש ענעסױטשרַאֿפ יד ,עלעמילב
 עדניה רענעטנעמיד רעקידנדייל-קידלושמוא רעד ןוֿפ עיּפָאק ַא יװ
 ,רעטַײװ ןעניּפש עיגָאלַאנַא יד טנָאקעג טלָאװ ןעמ ."עלעקרעס, ןיא
 -ָארב רעד .עטושּפ ץנַאג ַא זיא גנומיטשטימ רעד ןוֿפ הביס יד ןוא
 -ָאזיא ןעוועג טינ ,ןטֿפול רעד ןיא ןעגנָאהעג טינ זיא זיירק רעד
 עשיליכשמ ערעדנַא יד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא רע רָאנ ,טריל
 ןוא ןיהַא.-. .ןיהַא ןוא רעהַא ןגיוצעג ךיז ןבָאה סרעדנעזייר .ןסיזַאָא
 -נורעדנַאוװ יד ףיוא ןָא טזַײװ ךַײרנַײװ} .סעדעֿפ יד ךיז ןעִיצ קירוצ
 יו טעמּכ סעמעכס ןעגנַאגעגמוא ןענַײז סע... ןםיליכשמ יד ןוֿפ ןעג
 ךיא ןוא ,עסעיּפ ַא ןיא ןַײרַא יז לעטש ןוא םענ שטָאכ ,עקיטרַאֿפ
 ,ןטנעמגַארֿפ עשיטַאמַארד עֿפש יד טינ לַאֿפוצ ןייק זיא סע זַא ןיימ
 ןעיוב יז ."רשבמ לוק, ןיא ןרָאי רע-60 ףוס םוצ ךיז ןזַײװַאב סָאװ
 לעדָאמ ןשיטַאמַארד םעד ףױא .עיצידַארט רעטנעקרענָא ןַא ףיוא
 ןַאמטײר| םירבחמ רעדָארב עדייב יד רעבָא ןבָאה טַײצ רעייז ןוֿפ
 ןלוֿפסנבעל ,םענעטינשעגוצ-טוג ַא טדײלקעגנָא |ןיטשלעקניֿפ ןוא
 ."גָאט ןקיטנַײה זיב ךָאנ טנַאסערעטניא זיא סָאװ ,ףָאטש

 ןוֿפ גנוָיצַאב רעד ןגעוו עגַארֿפ רעד וצ רעביא טייג ךַײרנַײװ .רד
 ;שידִיי וצ ,טנעמורטסניא ןכעלכַארּפש רעייז וצ םירבחמ ייווצ יד

 ךייר ןייק רָאג ןָאק ,ןעעז רימ סָאװ ,םעלַא םעד ןוֿפ ךמס ןֿפױא,
 -לעקניֿפ יד ןוֿפ זיירק סעד ןיא שידַיי וצ האנׂש ַא טעוװ ןַײז טינ

 ַא ןשועג זיא סע ,טרעקרַאֿפ .סטנַאמעד ןוא סנַאמטייר ,סנייטש

 -סגנַאגמוא עכעלריטַאנ יד ןעוועג זיא שידִיי .שידִיי וצ טייקדנובעגוצ
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 ןופ ןָאקיססעל

 עכעלגעט-גָאט ןגעוו ןעגנַאגעג זיא סע לֿפיװ ףױא ערעייז ךַארּפש
 -ַארעטיל ענעדײשַאב ערעייז .(יודנַאל .א .רד טלייצרעד יֹוזַא) םינינע
 סָאװ אלא.. שידִיי ןיא טליּפשעגּפָא ךיוא ךיז טָאה טייקיטעט עשיר
 סעּפע זיא שידִיי זַא ,ןַײזטסּוװַאב רעד ןעוועג טינ ייז ַײב זיא סע ,ןעד
 .ןענרעל .עלָאד ַא ןליפש טשרע ךָאנ טמוק סָאװ ,זוּכ רעלַאיצָאס ַא
 ששידִיי רַאֿפ ןריטיגַא .יװ ַײס ךָאד ןענעק עלַא .יאדּכ טינ זיא שידִיי

 ןוא ,שידִיי טדערעג יװ ַײס ןבָאה עלַא לַײװ ,ןעוועג קיטיינ טינ זיא
 .ץרַאה שידִיי ַא יבֲא ,טכַאמעגסױא טינ ךיוא טָאה ,טינ רעמָאט
 טַײצ רענעי ןיא ץלַאֿפעגנײא טינ ייז זיא שידִיי רַאפ טכער ןרעדָאפ
 טכער עּפַאנק ץנַאג עיצילַאג ןיא טַאהעג טָאה שיליופ וליֿפַא תעשב
 ןוֿפ ךַארּפש עכעלריטַאנ יד .טינ טכער ןייק רָאג שיניַארקוא ןוא
 זיא שידִיי .שטַײד ןעוועג זיא טיורב ןוֿפ ,גנורעלקֿפױא ןוֿפ ,גנודליב
 טָאה ןוא טקעֿפַא וא טנעמיטנעס ןוֿפ ,ץרַאה ןוֿפ ןינע ןַא ןעוועג
 -עגוצ ַײב ,ןעגניליוו ַײב ,ןןשטנעמ עלַאטנעמיטנעס רעמ ַײב אליממ
 .ןשטנעמ ענעקורט ַײב רעדייא עלָאר ערעסערג ַא טליפשעג ,עטזָאל
 ןוא שטַײד ןוֿפ ןטנעמעלע יד סָאוװ ,טיג רעדנּווװ ןייק זיא ױזַא דלַאביװ
 רעדייא רעמ ךָאנ טשימעגסיוא סעסעיפ רעדָארב יד ןיא ןענַײז שידִיי
 -נייא יד טלָאמעי ןעוועג עיצילַאג ןיא זיא שטַײד ."עלעקרעס, ןיא
 ךָאד ךוב ןוֿפ ןוא טכירעג ןוֿפ ,עיצַארטסינימדַא רעד ןוֿפ ךַארּפש עקיצ
 .,סעסעיּפ יד ןיא לָאמ ןייא יװ רעמ רעבירעד רימ ןקרעמַאב .יאדוא
 עטקַארטסבַא רעמ ןגעוו ןדייר וצ ןָא ןבייה ןעניושרַאּפ יד ןעוו זַא
 ,עביל ןוֿפ ךַארּפש יד ךיא .שטַײד וצ רעבירַא יז ןעײג ,םינינע
 -רעד ךיז רימָאל) שטַײד ןעוועג זיא ,טרילֿפ ןוֿפ ,רעקיטכיר רעדָא
 רעד ןגעוו רעטעּפש 30 רָאי'ַא טימ ןבירששעג טָאה ץרפ סָאװ ןענָאמ
 -ָאמ ,} עיגָאלָאנימרעט-עביל ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא שידִיי ןוֿפ טיײקמערָא
 ,שטנעמ-ליֿפעג ַא ןעניֿפעג רימ ּוװ זיא ,רעבָא טדערעגקירוצ .|"שינ
 ןעוו וליֿפַא שידִיי רע טדער ,ןענױשרַאּפ יד ןשיווצ רעדורב ןטוג ַא
 .לוכיבכ טנעדוטס ַא זיא רע

 ןַאמגולק ּוװ ,"קינובלכ, ןיא ענעצס עכעלרעדנּוװ ַא ןבָאה רימ
 ךַאמּפָא ןַא זיא סע זַא ,טלייצרעד ןוא שידִיי ןדייר לָאז ןעמ טרעדָאֿפ
 .טשעּפַאדוב ןיא ןטנעדוטס עשידִיי יד ןשיווצ ַאזַא

 רתוומ שביה ןעמוקעגסיוא ןױשש זדנוא זיא ןרָאי עטצעל יד.
 יד וליֿפַא ,םיליכשמ יד זַא ,גנולעטשרָאֿפ-ּפמַאטש רעד ףיוא ןַײז וצ
 .ךַארּפע עשידִיי יד טָאהעג טנַײֿפ ןבָאה ,ךיױא רעבַײרש-שידִיי
 םעד ןרידיווער רעמ ךָאנ זדנוא ןכַאמ סעסעיּפ רעדָארב ריֿפ ערעזדנוא
 ןרָאט רעדעֿפ היבוט ןוא רעדנעלדירֿפ דוד .קוק ןקיטַײזנייא ןקיזָאד
 -לעקניֿפ ןוא ןענַאמטױר ,ןרעגניטע זדנוא רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ טינ
 | | .ןענייטש

 -עלע יד סעסעיּפ ערעזדנוא ןיא טלעטשעגטסעֿפ ןיוש ןבָאה רימ
 רעבָא ,גנורעלקֿפױא רַאֿפ ןוא שינרעטסניֿפ ןגעק ףמַאק ןוֿפ ןטנעמ
 "יו טינ גנַארד ןשירעלטסניק ַא ןוֿפ ןֿפורעגסױרַא ייז ןענַײז טרָאֿפ
 רעבירעד ןזחמ רימ .ףמַאק וצ ןליוו ןטקעריד ַא וֿפ רעדייא רעקינ
 .טַײז רעשירעלטסניק רעד ןוֿפ ךױא קרעװ יד ןריזילַאנַא ןוװרּפ
 שיטַאמַארד רעמ ךיז ןיא טַאהעג ,סיױא טזייוו ,טָאה ןייטשלעקניֿפ...
 ענַײז ןליֿפַא סָאװ ,םעד ןיא ןיש סױרַא ךיז טזַײװ סָאד .טולב
 אמתסמ ,שײלֿפ ןוא טולב ןוֿפ ןשטנעמ ןענַײז ןזלעה עוויטיזָאּפ
 -עצס ןוא .םיכאלמ ןיא טלדנַאװרַאֿפ טינ ייז טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד
 יד ןיא םיא ַײב רימ ןעניֿפעג ,עקידהיחמ ןגָאלַאיד ,ענעטָארעג םענ
 ןשרעהַאב ןוֿפ טרפ ןיא .טדערעגּפָא זיא ךַארּפש ןגעוו .רעקילדנעצ
 טיא ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק טינרָאג ךיז טעז ןעלטימ-ךַארּפש יד
 סָאו ,סלעקנערֿפ ןוֿפ ןימ םעד ןוֿפ עדייב ןענַײז ייז .ןענַאמטיײיר ןוא
 .ךעלטרעוו עטלרעּפעג טימ בוטש עלוֿפ ַא ןטישנָא ןענָאק
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 .רעטַאעט ןשידיי

 ַײר ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעמ ןָאק עיצקורטסנָאק רעד ןיא תונורסח

 טיױבעג ןיא ליֿפוצ .גונעג יו רעמ ןעניֿפעג ךיוא ןענײטשלעקניֿפ

 סקנילֿפ זיא קיטרעווביױלגמוא וצ ,"קינובלכ, ןיא לַאֿפוצ ןֿפױא

 ןיא עזיור סָאװ ,סָאד זיא ענדָאמ ןוצ ,"שעירדנָאמ, ןיא שינעלעטשרַאֿפ -

 גונעג ןייק רָאג ךָאד ךיז ןָאק עכלעוו ,"רעדניקרעטסעווש ַײרד יד,

 -לאירזע ףױא לָאמַא טימ טײטשַאב ,ןביילקוצ טינ ןתח םענשזַאװ

 רעדניקרעטסעווש יד סָאװ ,סָאד זיא ךעלדנעטשרַאֿפמוא וצ .ןשריה
 טינ וליֿפַא ןדייר ןוא בר םַײב ענעגייא ערעייז טימ ךיז ןענגעגַאב
 -כַאװש ןוֿפ ןמיס ַא .טרָאװ עדעדנַא סָאד ןרעדנַא םוצ רענייא סיוא
 ןסייה ןדלעה לָאצ ַא סָאװ ,סָאד ךיוא זיא ןענײטשלעקניֿפ ַײב טייק
 המלש ,ןַאמגולק ,קנילֿפ :"אוה ןכ ומשכ, ּפיצנירּפ ןטױל םיא ַײב
 -ָארייא רעד ןוֿפ טינש רעד זיא סָאד .זױצנַארֿפ עלעסָאי ,רעטעטלָאװ
 זיא ריא ַײב סָאװ ,גנובַײרש-עידעמָאק רעשיטסילַאנָאיצַאר רעשיעּפ
 זיא סע רעבָא .רעל רעד ןיא ןעגנַאגעג הלכשה עשימייה רעזדנוא
 גנולדנַאה רעייז סָאװ ,סעסעיפ עדייב רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז
 יו ױזַא) טסעפ ,סַאי ,ירטס ןיא ,רעטרע עלַאער ןיא ּפָא ךיז טליפש
 ,עלסימיוו ,עלַאוויבינ ַא ןיא טינ ןוא (גרעבמעל ןיא ןרעגניטע ַײב
 |  .עקווָאמידיוװענ רעדָא קספולג

 -סיױא ןבָאה םירבחמ עדייב ערעזדנוא ןכלעוו ןוֿפ ףָאטש םנֿפ
 ןעיווצ קוליח רעסיורג ןייק) *ןליּפעטסול , ןוא "סעסָאּפ, ןטָאנקעג
 -ַאמַארד רעדנַא ןַא טלָאװ ,(סױרַא טינ ֿבגַא ךיז טעז םינימ ייווצ יד
 -ֿפױא טנָאקעג ןדנַאטשמוא ערעדנַא רעטנוא טנעמַארעּפמעט רעשיט
 -נירּפש טינ רענייק ןָאק ּפָאק ןייז ןוֿפ רעכעה רעבָא .סעידעגַארט ןעיוב
 דָאנטע ןוֿפ לובג ןיא ןבילבעג רעבַײרש עדייב ערעזדנוא ןענַײז ;ןעג
 יב ּפָארַא לָאמלײט ךיז טשטילג סָאװ ,עיגרוטַאמַארד רעשיֿפַארג

 .ןטָאדקענַא עטריזיטַאמַארד עמוס ַא

 עקיטכיר עקיצנייא יד זיא סָאד סָאװ -- רעבָא רימ ןכַײלגרַאֿפ

 רעד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש יד טימ סעסעיּפ רעדָארב ריֿפ ערעזדנוא -- סָאמ

 רעמ ךָאנ יא ןענַאמטייר יא רימ ןקלעוו ,קיטַאמַארד-הלכשה רעשידִיי

 -ֿפלָאװ ,ןעלכייא ןבענ ,עטסעב יד ןבענ ןלעטשקעוװַא ןענײטשלעקניֿפ

 עלחר, רעדָא סעסעיפ סדלעֿפנעסקַא רָאנ טינ .ןרעגניטע ןוא ןענהָאז

 -קיטעּפשרַאֿפ סקיהַאז דוד רעדָא סעשטיווָאקלַאֿפ *ןירעגניז ענייש יד

 ןָאק *עסקַאט; סעלעדנעמ וליֿפַא רָאנ ,"רענרעד ןשיווצ עזָאר, עט

 -יטַאמַארד ןוֿפ טרפ ןיא סעסעיפ ריֿפ ערעזדנוא וצ ןכַײלג טינ ךיז

 טָאה ןעמ ןענַאװ ןוֿפ רעדנּוװ ַא רָאג זיא סע .עיצקורטסנַאק רעש

 רעשידיי רעד ןיא רעטַאעט רַאֿפ דנַאטשרַאֿפ ליֿפױזַא ןעמונעג

 . גנוריֿפֿפױא ןַא ףיוא קוקסיוא םוש ןייק ךעלטנגייא זיא סע ּוװ הֿביֿבס

 -ײטשלעקניֿפ ַײב .טנעלַאט -- זיא רעֿפטנע רעטשרע רעד .ןעוועג טינ
 זיא רע ;רָאטקַאֿפ ַא ךָאנ וצ טמוק סע זַא ,רעכיז ףיוא רימ ןסייוו ןענ

 םוש ילב טָאה ןוא ןטֿפעשעג ענַײז בילוצ סנגעוורעטנוא ךס ַא ןעוועג

 .ךעטַאעט שידִיי-טינ ןעזעג ץֿפס

 ןוֿפ לצרָאו ַא ךָאנ זדנוא רַאֿפ ךיז טקעלּפטנַא "שירדנָאמ, ןיא
 ךיז ןָאק ןעמ .ליפש םירופ יד ,ןדַיי ַײב עיגרענע רעשיטַאמַארד
 דָאיצידַארט רעד ןוֿפ קלח רעד זיא סע סױרג יו םעד ןגעוו ןרַאּפש

 סענרעדָאמ רעזדנוא ןוֿפ ױבֿפױא םעד ןיא ליפש-םירופ רעלענ

 "ייֵל טינ ךיז טזָאל סָאד ,ַארַאֿפ זיא קלח רעד זַא רעבָא ,רעטַאעט
 -םירוּפ עלענָאיצידַארט יד ּוװ ,"שירדנַאמ, ןיא .ןֿפוא ןיאב ןענעק

 ןַא רימ ןעעז ,ענעצס ענרעדָאמ ַא ןיא טריֿפעגסױרַא זיא ליּפש
 -עניב רעשידִיי רעד ןיא ַײנ ןוֿפ ןוא טלַא ןוֿפ גנופינקרַאֿפ עשינַאגרָא
 ןיא סעקינליּפש יד זַא ,טכַא ןיא ךָאנ ןעמענ רימ ןעוו ןוא ,גנוֿפַאש
 -ָארב עקידנרעדנַאװ יו ערעדנַא ןייק טינ עקַאט ןענַײז *שירדנָאמ,
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 סָאוװ ,לַאירעטַאמ ןצנַאג םעד ןגיוא יד רַאֿפ רימ ןבָאה ,רעגניז רעד

 -עּפש רָאי קיצנַאװצ טימ סַאי ןבלעז סעד ןיא ןדַאֿפדלָאג טָאה םיא ןוֿפ

 ."רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ םעד ןוֿפ ןינב םעד טיױבעגסױא רעט

 גנולעטשטסעֿפ סכַײרנַײװ ּפָא ןדישטנַא טֿפרַאװ גרעבניצ .י .רד

 ;ןײטשלעקניֿפ ןוֿפ טֿפַאשרבחמ רעד ןגעוו

 בָאה ךיא .שלַאֿפ ןיטולחל רעבָא זיא הרעשה סכַײרנַײװ .רד;
 ,םינָאדוװעסּפ ןייק טינ זיא ןַאמטוג היעשי זַא ,ןזַײװַאב עשיטקַאֿפ
 -םהרֿבַא טנעקעג טוג טָאה םיא זַא ןוא ,טייקכעלנעזרעּפ עלַאער ַא רָאנ
 : ,רעבָאלטָאג רעב

 -רערעל רערימָאטישז םעד טכַאמרַאֿפ טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ
 טָאה ,הסנרפ ןָא ןבילבעג זיא רעבָאלטָאג ןוא (1873 ןיא) טוטיטסניא
 (עיצילַאג ןוא דנַאלסור ןיא) טעטש רעביא ןרָאֿפ טזָאלעג ךיז רע
 -יערבעה ןַײז ןקורדוצּפָא ףיוא |ןטנענָאבַא} "ןטנַארעמונערּפ, ןביילק

 טָאה עזייר ןַײז ."עזייוו רעד ןַאטַאנ, סגניסעל ןוֿפ גנוצעזרעביא עש
 םע יו .1874 "דיגמה, ןיא ("עסמ-בתכמ,) ןבירשַאב רעבָאלטַאג
 סרעבָאלטָאג "דיגמה, םנוֿפ רָאטקַאדער רעד רעבָא טָאה ,סיוא טזַײװ

 ךיא זיא טצריקעג ןעגנוצריק עסיוועג טימ טקורדעג גנובַײרשַאב
 רע עטנַאקַאב ערעסַאו טימ טלייצרעד רעבָאלטָאג ּווװ לטיּפַאק רעד
 עכעלטע טכַארברַאֿפ טָאה רע ּוװ ,דָארב ןיא טנגעגַאב ךיז טָאה
 -ֿפױא דָארג זיא לטיּפָאק ןקיזָאד םעד ןוֿפ טפירקסונַאמ רעד .געט

 ,תוסשר רעזדנוא ןיא ךיז טניֿפעג סָאו ,ןיכרַא סרעבָאלטָאג ןיא טיהעג

 עקידרעטַיװו יד טימ לטיּפַאק רעד ךיז טקידנערַאֿפ טרָאד ןוא

 | י :תורוש

 ןיא םענייא ךָאנ קנעדעג ךיא, ןגנוצעזרעביא רעזדנוא ןיאְו
 -שידִיי ,ךַארּפש רעטדערעג רעד ןיא סיוא ךיז טנכייצ ועכלעוו ,דָארב
 -לעוו ,ןַאמטוג היעשי רעה ליכשמ רעטרעעג רעד זיא סָאד .שטַײד
 רע .ץינעמערק ןיא דימלּת ַא רענַײמ ןעוועג טנגוי ןַײז ןיא זיא רעכ

 רעדירב עשיריבג יד ןוֿפ זיוה ןיא רַאטערקעס ןוא רעבַײרש ַא זיא
 -נרעטַאמרַאֿפ רערעווש ןַײז ףיוא טקוקעג טינ .דָארב ןיא דלעֿפנרָאק
 -ַאב ךיז טנכייצ ןוא ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיוא רע טבַײרש טעברַא רעד
 רעד ןיא ןבירׂשעג טָאה רע סָאװ ,קרעוװ ךס ַא ךרוד סױא סרעדנוז
 ַא טנעײלעגרָאֿפ ךיוא רימ טָאה רע ןוא (ןָאגרַאשז) ךַארּפש-סקלָאֿפ
 טששינ טלָאװ סָאװ ,"יסַאי ןיא ליפש-םירוּפ, ןעמָאנ ןטימ עססָאֿפ
 יד וצ סָאד דלעמ ךיא .גרוטַאמַארד ןשטַײד ןסיורג ַא טמעשרַאֿפ
 ןוֿפ טפירקסונַאמ םעד ןֿפױק ןלעוו יז ןוֿפ רעוו טעװ רשֿפא רעקורד
 ןוא ,ימ ןַײז רַאֿפ טרירָאנָאה ןרעוו לָאז רע זַא ,ןקורדּפָא סע ןוא רבחמ
 -רַאֿפ ךס ַא ַײברעד טעוװ רעקורד רעד זַא ,קּפוסמ טינרָאג ןיב ךיאי

 ."ןעניד

 רעכלעוו ןוֿפ "יססַאי ןיא םירוּפ, עידעמָאק יד זַא ,רָאלק זיא סע
 טגָארט סָאװ ,עסעיּפ עקיבלעז יד זיא ,ןרָאװעג לעּפתנ זיא רעבָאלטָאג
 -קַארַאק רעדָא שירדנַאמ, ןעמָאנ םעד טּפירקסונַאמ סכַײרנַײװ ןיא
  ."טֿפַאשנַאמֿפױק רעסַאי רעד דליברעט

 זיא ןַאמטוג זַא ,ריווועג ןכב רימ ןרעוו ץיטַאנ סרעבָאלטַאג ןוֿפ

 יד ןיא) טניוועג טָאה רענעי תעב דימלּת סרעבָאלטָאג ןעוועג
 ןָאק ןוֿפרעד .ץינעמערק ןיא (טרעדנוהרָאי ןט19 ןוֿפ ןרָאי רעקיסַײרד

 ןריובעג ץינעמערק ןיא זיא אֿפוג ןַאמטוג זַא ןַײז רעשמ ךיז ןעמ

 ַא ןרָאװעג ,ןרעבָאלטָאג קנַאד ַא ,זיא רע יוװ םעדכָאנ ןוא ,ןרָאװעג

 יו טעברַאעג ןטרָאד ןוא דָארב ןייק ןרָאֿפעגרעבירַא רע זיא ,ליכשמ

 ןיא .דלעֿפנרָאק םירזוס עכַײר יד ןוֿפ טֿפעשעג םניא רַאטערקעס ַא

 סרעבָאלטָאג ןוֿפ .סעסעיּפ עשידִיי ןבירשעג רע טָאה טַײצ רעַײרֿפ רעד

 ."טבעלעג ןַאמטוג ךָאנ טָאה 1873 ףוס זַא ,רימ ןעעז ץיטָאנ
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 ;זדנוא וצ טבַײרש ָארַאק .י |

 יד ןוֿפ טסקעט םעד *ץעויה, ןוֿפ ןבירשעגּפָא ותעשב בָאה ךיא,
 םעד טָא טכַײלגרַאֿפ ."שירדנָאמ, ןוֿפ ןטקַא 2 עטקורדעגּפָא-טרָאד
 ,רד סָאװ ,עסעיפ רעד ןוֿפ ןוצסיוא יד ןוא טלַאהניא ןטימ טסקעט

 ןוֿפ ויכרַא; םעד ןוֿפ 1 דנַאב ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה ךַײרנַײװ .מ

 ,םִייונש עקניניילק ץוח ַא זַא ,טלעטשעגטסעֿפ ןוא **רעטַאעט ןשידִיי

 ךעלריֿפסיױוא ןינע םעד ןגעוו בָאה ךיא .טסקעט רעקיבלעזרעד סע זיא

 ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ עַײנ, טעברַא ןַײמ ןיא ןבירשעג
 לַאנרושז רעוװעשרַאװ םעד עז "עינעמור ןיא רעטַאעט ןשידִיי

 (105-107 .זז ,1957 ,1-2 'נ ,10 דנַאב ,"עטכישעג רַאֿפ רעטעלב;
 גנולייצרעד ַא טױל גנוטעברַאַאב, יד ןוא "ּפָאק, רעטרעדנעעג רעד

 .שינעטכַארטסיױא עעיסילַאנרושז ַא םתס זיא *מל-ב ןוֿפ

 .ײטשלעקניֿפ ריאמ היעשי ןוֿפ עסעיפ יד זיא גנוניימ ןַײמ טול

 סָאװ ,ןטסקעט יד טימ טסקעט םעד ןכַײלגרַאֿפ וצ גונעג זיא ,סנטשרע

 -סיליטס זַא ,ןעז וצ ידּכ "וװיכרַא םעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ךַײרנַײװ
 עסעיּפ רעד ןיא ןענַײז ,סנטייוצ .רבחמ רעבלעזרעד סע זיא שיט

 ןוא ןעמזילַאקָאל ךס ַא רעייז ,רקיע רעד ןוא ,רעטרע ליֿפױזַא ןַארַאֿפ

 סָאװ ,שטנעמ ַא רָאנ זַא ,ןקורדסיוא (עשיווַאדלָאמ) עשינעמור וליֿפַא

 טוג טָאה רעכלעוו ,עווַאדלָאמ ןיא טַײצ ערעגנעל ַא טבעלעג טָאה

 םעד לשמל) עגַאל עשימָאנָאקע יד ןוא ןזיירק עשירחוס יד טנעקעג

 טמוק סע ןכלעוו ןיא רָאי סָאד ,1858:1859 ןוֿפ סיזירק ןשימָאנָאקע

 זיא'ס .ןבַײרשנָא טנעקעג ייז טָאה ,(עסעיּפ רעד ןוֿפ עיצקַא יד רָאֿפ
 ןוֿפ רבחמ רעד זַא ,הרעשה סכַײרנַיױװ .מ ןעמענוצנָא רעבירעד

 .ןייטשלעקניֿפ זיא *שירדנָאמ;

 "יכרַא | עזעינעמור 1 עגיה ןיא ןענוֿפעגסױא ךיא בָאה םיא ןגעוו

 ןזעיסיירּפ ןוֿפ טכירַאב ַא ןיא... ,ןטייהלעצנייא ייר ַא תורוקמ עשילַאװ

 -ןיֿפ ןריאמ}| לכימ היעשי טרעוװ (1844) ץַאלַאג ןוֿפ לסנָאק-עציוו

 -לָאמ רעד ןוֿפ ןריקנַאב ענעעזעגנָא יד ןשיווצ טנָאמרעד ןייטשלעק
 טסשינ ןעמָאנ ןַײז בָאה'כ זַא ,תמא .ץַאלַאג טָאטשךֿפַאה רעשיוַאד

 .רעדָא םירחוס עסױרג רעסַאי ןוֿפ תומישר-רעײטש ןיא ןֿפָארטעג

 יו ןבירשרַאֿפ ןעוועג טלַאמעד זיא רע זַא ,ןַײז רעבָא ןָאק'ס .ןריקנַאב

 1882 עינעמור ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא סתסמ זיא רע .רעטלעטשעגנָא ןַא

 .רעמ ןוא רָאי 20 ךרע ןַא עינעמור ןיא טניווועג טָאה ןוא 1883 רעדָא

 ןיא טניווועג ןבָאה לָאז רע טנַאקַאב טשינ רימ !יא ןענַאמטוג ןגעוו
 ."עינעמור

 :|ָארַאק .י| ץרַאװש קיציא טבַײרש לקיטרַא ןַײז ןיא

 -וצטסעֿפ ןעגנולעג זדנוא זיא ןעגנוזייוונָא סכײרנַײװ קנַאד ַא;

 -ַאקוב רעד ןיא טקורדעגּפָא ןענַײז עסעיּפ רעד ןוֿפ ןטקַא 2 זַא ,ןלעטש

 ןט-26 ןוֿפ 8 ןרעזונ יד ןיא *ץעויה, טֿפירשנכָאו רעשידִיי רעטשער

 ַײמ ןוֿפ 1 ןוא ,14 ,13 ,ץרעמ ןט-11 ןוא ןט-10 ,7 ךאורבעפ
 ,רעשיליוּפ רעד, = ןרעטנוא טקורדעגּפָא ןיא עסעיפ יד 7

 ךָאנ ,ןטקַא 3 ןיא טײקשירַאנ ַא ,רעשיכולָאװ רעד ןוא רעשיסור רעד

 טינ זדנוא זיא סע .*מ .ל .ב ןָאֿפ טעברַאעב ,גנולהעצרע ַא רענייא

 ירד יד רעטנוא ךיז טלַאהַאב סע רעוװ ןלעטשוצטסעֿפ ןעגנולעג

 רעטערטרַאֿפ רעקילַײװטַײצ ַא זיא סָאד זַא ,רעבָא ןסייוו רימ .תויתוא

 ןוא עריטַאס עלַאיצָאס יד .לאירזע לאכימ רָאטקַאדער-טּפיוה םנוֿפ

 םעד ןלעֿפעג טינ ןענַײז עסעיפ רעד ןוֿפ ןָאט רעשיטסילַאער רעד

 טלעטשעגּפָא טָאה רעכלעוו ,לאירזע .מ ןקיטכיזרָאֿפ ,ןוויטַאוורעסנָאק

 רעקיצױוטסנרע ןַא טימ ,טקַא ןטייױוצ ןכָאנ עסעיפ יד ןקורד סָאד

 ןוֿפ *ץעויה,) ןָאטעילעֿפ ןטצעל ןרַאֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ זיא סָאװ ,ץיטָאנ

 | ;(1867 ַײמ ןט6
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 ןופ ןָאלי סק על

 סערעזנוא ןירעזעל דנוא רעזעל .װ רעד ןדעי סע יװ ָאז :גנוקיטכערַאב,

 ענייא ריװ ססַאד טזיא טנַאקעב ןעגײצנַא סעגילַאמ רהעמ ךרוד סעטטַאלב

 ןָאֿפ עדרואו טײהנעזעװבַא רעזעיד דנערעװ ,ןערַאװ דנעזעװבַא טייצ עגנַאל

 ךיוא ,רעטערטרעֿפללעטש רעגילָאמַאד רעזדנוא טקישעג ןיירעה ןָאיצקַאדער יד

 , ןַא "רעשיליוּפ רעד , ןָאטילעֿפ רעד ,עננַאמ ןעטנעגילעטניא ןערַאבטכַא ןענייא
 ןעזעלעג טכינ טקַא ןעטייװצ םעד ךילנײשרַאװ רעד ,ןאמ רעטנעגילעטניא .ןייא

 -סענוא עכנַאמ ךיוא רעבַא ,עטַאה עגיוא םיא קעװצ ןעטוג ןעסעד רונ ,עטַאה

 טכינ ,ןעדרואװ ןעילשעגנייא רעסַאֿפרעֿפ םָאֿפ עכלעװ ,עקירדסיוא עגיגָאט

 -עטניא ןעדייב ןעזעיד ףיוא ,םהַאגֿפױא ןָאטילעֿפ סעטמַאזעג דנוא טעטעטכַא

 םענייז ןיא ןָאטעילעֿפ סעטמַאזעג עדרואװ דנעססַאלרעֿפ ןרענעמ ןעטנעגיל

 צלעיֿפ סָאד ,דנעסיװלהָאװ ךָאד .ןעסאלרעביא ןעקורד םעד עטלאהניא ןעצנַאג

 . ןדניֿפ ,ןעהעז עלהַאש יד ךיוא ןרעדנָאז ,ןרעק ןעד ףיוא טכינ רעזעל .װ ערעזנוא

 סיוװעג) ענעצססולש ענייא סנָאטיללעֿפ םעד עטקַא עועיד טסאלנַארעֿפ ךיז ריוו

 ןעד דנוא ןעטײברַאעב וצ (סרעסַאֿפרעֿפ םעד שנואװ דנוא קעװצ םעד ןעגעג

 דנוא רעזעל .װ עללַא עטטיב רעד טימ ןעססַאלוצסיוא ךילצנעג טקַא ןעטירד

 טבערטשעב ןונ זיב איװ ,ןעדרעװ ריװ .ןעגידלושטנע סנוא ןעגעמ ןענירעזעל
 ךָאנ םַארגָארּפ סרעזנוא סנָאטעללעֿפ עשילַארָאמ-שירָאטסיה עכלָאז רעדיװ ןייז
 ,"ןעבעג וצ םוקילבוּפ םעד

 |;גנוצעזרעציא רעזדנוא ןיא }

 סנירענעייל ןוא רענעייל עבושח ערעזדנוא ןוֿפ ןדעי יװ ױזַא
 -נעל ַא ןענַײז רימ זַא ,ןעגנודלעמ ערעזדנוא ךס ַא ךרוד טנַאקַאב זיא
 טָאה טײהנעזעווּפָא רעזדנוא תעב ןוא ,דנזעווּפָא ןעוועג טַײצ ערעג
 . עיצקַאדעד רעד ןיא טקישעגנַײרַא ןַאמ רעטנעגילעטניא רעבושח ַא
 -לעטש ןקיטלָאמעד רעזדנוא וצ "רעשיליופ רעד, ןָאטעילעֿפ םעד
 קיטנעק טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעטנעגילעטניא ןַא ךיוא ,רעטערטרַאֿפ
 םעד זיולב גוא ןיא טַאהעג רָאנ ,טקַא ןטייווצ םעד טנעיילעג טינ
 -סיוא עשיטעטסע-טינ עקינייא טקרעמַאב טינ טָאה ןוא ,קעווצ ןטוג
 .ךיז קידנזָאלרַאֿפ ןוא ,טצונַאב טָאה רעסַאֿפרַאֿפ רעד עכלעוו ,ןקירד
 ױזַא ןָאטעילעֿפ רעצנַאג רעד זיא רענעמ עטנעגילעטניא עדייב ףיוא
 זַא ,טוג קידנסיו ךָאד ,ןרַאװעג טקורדעגּפָא טייג ןוא טייטש רע יו
 ,ערדָאי רעד ףיוא זױלב טינ ןקוק רענעייל .וו ערעזדנוא ןוֿפ דס ַא
 ןבעג וצ קיטיינ רַאֿפ ןענוֿפעג רימ ןבָאה ,לָאש רעד ףיוא ךיוא רָאנ
 ןגעק ךעלנײשרַאו) ענעצס-סולש ַא ןָאטעילעֿפ ןוֿפ טקַא םעד ןיא
 ןוא טעברַאַאב ןבָאה רימ עכלעוו ,(רבחמ ןוֿפ שטנּוװ ןוא קעווצ םעד
 זַא ,ןטעב ןוא ,טקַא ןטירד םעד טזָאלעגסױרַא ןצנַאגניא ןבָאה רימ
 רימ ,ןַײז לחומ זדנוא ןלָאז סנירפנעייל ןוא רענעייל ערעזדנוא עלַא
 ,םַארגָארּפ רעזדנוא טול .רעטַײװ ןבערטש ,טציא זיב יו ױזַא ,ןלעו
 ."םלוע ןרַאֿפ ןענָאטעילעֿפ עשילַארָאמ-שירָאטסיה עכלעזַא ןבעג וצ

 סָאװ ,|גנוצעזטרָאֿפ} ןָאטעילעֿפ רעטצעל רעד טמוק ךָאנרעד

 .טייקשירַאנ עטצעל ךיוא רעבָא ןעטייױוצ םעד עדנע;} :ױזַא טקידנע

 דלַאב איוו .טַײצ-רטניוו ןזעוועג ענעצס יד ןיא ןעססיוו רעזעל יד יו

 ןעבָאה ,ןעגנַאגעצ טקַא ןעטייױוצ םעד ךָאנ ךיז ןענעז ןענָאזרעּפ איד

 ןעטײקשירַאנ ןיק רהעמ ןעיליוו ןוא ןייצ איד טלהיקרעד ךיז יז

 ,*ןהעגעב

 ,ָארַאק .י ןוֿפ .ע .ש
 -רָאי ןט19 ןטימ ןוֿפ קיטש- רַעטַאעט עטנַאקַאבמוא ריֿפ --- ךיירנייו .מ ,רד

 ,"עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ וויכרַא, ,טרעדנוה
 ,175-238 .,וז ,1930 ,קרָאיוינ-ענליוו

 ,רעבַײרש רעטנַאקַאבמוא ןא ןַאמטוג היעשי -- (דַארגנינעל) גרעבניצ .י .רד
 .1927 לירּפַא"ץרעמ ,ענליװ ,"רעטעלב ָאוװלי, |

 -עלב , ,עינעמור ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד וצ -- ץרַאװש קיציא
 ,105-107 .וז ,1957 ,172 'נ ,10 דנַאב ,עשרַאװ ,"עטכישעג רַאֿפ רעט

 ,עינעמור ןיא רעטַאעט ׁשידִיי רָאי טרעדנוה -- (ץרַאװש קיציא) ָארַאק .י
 ,1961 ,4 'ג ,י .נ ,"רוטלוק עשידִיי,

 ,1968 ילוי 1 ,י .ג ,ש' אפ , ,ןײטשלעקניֿפ ריאמ-היעשי ןגעװ --- יכאלמ .ר .א
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 ' רעטַאע ט ןשידיי
 טיי

 "ףעטרא},
 { דנַאברַאפ-רעטַאעט רעטעברַא}

 גנולײטּפָא רעשידִיי רעקיטלָאמעד רעד ַײב זיא 1929 ןיא ךרעב
 ןרָאװעג טעדנירגעג קרָאי-וינ ןיא *גיל סרעקריָאװ גנָאי, רעד ןוֿפ
 ַא טימ טקידנערַאֿפ רעבָא ךיז טָאה עכלעוו ,עיצקעס עשיטַאמַארד ַא
 : | | | .לַאֿפכרוד

 "טיײהַײרֿפ, ןיא לקיטרַא סדלַאוװכוב .נ ןוֿפ גנוקריוו רעד רעטנוא

 ןרָאװעג טעדנירגעג ףיורעד זיא ,רעטַאעט שירַאטעלָארּפ ַא ןגעוו
 טנֿפעעג לעיציֿפָא זיא סָאװ ,"עידוטס עשיטַאמַארד טײהַײרֿפ יד;
 -רָאֿפ ךרוד זיא ךָאנרעד דלַאב .1925 רעבמעצעד 15 םעד ןרָאװעג

 -עג טעדנירגעג סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עקניל 122 ןוֿפ רעייטש
 רמרמ ןמלק טימ *ףעטרַא; דנַאברַאֿפ-רעטַאעט רעטעברַא רעד ןרָאװ
 סלַא סמַארבייא דוד ןוא רעלדנַאס :ג ,רעלדַא .י ,טנעדיזערּפ סלַא

 .עידוטס רעד ןוֿפ רָאטקעריד סלַא לטסעמ ֿבקעי ןוא ןרַאטערקעס

 -רעַײֿפ ןוא רעקידײרֿפ רעד טימ רעטעברַא עשידִיי יד וצ *ףעטרַא;

 רע זַא ןוא טריֿפעגסױא עבַאגֿפױא ןַײז טָאה רע זַא ,גנודלעמ רעכעל

 -עלָארּפ רעטשרע רעד ןוֿפ גנַאהרָאֿפ םעד ןבייהוצֿפױא טיירג זיא

 עיגָאלירט יד... רעטַאעט-רעטעברַא ןטשרע םעד ןיא ליּפש רעשירַאט

 -עג ןלעוו ןעגנולעטשרָאֿפ יד... ןַאמײטש ששונייב ןוֿפ "רעיוט םַײב

 ןעמ .טנווָא ןוא גָאטַײב קיטנוז ,ךָאוװ ַא לָאמ ייווצ זיולב ןרעוו טליּפש

 -ןעצ ערעסָאװ ןטלַאהסיוא גנוריֿפֿפיױא יד טעוו טָאטש ןיא זַא ,טנכער

 ןרָאֿפסױרַא עטנַאלּפעג עכעלטע טימ ןעמַאזצ .ןעגנולעטשרָאֿפ ןצֿפוֿפ

 רַאֿפ... ןכָאװ ןעצ ַא ןעמענרַאֿפ סָאד טעוו ץניוװָארּפ רעטנָאנ רעד ןיא

 זומ רעטַאעט-רעטעברַא רעד .טינ תילכת ןייק סָאד זיא טֿפנוקוצ רעד

 קיסעמלגער ןרינָאיצקנוֿפ ןענָאק לָאז רע זַא ,ױזַא ןרעוו טרילבַאטע

 .רעליּפשיוש-רעטעברַא עטעווערָאהרַאֿפ יד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא טינ ןוא..

 עסיורג ןָא ןרעוו טרעכיזעג ןָאק רעטַאעט-רעטעברַא רעגנוי רעד.

 ,װָארַאטָאלַאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,לטסעמ ֿפקעי -- ישזער ,"רעיוט םַײב , סנַאמיײטש שונייב ןוֿפ טקַא רעטירד

 ןוֿפ ןָאקיסקעל; עז *ףעטרַא; ןוֿפ טייקיטעט בייהנָא םעד ןגעוו|

 .192795 .זז ,דנַאב רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידִיי

 :טבַײרש דלַאװכוב .נ

 -רַאֿפ ןבָאה קיטנוז רעטניװ ַא ןיא ,קירוצ רָאי ַײרד טימ..,

 -עגּפָא סעיצַאזינַאגרָאירעטעברַא קילדנעצ עכעלטע ןוֿפ רעטערט

 -רעטעברַא ןשידִיי ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב ןוא ץנערעֿפנָאק ַא ןטלַאה

 רעטַאעט רעטעברַא רעד; ןרָאוװעג טעדנירגעג זיא'ס ןוא ,רעטַאטט

 םעד ןדנירג וצ ןרָאװעג טױרטרַאֿפ זיא םיא.. |ףעטרַא} ײדנַאברַאֿפ

 רעד טמוק טציא .עקירעמַא ןיא רעטַאעט-רעטעברַא ןשידַײ ןטשרע

3 

 טציא .רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןֿפַאשעג טָאה "ףעטרַא, רעד .. רעטלעג

 -טבוס, ןרעוו ןלָאז יז... ןסַאמ-רעטעברַא יד ןוֿפ ןרעדָאֿפ רע ףרַאד
 -עכיז יד.. .רעטַאעט םענעגייא רעייז ןוֿפ |ןטנענָאבַא| "סרעביירק
 יד ןוֿפ ענייא ןרעוו ףרַאד רעטַאעט-רעטעברַא ןגנוי םעד ןוֿפ גנור

 ."טֿפַאשרעטעברַא רעשידִיי רעגיה רעד רַאֿפ ןבַאגֿפױא עטסקיטכיוו

 ירעיוט םייב ,

 -ֿפױא רעטַאעט-טירטס ןט7-48 .ןיא זיא 1928 רעבמעצעד 16 םעד
 ֿבקעי ןוֿפ טסקעט-עניב ,"רעיוט םַײב, סנַאמייטש .ב ןרָאװעג טריֿפעג
 -- קיזומ ,ווָארַאטָאלָאז .מ --- ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,לטסעמ
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 טא

 -- ץנעט ןוא גרעבנייוו .י .ֿפָארּפ --- קיזומ-ץנַאט ,ןייטשלע .לא
 .,ןָאסנריוב עיֿפָאס

 :שטיװעינַאמ דוד טבַײרש גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו

 זיא רעטַאעט-רעטעברַא רעשידִיי רעד -- דניק עטיור עַײנ סָאד,
 יד ןבָאה רעבמעצעד ןט16 םעד טנװָא קיטנוז .ןרָאװעג ןרױבעג
 דניק סָאד... .טרובעג ןַײז טרעַײֿפעג קרָאי-ינ ןוֿפ רעטעברַא עשידִיי
 -נוגעווַאב עלַא טינ ,תמא .סקיטולבלוֿפ ַא ,סקיטֿפערק ַא סױרַא זיא
 ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד .שיטסַאלע ,קיגױב םוקלוֿפ ןיוש ןענַײז ןעג
 -נדירֿפוצ זיא םעלַא רַאֿפ טינ .טָארט רערעּכיזטינ ַא טקרעמעג
 .-עג טגיועג ןוא טלקיױועג,; זיא סע ױזַא יו ןֿפוא רעד קידנלעטש

 רעלַארטַאעט רעד ןגעק ןעגנוצעזסיוא ןענַארַאֿפ ךיוא ןענַײז סע ."ןרָאװ
 ןשירעלטסניק ןסירג םעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא רעבָא ,אֿפוג ליּפש
 -עגנָא זיא סָאװ ,בעוועג ןשינעצס ןטריצילּפמָאק םעד טימ ,םענרַאֿפ
 טָאה'ס ןוא... קיטשינ "ךעלהמיגּפ, יד ןענַײז ,עניב רעד ףיוא ןעגנַאג
 ןעגנַאזעג-ביול יד ןוא עמַאנֿפױא עשיטסַאיזטנע יד טנידרַאֿפ רֹׁשּכ
 -רַאֿפ ןסַאמ ,סענעצס עדחיױרב טימ ךַײר זיא גנולעטשרָאֿפ יד.
 גנורעדינרעד ןוא גנוביוהרעד ןוֿפ ,טלָאװער-ןסַאמ ןוא גנוֿפַאלקש
 ןטימ רָאנ טינ ,םלוע רעטעברַא םעד ןּפַאכרַאֿפ טחמעג טָאה סָאד..
 ןעוועג זיא'ס.. .םרָאֿפ רעכַײרנברַאֿפ רעד טימ ךיוא רָאנ טלַאהניא
 ירעליּפשיוע עלעודיוװידניא ךיוא ,גנולדנַאה עויטקעלָאק רָאנ טינ

 -ןסַאמ יד ןיא טלַאטשעג רעדָא רוגיֿפ עדעי .ןרָאװעג ןזיווַאב ןזיא

 .ץא טצירקעגנַײא ןבילברַאֿפ וא טרירביוו ,טבעלעג טָאה סענעצס

 1 | "יןורכז

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ץנַאלג .א

 קיטנוז ןטצעל ןוא... .טיירגעג "ףעטרַא; רעד ךיז טָאה רָאי ַײרד;
 רעזעיטקַארּפ רעטשרע רעד ןרָאוועג ןגָארטעגרעטנוא זדנוא זיא טנווָא
 ַא יא טדערעג רענדער ןבָאה גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ ...טַאטלוזער
 ,תולעּפתה ַאזַא ןיא ןַײרַא וליֿפַא זיא ןיִגלֶא .מ .ןָאט סענעביוהעג
 -ַאדנוֿפ רעד טינ זיא סָאד זַא ,ןיימ ךיא, :ןגירשעגסיוא טָאה רע זַא
 ןעמ זַא ,טליֿפעג טינ טָאה ןעמ ןוא ,"רעטַאעט רעצנַאג ַא רַאנ ,טנעמ

 ענעבירטעגרעביא ענױזַא טימ... עידוטס רעד טינ הֿבוט םוש ןייק טוט
 רַאֿפ טָאה'מ זַא ,טונימ ןייק ףיוא טינ טסעגרַאֿפימ בוא ,ןֿפורסױא
 ןוֿפ טעברַא יד רָאנ ,ןרָאיטקַא ןייק טינ ,רעטַאעט ןייק טינ ךיז
 ַא ןוֿפ ןגָאז רימָאל ;לַאֿפ ןטסעב ןיא ,ןעמַאזקע םעד ,ןטנַאידוטס
 -ליוװ ןַײז ןעמ ןָאק ,לוש רעשיטַאמַארד ַא ןיא סַאלק ןקידנרױדַארג
 ,ישזער יד .. !השקשינ -- לייטרוא םעד ןבעגסױרַא ןוא טגיינעג/

 -ױר ןעמענ ,ָאטעגֿפױא ךס ַא רעייז טָאה ,טעברַא סלעטסעמ ֿבקעי
 יז ןוא סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא לַאירעטַאמ
 -ַאב ךיז ןלָאז עניב רעד ףיוא זַא ,ױזַא ןריטשומסיוא ,ןרידוטשנייא
 עזעביה ַא זיא ,ןעגנוריפורג עטלעטשעגסיוא ,עטנכייצעג ןייש... ןעמוק
 ענלצנייא .טגעווַאב ןייש ךיז טָאה ךַאז עצנַאג יד.. גנוכיירגרעז
 עניב רעד ףיוא ןעגנַאגעג ןוא ןענַאטשעג זעיצַארג ץנַאג ןענַײז ןרוגיֿפ
 ןוֿפ טרּפ םניא עידוטס יד ןַײז ךיוא זומ וטפױא םעד טימ ןדירֿפוצ..

 טגעמעג טלָאװ *רעטַאעט רעשידִיי רעמיטיגעל , ןיא טינ .ךַארּפש
 ןדײרוצסױרַא ױזַא סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא יד ַײב ןענרעל ךיז
 יו ,ןיזע יו ..ןצַאז וא רעטרעוו ךעלטייד ךוא רָאלק ,טועפ --

 ךס ַא טגָאז .. בײהנָא רעד.. ךַארּפש סלַא ןַײז ןָאק שידִיי קידנגנילק
 ןטסנידִרַאֿפ יד טעמּכ ךיז ןקידנע ,קורדנַײא ןַײמ טול ,טימרעד .וצ
 רעבָא ןָאק ךיא.. ."ףעטרַא; םעד ןוֿפ טירטסױװַא ןטשרע םעד ןֿפ
 עגונב קיטירק רעטסֿפרַאש רעד ןוֿפ ךיז ןטלַאהּפָא טינ ןפוא ןיאב

 ,ןיימ ךיא.. ןַײז וצ לחומ טינ טושפ זיא סָאד .לַאווסיוא-ןסעיפ םעד
 עטלטייקעגֿפױנוצ-זױל סנַאמייטש זיא ,שילַארטַאעט ,שירעלטסניק זַא
 ךַאז עטסנגנולעגמוא יד שוריֿפב ןוא ךַאװש רעיײז ?עיגָאלירט;,
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 ..וּהרפ רעטנַאסערעטניא ןַא ןענַײז סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלָאז.;
 טינ שירעלטסניק ןוא ןטלַאהעגסױא טינ . ןטָארעג טינ טַײװ רעבָא
 ןעמויטסָאק סווָארַאטָאלָאז ןעוועג ךיוא ןענַײז קידנלעטשנדירֿפוצ רָאג
 ןוא קיעֿפ ןבָאה ץנעט סנאסנרעב עיֿפָאס ןוא קיחמ סנייטשלע .א..
 יז ןוא גנולעטשרָאֿפ עצנַאג יד *טרַאפשעגרעטנוא; קיטֿפערק
 | *...טנַײשַאב

 | ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןיגלָא .מ

 ןבָאה רימ ןוא גנַאהרָאֿפ רעד ןבױהעקגֿפױא ךיז טָאה'ס ןעוי..,
 םענַײֿפ ַא טימ דניק ןייש ,טנוזעג ַא ןריובעג טרעוװ סע זַא ,ןעזרעד
 טציא ןיױש ןבָאה רימ .המשנ רענייש ַא ןוֿפ גָאװצ םעד ןוא רעפרעק
 עיצַאזינַאגרָא ןַא ןבָאה רימ .רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןוֿפ ביהנָא םעד
 ןטרַאוורעד ייז ןוֿפ ןענָאק רימ ,סָאװ ,רעירָאטעלָארּפ רעליּפשיוש ןוֿפ
 עינַאּפמָאק עצנַאג יד.. רעטַאעט-רעטעברַא ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ליֿפ
 עצנַאג טעווערָאה עמ .סנייא ןוא סנייא ,רעטעברַא ןענַײז רעלפש
 טכַא רעד ףיוא רעטַאעט ןיא רימ ןציז טציא.. רעּפעש יד ןיא געט
 -דַאֿפ סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ ַא ףיוא ןקוק ןוא טָאג רעטסקיצרעֿפ ןוא
 .טינ ןיוש ןענַײז סָאד .רעטַאעט רעטכע ןַא סע זיא זדנוא רַאֿפ .טּפַאכ
 ,עבָארּפ ןייק טינ ןיוש זיא סָאד .רעליּפשיוש ןענַײז סָאד .רעליש ןייק
 -קעלָאק רעטריזינַאגרָא טוג ַא זיא סע.. טסנוק עטכיירגרעד זיא סָאד
 רימ ןבָאה ,הֿפוקּת רעטסעב ריא ןיא .,"המיבה, רעד ןיא ץוח ַא .וויט
 וליֿפַא ,יטקעלָאק ןשילַארטַאעט ַאזַא ןעזעג טינ עקירעמַא ןיא ַאד

 עוויטקעלָאק ענױזַא טכיירגרעד טינ טָאה "רעטַאעט דרַאהנייר, רעד
 ןוֿפ סרעטַאעט-טסנוק עשידִיי יד ןיא ןגנולעטשרָאֿפ יד ןגעוו .ןטקעֿפע
 גנוריֿפֿפיוא עצנַאג יד... ןדייר וצ סָאװ ָאטינ יאדוא ןיוש זיא עקירעמַא
 ךַאז יד.. לקַאטקעּפס רעטנַאסערעטניא ןוא רעטיירב ַא ןעוועג זיא
 ,טנגייא ןעוועג זיא גנידצלַא ןוא... ףוס ןזיב בײהנָא ןוֿפ טבעלעג טָאה

 -ייא ןַא ,רָאטקעריד רענעגייא ןַא ,רעליּפשיוש ענעגייא .סעשירֿבח |

 ַא זיא'ס.. טיינעג ןײילַא ןעמ טָאה ןעמויטסָאק יד.. רעלָאמ רענעג
 לֵאז רעטַאעט רעַײנ רעד זַא ,זדנוא ןיא ךיז טדנעוו סע.. בייהנָא רעטוג
  -נסַאלק ןשירַאטעלָארּפ רעזדנוא ןיא רָאטקַאֿפ ַא ןרעוו ןוא ןסקַאװו

 | | | ."ףמַאק
 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ינודקומ .א .רד

 זזנוא ַײב עידוטס רעשיטַאמַארד ןייק ןוֿפ טעברַא רעד ןיא..,
 "עלע עלַארטַאעט יד ןוֿפ גנומענַאב ערָאלק ַאזַא ןעזעג טינ ךיא בָאה
 טירש רעקיטכיוו ץנַאג ַא זיא ןיילַא סָאד .גנוריֿפֿפיױא ןַא ןיא ןטנעמ
 סעּפע ליוו יז ,סעּפע בילוצ טליּפש יז... רוטלוק-רעטַאעט רעזדנוא ןיא
 ענלצנייא ןייק טינ ,רעליּפש ןוֿפ עסַאמ ַא טיצרעד יז...ליּפש ךרוד ןגָאז
 רעטַאעט ןייק רעבָא ,ָאידוטס עלַאעדיא ןַא זיא סע ,ללכה .רעליפשיוש
 -טפיוה רעד זיא רעטַאעט ןיא .טינ ןֿפוא םושב לַײוורעד ךָאנ סע זיא

 ָאידוטס רעז וצ זַא ,זיא לּכה-ךס רעד... רעליּפשיווע רעד רעלטסניק
 לָאמנייק טעוו ויטקעלָאק רעד... רעטַאעט ַא ןבָאה טשרע ןעמ ףרַאד
 יד ןעוו. רעלטסניק םענלצנייא םעד ןטַײברַאֿפ טינ רעטַאעט ןיא
 עטָאכ טַאהעג טלָאוװ "רעיוט םַײב, סנַאמייטש שונייב ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא
 -עג ןעזסיוא רעדנַא ןָא רָאג יז טלָאװ ,רעליפשיווע עקיטכיר 5
 ןעמוקעגסױרַא טלָאװ.. ישזער רעטֿפַאהנסיװעג רעייז רעד ַײב .טַאה
 גנוריֿפֿפיוא ןַא ןעמוקעגסיורַא זיא ױזַא .לקַאטקעּפס רעטוג ַא תמאב

 זיא טע.. רעליפשיוש רעד -- רקיע רעד טלעֿפ סע רעכלעוו ןיא
 סע קידנעמענ ןוא ,ָאידוטס ַא ןוֿפ טירטֿפױא רעטשרע רעד רעבָא
 .רעטרעוו-ביול זיולב ןרעוו טגָאזעג ריא ןָאק ,ָאידוטס יד סלַא זיולב
 ."ןגָאמרַאֿפ רימ סָאוו ָאידוטס עטסעב יד זיא סע

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןָאסלקוי .ר

 ןיא זיא "רעיוט סַײב, עמַארד-ןסַאמ סנַאמיײטש שונייב שטָאכ;
 -יינ ןגעװטסעדנוֿפ זיא ,ןרָאװעג טריזנעצער ןיוש *טײהַײרֿפ, רעד
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 רעטַאע ט ןשידיי
 טיי ראשי

 -סירעטקַארַאכ רָאּפ ַא שטָאכ ןכַײרטשרעטנוא ןצרוק ןיא שטָאכ קיט
 יו ךיז טיצ עמַארד רעד ןוֿפ גנַאג ןצנַאג םעד ךרוד... ןכירטש עשיט
 ןוא טֿפַאשרעה רעשינַאריט ַא ןשיווצ ףמַאק רעד םעדָאֿפ רעטיור ַא
 רעד זיב בייהנָא עמַאס ןיא טלָאװער .עסַאמ רעטֿפַאלקשרַאֿפ ַא
 יזעזער יד .גנוריֿפֿפיױא רעד ןוֿפ סולש םַײב ּפָארַא ךיז טזָאל גנַאהרָאֿפ
 ווָארַאטַאלַאז .מ רֿבח ןוֿפ סעיצַארָאקעד יד ,לעטסעמ ֿבקעי רֿבח ןוֿפ
 -ַאטעלָארּפ עגנוי יד ליֿפ רעייז ןֿפלעה ןייטשלע .א ןוֿפ קיחמ יד ןוא
 ןטימ ןעגנורדעגכרוד שיגָאלָאעדיא ןענַײז עכלעוו ,רעליּפש עשיר
 ףיוא ןֹוא עמַארד רעקיזָאד רעד ףיוא טקוק ןעמ ןעוו .. ףמַאקנסַאלק
 זַא ,רָאלק טרעוו ,טכיל םעד טָא ןיא גנוריֿפֿפיױא רעלוֿפטכַארּפ ריא
 ןוא ןעז ןֿפרַאד רעטעברַא יד סָאװ ,עמַארד ַא זיא "רעיױט םַײב;
 | ."ןבָאה האנה קרַאטש ריא ןוֿפ ןלעוו

 ֹו

 .ירמועב גל

 ןוא

 ײפכירעג ןשיטעװָאס-שידיײ ַא ןיא

 טיול טעלַאב ,"רמועב ג"ל, טריֿפעגֿפױא טרעוו 1929 ַײמ 25 םעד
 סעיצַארָאקעד ,רענייוו רַאזָאל --- קיזומ ,ןיגלָא .מ ןוֿפ םכילע-םולש

 ןשיטעוװָאס-שידִיי ַא ןיא, ןוא ,חמצ ןימינב -- ץנעט .ןָאסנָארַא .ב--

 ,לטסעמ ֿבקעי --- ישזער ,ןָאסלעגרעב דוד ןוֿפ "טכירעג

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלַאװכוב .נ

 "רמועב ג"ל , ןיא עידוטס רעד ןוֿפ טירטסױרַא רעטצעל רעד ...,
 יד םױ; טלַאה סָאװ ,טעברַא עטסנרע א עסיורג עטשרע יד זיא
 ןשירָאטעלַארּפ ןטימ טקַאטנַאק רעד .גנוטכיר רעדעי ןוֿפ עבָארּפ
 ,טכע זיא אֿפוג גנוריֿפֿפיױא יד ןוא ,קידנעטשלוֿפ טרָאד זיא רעיושוצ
 טענעגייא ןַא טגָאמרַאֿפ ןוא טריזינַאגרָא לוֿפטכַארּפ ,ץנַאג שזינַאגרָא
 זַא ,קנַאדעג רעד ןרעוו טזָאלרעד טינ וליֿפַא ָאד ןָאק סע. .םעטָא
 לָאז. .ןרעוי ןזיועג טינ רעמ לָאז טעלַאב רעלוֿפטכַארּפ רעד טָא
 ןלייט עלַא ןיא ןרעוּו ןזיוועג לָאז "רמועב ג"ל , זַא ,ןעז *ףעטרַא; רעד

 ךיז טמענ'מ ןעוו.. .ץניווַארּפ רעטנָאנ רעד ןיא ןוא קרָאי-ינ ןוֿפ -

 ,סנטשרע ,זיא רע זַא ,ןעמ טניֿפעג ,טעלַאב םעד ןיא *ןעלבירג,

 ןֿפרַאד ןֿפַָאטש טנורג ףניֿפ.. ןֿפָאטש עלעיַאר עטכע ןוֿפ טכַאמעג

 ,טעברַא ריטשומ ןוא ישזער ,קיחמ ,ָאירַאנעצס :ןעוו טכַארטַאב

 -ַאב ףָאטש רעדעי ןוא ,טעברַא-ריֿפכרוד ,םויטסָאק ןוא עיצַארָאקעד

 סמכילע-םולש ןוֿפ.. ָאירַאנעצס סניגלָא .טכע קידלרעּפ זיא רעדנוז

 ַא ןבעגעג רעסישזער םעד ןוא רעקיװמ םעד טָאה "רמועב גל,

 -עצס רעד טָאה ַײברעד .טעברַא רעייז רַאֿפ םערוֿפ ןדילָאס ןקיטרַאֿפ

 ,ירד ןלוֿפרָאמוה ,ןקיניזֿפרַאש ַא ךַאז רעצנַאג רעד ןבעגעג טסירַאנ

 גנוטכיר רעד ןיא טעלַאב םעד טעוועריקרַאֿפ לָאמַא טימ טָאה סָאװ

 ןוֿפ טײקשירענַָאיצולָאװער יד .עיגָאלָאעדיא רעשירַאטעלָארּפ ןוֿפ

 ..טעשזוס םעד ןוֿפ גנולקיווטנַא עכעלריטַאנ ַא.. זיא "רמועב ג"ל;

 ןינע רעד .קיחמ סרענייוו רַאזַאל...ןצַאש רעקיטירק-קיזומ ןלָאז

 טֿפיטזעעג טָאה רענייוו ...ץנעטעּפמָאק רעזדנוא רעסיוא ןצנַאגניא זיא

 ןטימ רָאטיזָאּפמָאק רעד טָאה ייברעד... וװיטָאמ-סקלָאֿפ ײלרעלַא טימ

 ךיז טָאה רענייא ."עקשזדנעה ןיא טנַאה, טעברַאעג רעסישזער-ץנַאט

 לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טָאה חמצ ןימינב.. ןטייױוצ םוצ טסַאּפעגוצ

 יד ., רעסישזער-ץנַאט ַא יװ טײקיעֿפ עשירעֿפעש ןייז ןזיוועגסיױרַא -

 ג"ל, ןיא ןָאטַעגנַײרַא טָאה חמצ סָאװ ,טעברַא עשירָאטַאזינַאגרָא

 זיא טעברַא סנָאסנַארַא ךורב.. ןצַאשּפָא טינרָאג ךיז טזָאל "רמועב

 עקיטרַאֿפ יד ןיא ןטָארעג ןטלעז יא ,עעדיא רעד ןיא שירעלעֿפנייא יא

 עלַא ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ עקידנעטשלוֿפ ַא םורַא ןוא סורַא.. ןעמרָאֿפ

 ָאד טלָאװ עמ . רעטַאעט טכַאמ'מ עכלעוו ןוֿפ ןֿפָאטש ערעדתזַאּב
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 סַאּפש סנָאסלעגרעב דוד ןגעוו גנוקרעמַאב ַא ןכַאמ טֿפרַאדעג רשֿפא
 גָאלַאיד רעשידִיי סנָאסלעגרעב.. טנוװֶא ןבלעז םעד טריֿפעגֿפױא..
 סַאּפש רעד רָאנ.. קיניזֿפרַאש ןוא קידלרעפ ױזַא ץלַא ךָאנ טבַײלב
 טינ רשֿפא טלָאװ עמ ."קַאמשעג ןטוג ןיא, ןצנַאגניא טינ רשֿפא זיא
 / טימ גנודניברַאֿפ ןיא טכירעג-ןטעיווָאס ןעידִיי ַא ןרינעצס טֿפרַאדעג
 טליּפשעג זיא ךַאז יד .עטכישעג "רעקידלציק, ַא ,"רעטנַאקיּפ, ַא
 ןָאטעג ישזער ןַײז ןיא טָאה לעטסעמ ֿבקעי... טכעלש טינרָאג ןרָאװעג
 ..ןדנעטשמוא יד רעטנוא} ןָאטֿפױא טנָאקעג טָאה רע סָאװ ילַא

 ןיא| ןיטרַאמ ןָאשזד טבַײרש גנוריֿפֿפױא רעבלעז רעד ןגעוו
 | - :ןןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד
 ןטסנרע ןַא גנַאג ןיא טזָאלעג ימ ךס ַא טימ טָאה חמצ ןימינב , -

 .עטכיטעג רעד ןיא טעלַאב ןשידִיי ןטשרע םעד ןֿפַאש וצ ךוזרַאֿפ
 -ַאטס רעשיטערָאעט ַא ןוֿפ סױרַא טַײװ ,טַײװ ןיוש זיא ךוזרַאֿפ רעד
 רעד.. םרָאֿפ רעקיטרַאֿפ רעטערקנָאק ַא ןיא טעמּכ זיא ןוא עיד
 -טעלַאב ַא טלעטשעג לָאה יגענרַאק ןיא ַײמ 25 םעד טָאה *ףעטרַא

 טימ "רמועב ג"ל, ןעמָאנ ןרעטנוא סענעצס ַײרד ןיא עמימָאטנַאּפ
 -עג טכַאמעג זיא רַאנעצס רעד .רעסישזער-ץנַאט סלַא חמצ ןימינב
 יד .םכילע-םולש ןוֿפ טסקעט ןעלעניגירָא ןוֿפ ןיגלָא .מ ןוֿפ ןרָאװ
 סירָאב ןוֿפ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד .רענייוו רַאזַאל -- קיזמ
 -ױש ןיא ןטנעדוטס ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד שטָאכ .ןָאסנָארַא
 -ץנַאט רעד טימ טנַאקַאב טינ ללכ ןענַײז עכלעוז ,טסנוקיליפש
 רָאטקעריד-ץנַאט רעד עכלעוו רעטנוא ןעגנוגנידַאב יד ןוא ,טסנוק
 ןעוועג ךָאד סע זיא ,קיטסניג רעייז ןעוועג טינ ןענַײז ,טעברַאעג טָאה
 ץנַאט ןוֿפ טסנוק רעד ןיא ךוזרַאֿפ םעַײנ ַא רַאֿפ בייהנָא רעקיטכיוװ ַא
 .רוטלוק רעשידִי ןוא

 ליֿפ ףױא רעלטסניק סלַא טנכייצעגסיוא ךיז ןדִיי ןבָאה יאדוַא
 -ֿפױרַא ןרָאי עטצעל יד ןיא ןענַײז ײרעלָאמ ןוא קיזמ ןיא .ןטיבעג
 םורַא זױלב זיא רעטַאעט שידִיי ןזִיי לָאצ עשביה ַא ןעמּוװשעג
 ןעמוקעג ץנַאט רעשידִיי זיא טציא טשרע ןוא ,טלַא רָאי קיצֿפֿפ
 | ,"גנוֿפַאש עשירעלטסניק ַא סלַא ץנעטסיזקע םוצ

 םעד *?טײהײרֿפ, ןיא טקורדעג זיא "רמועב ג"ל, טעלַאב רעד |
 | | .1929 יַאמ 5

 ײןיווטָאב ילתפנ ,
 ירָאטַארָאבַאל ןעקירעמַא;ק ןיא זיא 1929 רעבמעווָאנ 30 םעד

 ילתֿפנ; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא עשַאב אשזד םע ןוֿפ ריא *רעטַאעט
 ,ַאקרָאװעװ ,א ןוֿפ רעדליב 9 ןוא ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"ןיװטָאב

 טידיא --- ץנעט ,רעֿפײש ֿבקעי --- קיזומ ,ןעס וטַאּפ -- סעיצַארָאקעד |
 ,לגיס

 ;טביײרש דלַאוװכוב .נ

 טקילֿפנָאק רעד זיא עסעיּפ רעד ןיא טקילֿפנָאק טנורג רעד.,
 ןַא יװ טינ.. עיזַאושזרוב רעד ןוא סַאלק-רעטעברַא םעד ןשיווצ
 דוטַאינימ ןיא ףמַאקנסַאלק רעכעלטלעוולַא רעד יו רָאנ ,לַאֿפ לצנייא
 טָאה ןרעסישזער םעד} ..עטנַאסערעטניא ןַא זיא גנוריֿפֿפיױא יד.
 םעד ךַארּפש-רעטַאעט ףיוא ןצעזרעביא וצ :בָאגֿפױא ןייא טקיטֿפעשַאב
 ןַא ףיוא ןָאטעג רע טָאה סָאד ןוא ,עסעיפ רעד ןוֿפ ...טלַאהניא טנורג
 רעטשרע רעז ןיא טימ טסייר גנוריֿפֿפיױא ןַײז .ןֿפוא ןטנַאסערעטניא
 ילתֿפנ; זיא ליפש-רעטַאעט ַא יװ ..ליּפש-רעטַאעט ַא יװ עיציל
 ןעז וצ דיײרֿפ ַא זיא'ס ...טייקטכע עשירעלטסניק קיטש ַא "ןיווטַאב
 טסַײר ןוא טקריװַאב יז יו ,םלוע םוצ רעבירַא טייג ליפש יד יו
 רעטסעב רעד ?טליּפשעג קיטש יד טרעוו ױזַא יװ.. רעיושוצ יד טימ
 ןיא ..ףורּפָא ןַײז טימ םלוע רעד טיג עגַארֿפ רעד ףױא רעֿפטנע
 ןוא טקריױװַאב רדסּכ רעוו רעױשוצ יד יוװ ריא טעז *ןיווטָאב ילתֿפנ;
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 ןדעי ףױא ןלעטשּפָא ךיז טנָאקעג ָאד ןטלָאװ .רימ.. ןסירעגטימ
 -נעלַאט רָאג לָאצ ַא ףױא ןזַײװנָא טנַאקעג ןוא רעדנוזַאב רעליּפש
 ערעייז טריֿפעגכרוד ןבָאה עכלעוו ריֿפ-ַײרד ַא ףיוא ,רעליּפש עטריט
 ןויכ ַא טימ ןליװ רימ רָאנ.. ןֿפוא םענעטנַאילירב ַא ףױא ןלָאר
 רַאֿפ .. "ןקיטירק , עכעלנעזרעּפ ,ערעדנוזַאב ןוֿפ געוו םעד ןדיימסיוא
 -ףעטרַא יד ןוֿפ ויטקעלָאק רעצנַאג רעד סָאװ קיטכיוו זיא זדנוא
 -מָאק עויטקעלָאק דַארג ןכױה ַאזַא ןזיועגסױרַא טָאה רעליּפש
 יי | -...ץנעטעּפ

 רעד טעוװ.. ךעלגנעגוצ יװ רעמ טינ ןענַײז סעיצַארָאקעד יד
 זיא "ןיווטָאב ילתֿפנ,.. ןבַײרש םיניבמ ןלָאז ץנעט יד ןוא קיחמ
 סָאװ ,ליּפש ַא זיא'ס ,ןעז וצ יאדכ יז זיא'ס סָאו ליּפש ַא זױלב טינ
 | ."תחנ ןשירַאטעלָארּפ ךס ַא ןֿפַאש ךַײא טעוו

 םָארגָאּפ ןשיבַארַא םעד תעב ןעמוקעגרָאֿפ זיא גנוריֿפֿפױא יד
 עשידִיי יד ןוֿפ גנולעטש יד .עניטסעלַאּפ ןקיטלָאמעד ןיא ןדִיי ףיוא

 ןשידִיי םַײב רעדורֿפױא ןקידלַאװג ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה ןטסינומָאק
 ,טסעטָארּפ סלַא ,ןבָאה סרעטַאעט עשידִיי יד .עקירעמַא ןיא רובצ
 עכעלרעגריב יד ןוא *טיײהַלרֿפ , רעד ןוֿפ ןסנָאנַא רעייז ןעמונעגסױרַא
 ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא יד טרירָאנגיא קידנעטשלוֿפ טָאה עסערּפ עשידִיי
 ,"ףעטרַא;

 ײױטַארקָאטסיר,

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא זיא 1930 רַאורבעֿפ

 סעיצַארָאקעד ,םכילע-םולש טיול סענָארַא .ֿפ ןוֿפ ?ןטַארקָאטסיר;

 .חמצ ןימינב -- ץנעט ,ווָארַאטָאלָאז .מ ---

 | :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טביײרש דלַאוכוב נ
 טליווװס.. לקַאטקעּפס רענעטנַאילירב ַא זיא *ןטַארקָאטסיר,,

 -עטכינ ַא ךרוד קורדנַײא םענעגייא םעד ןכַאמ עילַאק טינ טושּפ ךיז

 ,דײרֿפ ליֿפױזַא ךַײא טיג לקַאטקעּפס רעד .גנוצַאשּטָא רעכעלכַאז רעד

 טלַאה גנוריֿפֿפױא יד.. "רעקיטירקא ַא ןַײז רוסא ךיז טליוװס זַא

 ,ישזער ,טסקעט -- גתטכיר רעדעי ןיא סָאמ עשיטירק יד סא

 טינ ךיז טקנעדעג סע .גנטַאטשסיױא ,טכיל ,עיצַארָאקעד ,ליפשיוש
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 .א ןוֿפ טקַא רעטשרע

 סַאקרָאיװעװ

 ישזער ," ןיװטַאב ילתֿפנ ,

 ָאנעב

 סעיצַארָאקעד ,רעדיינש

 .וָארַאטָאלָאז .מ --

 ןטינָאמרַאה ַאזַא טימ רעטַאעט ןשידִיי ןיא לקַאטקעּפס רעקיצנייא ןייק

 ַאזַא טימ ןוא ןטנעמעלע-רעטַאעט ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ סָאגנעמַאזצ

 ךיז טקנעדעג סע .ןטנעמעלע ערעדנוזַאב יד ןוֿפ טעטילַאווק רעכיוה

 ױזַא ,שירֿפ ױזַא ,טכע ױזַא ןַײז לָאז סָאװ ,גנוריֿפֿפױא ןייא ןייק טינ

 -|צ ױזַא טַײצ רעקיבלעז רעד וצ ןוא טריניֿפַאר ױזַא ,קידושעליּפש

 "ןמַארקַאטסיר, יו רעיױשוצ ןטציפשעגרעביא טינ םוצ ךעלגנעג

 -עג םיצולפ ךיז טָאה ןענַאװ ןוֿפ ,?;סע טמוק יו ףןגערֿפ ריא טעװ

 "ןשטנעמ, סמסכילע-םולש זיא יזזַא יו ...?קיטשרעטסיימ ַאזַא ןעמונ

 טרֿפר ,טסקעט םענעטָארעג ַא ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוורַאֿפ לָאמַא טימ

 | | ?רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ ַא רַאֿפ ךָאנ

 סעד ,ךַארּפש יד ,ףָאטש-יור םעד טרעווילעג טָאה םכילע-סולש..,

 ,גרוטַאמַארד רעשיטעווַאס ַא ,סענָארַא .8 .טעיצַאוטיס יד ,רעגייטש

 -סיר, יז ּפָא טלייט סָאװ ,עיניל-ןסַאלק יד טנכיײצעגנָא רָאלק טָאה

 טימ ןבָאה ?ףעטרַא; ןוֿפ רעליּפש יד ."ןשטנעמ, יד ןוֿפ *ןטַארקָאט

 ןעגנולדנַאה יד ןיא ַײס טנעמָאמ-ןסַאלק םעד טנָאטַאב רעֿפײא סיורג

 ןוֿפ זיא רעבירעד .עיצַאזירעטקַארַאכ רעלעודיווידניא ןיא ַײס ןוא

 ןקנוֿפ טימ ןטכיולעגכרוד ױזַא זיא סָאװ ,טסקעט ַא ןרָאוועג "ןזעטנעמ

 ןוֿפ ישזער יד זיא גנוקעדטנַא עלענָאיצַאסנעס ַא-; ףמַאק-ןסַאלק ןוֿפ

 זַא ,טקיטכעדרַאֿפ טינרָאג זדנוא ןשיווצ טָאה רענייק .*ןטַארקַאטסיר,

 יױזַא טגָאמרַאֿפ ,קינהמיבה רענעזעוועג ַא ,רעדיינש ָאנעב רעגנוי רעד

 -רעטַאעט עקידוװעדײרַאב רַאֿפ שוח ַאזַא ,עיזַאטנַאֿפ עשינעצס ליֿפ

 ןטריצילּפמָאק ַא ןריזינַאגרָא ןיא גנורַאֿפרעד עֿפיײר ַאזַא ןוא ןעמרַאֿפ

 יד ןשיווצ טסַארטנָאק ןסַאלק רעד זיא שיגָאלָאעדיא... לקַאטקעּפס

 טסקעפ ןיא טנכייצעגנָא ןעוועג "ןעטנעמ, יד ןוא ?ןטַארקָאטסיר;

 -עט עקיטכערּפ ַא ןבעגעג טסַארטנָאק ןקיזָאד םעד טָאה רעדיינש..,

 רעד ןוֿפ ןשזַאנָאסרעּפ יד טריציֿפיסַאלק טָאה רע ..םרָאֿפ-רעטַא

 -נזיורב ,קידעבעל -- "ןשטנעמ, ייד :סעירָאגעטַאק ייוצ ןיא ליּפש

 ,טּפָאטשעג -- ןטַארקָאטסיר יד .קיצרַאה ,טרַאצ ,ךעלטֿפַאשנדיײל ,קיד

 ןיא .רעווילג טימ לוֿפ ,לעטשנָא טימ לוֿפ ,ךעלרינַאמ ,טעלַאמכָארקעג

 סעיצַארָאקעד יד טנכייצעג ווָארַאטָאלָאז טָאה טסַײג ןקיבלעז םעד

 -- לַאז רעד .סַארג ,קיטֿפול ,קיטכיל -- ךיק יד .ןעמויטסָאק ןוא
, 
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 רעטַאעצ ט ןשידיי

 ןרעוו טקרעמַאב ףרַאד סע ..זָאלקַאמשעג ,טֿפמודרַאֿפ ,טצופעגרעביא
 רימ ןעניֿפעג קורדסיוא רעדנַא ןייק .גותטכיד עשינעצס סרעדיינש
 רעסישזער רעד סָאװ ,סעקנעצס עקידנדייר רעקילדנעצ יד רַאֿפ טינ
 תמאב טָאה רע .טרָאװ ַא ,עזַארֿפ ַא ןוֿפ ,טינרָאג ןוֿפ ןֿפַאשַאב טָאה
 יד ןוֿפ טעברַא עדנצנעלג יד.. "טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןוֿפ, טכַאמעג
 -ףעטרַא יד.. גושַארעביא עסױרג ַא ךױא זיא רעליפש-ףעטרַא
 זַא ןרעוו טקרעמַאב ָאד לָאז רעבָא.. טריטנעלַאט ןענַײז רעליּפש
 יּפש יד ןוֿפ לסיב שביה ַא ןוֿפ *טרעטסַײגַאב, ןענַײז רעיושוצ יד
 זיא ןוא ליּפש ענעטָארעג ַא רעיײז זיא "ןטַארקָאטסיר,.. סרעל
 -רעטעברַא ןַא ןוֿפ רַאוטרעּפער םוצ טסַאּפעצ קידנעטשלוֿפ
 | | ."רעטַאעט

 /  :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןיגלָא .מ
 -עט עטסכעה יד זיא *ןטַארקָאטסיר, ןוֿפ גנולעטשרַאֿפ יד...

 .ךַארּפש רעשידִיי רעד ףיוא עקירעמַא ןיא גנוכיירגרעד עשילַארטַא

 ןושא יי

 ןיא .תוליכר ַא זיא סָאד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .ןלייצ טינ יױוצ ןייק

 -עלדניֿפמע עקידעבעל ,עקידנעטשרַאֿפ ?ןשטנעמ, יד ןענַײז ?ףעטרַא

 רעסיוועג ַא טימ ,ןרעטקַארַאכ ענעכָארּפשעעגסיוא-רָאלק טימ ,עכ

 ןלָאז ןעד יװ .ןענױשרַאּפ ענַײז טימ *ףיה, םוצ גנויצַאב-קחח

 "יא רעייז ןוֿפ רעדילגטימ ןלָאמ רעטעברַא עקיניזטסּוװַאב-ןסַאלק

 ,"?סַאלק םענעג

 עטסואמ יד טימ ,ןסײרוצּפָארַא גנוריֿפֿפױא יד טצונַאב רידַאנ השמ
 ,קיטירק-רעטַאעט עשידַיי יד ,ןקורדסיוא-לדיז

 ךַײא טייג (ףעטרַא חסונ) ןטַארקָאטסיר ןוֿפ לוק רעדיװ סָאד
 -ןרָאסױשזער ַא ןזיוַאב טָאה רעדיינש ָאנעב.. סױרַא טינ ּפָאק ןוֿפ
 זיא טקַא רעדעי ןוא ,ַײרד טכַאמעג טקַא ןייא ןוֿפ טָאה רע :רעדנּוװ
 סמכילע-סולש ןוֿפ לַאניגירַא רעד יו טנַאסערעטניא ױזַא לָאמ ַײרד
 ַא טימ רע טעוװ ,ןקוקנַא סָאד ןייג ץרַאווש סירָאמ לָאז. "ןשטנעמ,
 סע ֿבוט-םוי ערַאֿפ סָאװ. ּרעטַאעט ןַײז ןכַאמוצ ץרַאה רעגנירג

 .וָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש .ב -- ישזער ,סענָארַא .ֿפ"םכילע-םולש ןוֿפ "ןטַארקָאטסיר , ןוֿפ טקַא רעטירד

 טסנוק ,, םעד גנולעטשרַאֿפ רעד טָא טימ טַײז ַײב טַײז קעוװַא טלעטש
 ןוֿפ רעטַאעט ןקילָאמַא םעד רעדָא ץרַאווש סירָאמ ןוֿפ "רעטַאעט
 יד.. שירָאטַאמַא ,ןֿפלָאהַאבמוא ,סַאלב סיוא ןעעז ייז ןוא ,ןימע-וב
 ַא ןעוו ןטלעז סָאװ ,ןטֿפַאשנגײא עכלעזַא ןבָאה ?סעקינֿפעטרַא;
 -ֿפױרַא ךיז ןטַאי יד טָא ןבָאה.. ןעמירַאב טימרעד ךיז ןָאק רעטַאעט
 ןוא ,לוגלג םעַײנ ריא ןיא עסעיפ סמכילע-םולש ףיוא ןֿפרָאװעג
 ...טּפאכרַאֿפ סָאװ ,ליּפש ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס

 ָאנעב ןוֿפ גנוטייל רעד רעטנא "?סעקינֿפעטרַא יד ,ללכה..
 ןבָאה (חמצ ןימינב -- ץנעט ,ווָארַאטָאלָאז -- סעיצַארָאקעד) רעדיינש
 טימ ללש ַא ,רָאמוה טיֹמ טלעװ ַא ךַאז רעד ןיא ןגָארטעגנַײרַא
 -עטשרָאֿפ רעד ןגעוו רעיונעג ןדייר טֿפרַאדעג טלָאװ עמ... ןלַאֿפנײא
 ָאד רימ ןליוו סנייא .סָאװ ןגעוו ָאד זיא'ס ןדייר ךָאנ טעוװ עמ ,גנול
 ןיא ."ןשטנעמ, ןלָאמ "סעקינֿפעטרַא יד יװַא יו ןקועמנָא רָאנ
 "ןצרעה, ,"ןעלשיֿפ, ןוא "ןעלקיר, ןעמ טלָאװ סרעטַאעט עשידִיי יז
 ןענָאק סָאװ ,סעלומַאכ יוװ ,תומהב יװ ןלָאמעג "ןעקששטעווער, ןוא
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 ךַײא ךיא ןָאק רעטרעוו ַא-יד ביירש ךיא תעב ץרַאה ןיא רימ ַײב זיא
 ןרעיױא ןוא ןגױא ערעַײא ןָא טקיטעז ןוא ,םירֿבח ,טייג.. ןגָאז טינ
 רָאטקָאד יו ןזנַאֿפלַא| ּפמיּפ-ןעּפ ַאזַא וליֿפַא ...ןטַארקָאטסיר יד טימ
 .א) סעלעייל .רמ יװ רעסעמ-רעטוּפ טרעווַאשזרַאֿפ ַאזַא ,ינודקומ'

 טלמישעגוצ ַאזַא ,ַאהַאק יו ןלירב יא המהב עטלַא ַאזַא ,|ץנַאלג
 -בױל ןיא טענילכרַאֿפ ךיז ןטלָאװ ,ןילדע יװ לַאמבָארק ליטש
 ,"ןעגנַאזעג

 :טבַײרש ןַאמייה סיאול רעריֿפ-רעטעברַא רעד |

 סםנוֿפ םירֿבח יד עכלעו רעטנוא ןדנַאטשמוא יד סייויכ..,
 טײטשַאב "ףעטרַא; ..רעטַאעט ןליפש וצ סױא טמוק *ףעטרַאג

 רעוװע יו סיױװכ .רעּפעזש יד ןיא ןטעברַא עכלעוו ,רעטעברַא ןוֿפ
 .טיױרב לקיטש סָאד ןענידרַאֿפ וצ ןטעברַא טציא זמ'מ רעטיב ןוא
 ןכַאמ וצ טַײצ ןעֶמ טַאה ןעוו ?ןלָאר ןריזוטש ןעמ ןָאק ןעװ.
 ,"ןטַארקָאטסיר, ןליפע *ףעטרַאא םעד קידנעעז רעבָא.. ?עבָארּפ
 ןוא ןעניגלָא ןוֿפ ןעגנַאזעג-ביול יד זַא ,טגייצרעביא ךיז ךיא בָאה
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 לטיט ןרעטנוא} *ןטַארקָאטסיר, בָאה'כ .עטנידרַאֿפ ןענַײז ןרידַאנ
 עטסּוװַאב ןוֿפ טליּפשעג ,רעירֿפ לָאמ עכעלטע ןעעזעג |"ןשטנעמ,
 ןתמא ַאזַא ןוֿפרעד טַאהעג טינ ךיא בָאה לָאמנייק רעבָא ,רעליּפשיוש
 -רַאג ןוֿפ ןליּפש סָאד טֿפַאשרַאֿפ רימ טָאה סע יו ןגינגרַאֿפ ןקיטסַײג
 ,ןלייאוצ ךיז ןחמ ,ןעעזעג טינ ךָאנ סע ןבָאה עכלעוו ,יד .. "ףעט
 .*..טַײצ עצרוק ַא ןליּפש ךָאנ סע ןלעווייז לַײװ

 | | :טבילרש שטיװעינַאמ דוד

 "ףעטרַא; רעגנוי רעד טָאה קיטש-רעטַאעט ַײרד זיולב..,
 םַײב :טריטסיזקע רע סָאװ ,טַײצ רעצרוק רעד רַאֿפ טריֿפעגֿפױא
 יד ןיא בױא ."ןטַארקָאטסיר יד, ןוא *ןיוטָאב ילתֿפנ, ,"רעיוט
 טײקזעירָאטַאמַא יד טליֿפעג ךָאנ ךיז טָאה ןעגנוריֿפֿפיױא ייווצ עטשרע
 עגנוי יד ןוֿפ עקינייא ַײב טײקנֿפלָאהַאבמוא וליֿפַא זיױוטנעמָאמ ןוא
 -ַאטסיר יד, ןיא ,גנוריֿפֿפיוא רעטירד רעד ןיא ךיז טָאה ,רעליּפשיוש
 ,טסנוק-עניב רעכיוה ןוֿפ לַאוװק ַא טקעלּפטנַא זדנוא רַאֿפ ,"ןטַארק
 יּפשיוװע רעטבַאגַאב רעלעודיוודניא ןוֿפ ,לבמַאסנַא ןשינָאמרַאה ןוֿפ
 ןייַלַא "ףעטרַא, רעד זַא ,רעכיז טעמּכ ןיב ךיא ,טכוד רימ ...יירעל
 טָאה רע ךייה רעשירעלטסניק קידלַאוג ַא רַאֿפ סָאװ וצ טינ סייוו
 י | | ...ןביוהרעד ךיז

 -גנילירֿפ יד טימ ןָאטעג םעטָא ןַא טָאה ךעלנעזרעפ רימ ףיוא..
 לַאטסירק ױזַא ,ףייר ױזַא ,"רעטַאעט טסנוק רעווקסָאמ, ןוֿפ געט

 ,גנַאלק רעדעי ,טסעשז רעדעי ,גנגעווַאב עדעי ןעוועג זיא רעטױל
 ןוא ןטלַאהקירוצ ךיז טנַאקעג טינ טָאה'מ ..םטיר רענײמעגלַא רעד
 -קנַאד עטסֿפיט יד ןקירדסיוא ןוא ןסילוק יד רעטניה ןֿפױלנַײרַא טינ
 טּפַאכעגמורַא םענייא ןדעי טָאה סָאװ ,רעטיצ-המששנ םעד ,טײקרַאב
 עששז רעוו ,ֿפַאשעג *ףעטרַא; רעזדנוא טָאה קרעוורעטסַײמ ָאזַא-
 -"ףעטרַא; םעד ןוֿפ רעליּפשיוש עטבַאגַאב עגנוי יד טָא ןענַײז
 אלעֿפ ,ווָאקיזיא המלש :ביא טול לטעצ רעד זיא טָא.. ?וײטקעלָאק

 ,טורד ַאניד ,ַאווָאקַאסוג ַאזיל ,ןײטשדלָאג לכימ ,לדנעג לשרעה ,ָארייב
 ,קסנַאשטילעיװ .י ,ןייבשריה םהרֿבַא ,ץלָאה .א ,יקציבוד ינאמ
 ,רענישַאגַאנ המלש ,ןיוועל .ש ,ןַאמרעל לגײֿפ ,גרעברעבליז הרׂש
 עדלָאג ,יקסווָאליּפָאק רעדנַאסקעלַא ,ןַאמדירֿפ השמ ,ךעלײרֿפ לבייל
 ,רעניּפש המחנ ,ןַאמרעדיײנש סקַאמ ,רעגיר ,ןַאמטױר ,רעלזָאר
 ."סוָארטש עקייש ,יקצַאש ,ןיגָארש

 -ָאטסיר; ןוֿפ גנֹוריֿפֿפיױא יד טיינַאב רעדיװ טרעוו 1925 ַײמ ןיא
 :ןילדע םַאיליװ טבַײרש םעד ןגעוו ןוא ,"ןטַארּק

 ןרָאװעג טבעלעגֿפױא ךָאוו עטצעל זיא... רעטַאעט ףעטרַא םעד ןיא,
 .ןמכילע-םולש ךָאנ טעברַאַאב זיא סָאװ ,"ןטַארקַאטסיר, עידעמָאק יד
 טכַאמעג רעדיינש ָאנעב רעסישזער רעד טָאה עידעמָאק רעד טימ
 ףקעז רָאי ַא טימ עּפורט-ףעטרַא רעד טימ טירטסױרַא ןטשרע ןַײז
 ןסיורג ןייק טימ עידעמָאק ןייק טינ זיא "ןטַארקָאטסיר, ..קירוצ
 -םולש .טלַאהניא ןלַאיצַאס ַא טימ רעבָא ,ךַאז עניילק ַא זיא'ס .םענרַאֿפ
 -סיוא הֹשעמ ַא סנַײז טעוו'מ זַא ,טמולחעג טינ סיוועג טָאה םכילע
 ןוא .ןיז םענרעדָאמ ןיא ףמַאקסנַאלק םעד ןריזילָאבמיס רַאֿפ ןצונ
 יד ."ןטַארקָאטסיר, ןוֿפ ןכַאמ רעליּפש-ףעטרַא יד סָאװ ךָאד זיא סָאד
 יד רעבָא ,ןֿפוא ןקסעטַארג ַא ףיוא טלעטשעגרָאֿפ ןרעוו םיטַאבעלַאב
 יד .. ןעטנעמ עטקעֿפרעּפ יו טלעטשעגרָאֿפ טינ ךיוא ןרעוו רעניד
 -ָאק יד שטָאכ ,קיטַײזנייא וצ טלעטשעגרָאֿפ טינ ןרעוו .. ןענױשרַאּפ
 רעד... רעטקַארַאכ ןשיטסידנַאגַאּפָארּפ ַא ןוֿפ זיא עצנַאג סלַא עידעמי

 ,דנלעטשנדירֿפוצ ץנַאג ןליּפש עלַא ןוא ,רעסױרג ַא זיא לבמַאסנַא
 .ל ןוֿפ טעברַא רעקסעטַארג רענַײֿפ רעד ףיוא ןגיײצנָא געמ'מ רעבָא
 לֿפָאטנַאּפ ןרעטנוא טגיל סַאוװ ,ריבג םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ךילײרֿפ
 .ש ןענַײז טוג רעייז .וָאל .ֿפ ןוֿפ זױלברַאֿפ טליפשעג ,בַײװ ןַײז ןוֿפ
 .8 ,"תרשמ רעד, סלַא לעדנעג .ה ,"ןיכעק יד, סלַא גרעברעּבליז
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 ןופ ןָאקיססעל -

 -עוועג יד, סלַא רעלזָאר .ג ןוא "לדיימטסניד עַײנ יד, סלַא ןַאמרעל
 רעד ףיא רעעזֿפױא רעד סלַא רעדיינש .מ ןוא ,"לדיימטסניד ענעז
 ,".טֿפַאזטרעניד

 יײּפַאקרעּפוק םישזד

 .צטסקעז ,סַאג עט39 ףיױא רעטַאעט ןיא זיא 1920 רעבָאטקָא
 "וק םישזד; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא וינעווע
 ,ןָאקיסקעל; עז} רענידָאג .א ןוֿפ רעדליב 6 ןיא ליּפש ַא ,"ּפָאקרעּפ
 ,ןָאסנָארַא ךורב --- סעיצַארָאקעד ,| 4796-4802 .זז *דנַאב-םישודק;
 ,חמצ ןימינב --- ץנעט ,ןַאימָאדַא --- קיזומ

 :טבַיײרש דלַאװכוב .נ
 -ַאיצעּפס-רעלטסניק עֿפײר ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפנַא רעד רעטנואג

 ןרָאװעג טכַאמעג יּפָאקרעּפוק םישזד, סרענידָאג .ש ןוֿפ זיא ןיטסיל -

 טימ רעיושוצ יד טקיטלעוורעביא סָאװ ,לקַאטקעּפס רעדנדנעלב ַא
 ןוֿפ ןטקעֿפע עכעלרעסיוא-ןייר יד טימ ןוא םענרַאֿפ ןסיורג סעד
 ןשינעצס םענײמעגלַא ןוא גנַאלק ,ןטקעֿפע-טכיל ,גנוגעווַאב ,רילָאק
 - | ...רעדורעג

 עטכַארטעגוצ ַא ,עקידחומ ַא יּפָאקרעּפוק םישזד, זיא ללכב.
 עעדיא ןַא ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד ַא רָאנ ,עמַארד ןייק טינ זיא'ס .עסעיּפ
 םעדיקרַאטש ןרָא סָאװ ,םינינע ןגעוו ךיז טלדנַאה ליפש רעד ןיא..
 רעדנדנעלב ַא יװ רעמ ךס ַא זיא "ּפָאקרעּפוק םישזד,... רעטעברַא
 ןיא... טלַאהניא ןקירעזדנוא ןַא טימ לקַאטקעּפס ַא זיא/ס .לקַאטקעּפס
 ַײב קידנעטשלוֿפ *ּפָאקרעּפוק םישזד , זיא רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ ַא
 םעד ףױא זיולב טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ .םייה רעד ןיא ךיז
 ןיק טינ רעבָא זיא ןיילַא טסקעט רעד .ליּפש רעד ןוֿפ טסקעט
 ַא ,טעברַא עסַאמ ַא טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סע ןוא ,ליּפש-רעטָאעט
 רעקילדנעצ ןוֿפ וײטקעלַאק ןוא עיזַאטנַאֿפ עשירעֿפעש לסיב שביה
 .וסשל-ענעצס ףיױא טסקעט םעד ןצעזרעביא וצ ףיוא ןשטנעמ

 סרעדיינש ָאנעב ךרוד ןענּוװעג ךס ַא טָאה עסעיפ סרענידָאג.
 -עירעדניֿפרעד ַא טימ ןוא שוח ןשיטַאמַארד סעניײֿפ ַא טימ... ישזער
 ?ןטַארקָאטסיר; ןיא ןזיוועגסױרַא דנצנעלג ױזַא טָאה רע סָאוװ ,טייק
 ןוֿפ . םצע ןשיטַאמַארד סעד טכַארבעגסױרַא רעדיינש ַאנעב טָאה

 -רעּפוק םישזד, זיא גנוכיירגרעד עשירעסישזער ַא יו .. ליּפש רעד |

 ןוא ,"ןטַארקַאטסיר, רעדייא רעקידריו ןוא רעטסנרע ךס ַא "ּפַאק
 אֿפוג רעליּפש יד... ץייר רעשילַארטַאעט רעד טינ ךיוא ָאד טלעֿפ סע
 ףרַאד ,טרָאד ."ןטַארקַאטסיר, ןיא יװ םשור רעדנַא ןַא ָאד ןכַאמ
 טרָאד .קורדנַײא ןַא ןכַאמ וצ טכַײל ןעמוקעגנָא זיא ,קנעדעג ןעמ
 טנחַאב טָאה ןושל סמכילע-םולׂש ,טליּפשעגטימ טסקעט רעד טָאה
 ןבָאה רעליּפש יד ןוא ,ליּפש םעד ןיא ןענױשרַאּפ יד טקזוחַאב ןוא
 וצ רעליפש יד סא טמוק רעבָא ָאד.. .סגעווטילש ןגנירג ַא טַאהעג
 יז רַאֿפ רעוװע ךָאנ ןיא'ס ןוא ןרעסַאװ ערעֿפיט ןיא ןעמױוש
 ןוֿפ רָאנ.. קידווערָאּפש ןעוועג טינ רשֿפא זיא ןַאסנַארַא ךורב-
 ,עטסנעש יד סעיצַארָאקעד ןענַײז} ןענַײז טקנוּפדנַאטש סרעיושוצ
 יד טימ.. גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ טַײז עטסלעה יד ,עטסקישַאר יד
 ןענַײז יז ןוא ןבעגעגּפַא רעקינייו ןָאסנָארַא ךיז טָאה ןעמויטסָאק
 סוטעמוא זיא ליפש יד ..טָארעג ראג טינ ןעמוקעגסױרַא םיא ַײב
 -ַאדַא רֿבח רעגנוי רעד טַאה רעֿפסָאמטַא ןוֿפ טרּפ ןיא ...ןטכױלַאב טוג
 ןפקעֿפע-גנַאלק ענַײז טימ גָארטײב ןטנטַײטַאב רָאג טכַאמעג ןַאימ
 טעברַא לסיב שביה ַא ןָאטעגנַײרַא חמצ ןימינב טָאה ץנעט יד ןיא-.
 ןוֿפ קורדנַײא ןַא זיא גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ קורדנַײא רעצנַאג רעד.
 | | "..לקַאטקעּפס םענייזע ךעלביולגמוא ןַא

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןיגלָא .מ
 ,עסעיפ ערענָאיצולָאװער ַא לכ םדוק זיא יּפָאקרעֿפוק טישזדי;

 .רעשירַאטעלָארּפ ַא רַאֿפ זיא יז ,םזילַאטיּפַאק ןגעק רָאנ טינ זיא יז
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 רע טַאע ט ןשידיי
 ישא

 ,רעדיינש ָאנעב --- ישזער ,"ּפַאקרעּפוק םישזד , סרענידָאג .ש ןוֿפ ענעצס עט6

 -ַאטיּפַאק םעד ןבָארגַאב :לעוו סָאװ ןטֿפערק יד טזייוו יז ,רוטַאטקיד
 ַא ,ענעגייא ןַא רעזדנוא רעבירעד זיא "ּפָאקרעּפוק םישזד,... םזיל
 -עגֿפױא טָאה רעדיינש ןוא ןבירשעגנָא טָאה רענידָאג... עסעיפ עטנַאנ
 בעל ןקידמרוטש םענעגייא ריא טימ טבעל סָאװ ,עסעיפ ַא טריֿפ
 יד *ּפָאקרעּפק סםישזד, ןיא שילַארטַאעט ןייר וליֿפַא קידנדייר
 ,יד עלַא ןוֿפ עסעיּפ עטסלעניגירָא עטסקיברַאֿפ ,עטסטנַאסערעטניא
 -ַארָאקעד סנָאסנָארַא.. יעוודַארב ףיוא טליּפשעג טציא ןרעוו סָאװ
 םישזד ,,... ןצנַאג ןטימ ןריזינָאמרַאה ייז ,טנכייצעגסיוא ןענַײז.. סעיצ
 רעטעברַא ןייק.. טליּפשעג טוג טרעוו ןוא קיברַאֿפ זיא *ּפָאקרעּפוק
 זיא סָאד... עסעיּפ יד ןעז ןייג וצ טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טינ רָאט
 רעשילַארטַאעט ןוֿפ ַײס ,"ףעטרַא; םנוֿפ ַײס גנוכיירגרעד עַײנ ַא
 ."טרֿפב טסנוק-רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ ןוא ללכב טסנוק

 סרעדנוזַאב ,רעכוזַאב יד ַײב ?ןסירעגנָא טינ טָאה עסעיּפ יד
 סניגלָא ןֿפלָאהעג טינ וליֿפַא טָאה'ס ןוא עיזנעצער סדלַאװכוב ךָאנ

 םעַײנ ַא *קנוֿפ, ןיא ןבירשעגנָא דלַאװכוב טָאה ,לקיטרַא "רעסייה;
 ענַײז ןכַאמ רעכייוו לסיב ַא קידנווװורּפ ,עסעיּפ רעד ןגעוו לקיטרַא
 | :תונעט עקידרעִירֿפ

 .עקירעמַא ןיא ןעמוקרָאֿפ ףרַאד ליּפש רעד ןוֿפ גנולדנַאה יד..,
 רעד רעבָא ,עשינַאקירעמַא ןַײז ןֿפרַאד הֿביֿבס יד ןוא ןשטנעמ יד
 עקירעמַא ןיא לָאמנייק זיא ,רענידָאג רֿבח ,עסעיפ רעד ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ
 -טנַאזמַא ןַא -- לָאמטֿפָא) עיונעג ןייק טינ טַײװ טָאה ןוא ןעוועג טינ

 -עמַא ןוא הֿביֿבס רענַאקירעמַא ןגעוו גנולעטשרָאֿפ (עשיטסַאטנַאֿפ
 ַא ןליּפש וצ לכש רעד זיא עז סָאװ .רעגייטש-סנבעל רענַאקיר
 -- ןוא קיניוסױא ףױא ןֿפערט ליוו סָאו ,רעבַײרש ַא ןוֿפ עסעיפ
 יד טינ זיא טײקשינַאקירעמַא יד זַא ,זיא לכש רעד .טינ טֿפערט
 -רעווינוא זיא עעדיא-טנורג יד ."ּפָאקרעּפוק םישזד , ןיא ךַאז-טפיוה
 גנירג רעייז ןענָאק ,רָאֿפ טרָאד ןעמוק סָאװ ,ןטקילֿפנַאק יד ןוא לַאס
 .עקירעמַא ןיא ךיוא ןעמוקרָאֿפ
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 -ַארד ַא רָאנ ,"דליב-סנבעל ,, ןייק טינ זיא "ּפָאקרעּפוק םישזד
 עלַאיצַאס ןוֿפ לגנַארעג טימ טמעטָא סָאװ ,לקַאטקעּפס רעשיטַאמ
 רעשיּפיט ןייק טינ זיא .. דרָאֿפקָאר רענָאילימ-יטלומ רעד .תוחוּכ
 -ַאקירעמַא ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד רָאנ ,טסילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא
 רַאֿפ ךיז טסַאּפ סָאד... .עֿפוטש רעטצעל ןַײז ןיא םזילַאטיּפַאק רענ
 -עברַא יד ןוֿפ גיז רעד .רעדנעל ערעדנַא רַאֿפ יו טוג ױזַא עקירעמַא
 עכעלטלעולַא ןַא רעכיז ךָאד זיא ןטסילַאטיּפַאק יד רעביא רעט

 ןיא ןבָאה ַײברעד ףרַאד ןעמ .סַאלק-רעטעברַא סעד ןוֿפ גובערטש
 תואיבנ ןימ ַא ,עסעיפ-טֿפנוקוצ ַא ןבירשעג טָאה רענידָאג זַא ,ןעניז

 ןיא ףמַאקנסַאלק םעד ןוֿפ גנוריּפשסױרָאֿפ ַא ,םרָאֿפ רעשינעצס ןיא
 ,ןֿפטטש עטצעל ענַײז ןיא עקירעמַא

 ןא ןטינשעג לסיב שביה ַא זיא טסקעט רעלעניגירָא רעד.
 ןרעוו טריֿפעגֿפױא ןענָאק לָאז ליּפש יז ידכ ןרָאװעג טרעדנעעג
 ןצנַאגניא טעמּכ זיא קיטסַאטנַאֿפ עליוה יד .רעטעברַא עגיה יד רַאֿפ

 םעד ןיא זיא עסעיפ יד .ףוס רעדנַא ןַא ףיוא ןרָאװעג טקיטַײזַאב

 -ליב ענעדנובעגנעמַאזװצ-זיול ץוט ַא טעמּכ ןוֿפ ןענַאטשַאב לַאויגירָא
 -ןרגרעביא רעדליב יד ןענַײז גנוריֿפֿפױא רעגיה רעד ןיא ןוא ,רעד

 .,?ןלַאֿפעגסױרַא ןצנַאגניא ןענַײז עקינייא ןוא ןרָאװעג טריּפ

 :רעיושוצ יד וצ דלַאװכוב ךיז טעדנעוו ָאד ןוא...

 ַא ןעז וצ "ןעױרטסנָא הליחתכל ךיז ןלעו סָאװ ,רעױשוצ יד;
 ןעמ יַאמעלַא תונעט ןייק ןבָאה טינ ןלעו ,לקַאטקעּפס ןשילַארטַאעט
 -יטש ןלַאטעד עסיוועג יַאמעלַא ןוא "דליב-סנבעל, ןייק טינ יז טיג

 ןוֿפ "ירבע, יד ןעמענַאב וצ ףיױא .טייקכעלקריוו רעד טימ טינ ןעמ

 ,טײקכעלדניֿפמע עשיטילַאּפ סָאמ עסיוועג ַא ךיז טרעדָאֿפ ליפש רעד
 ,רעיױשוצ יד דצמ טײקטציּפשרַאֿפ עשיגָאלָאעדיא לָאצ עסיוועג ַא

 ףרַאד ,ליפש רעד ןוֿפ םשור ןשילַארטַאעט םעד ןליֿפ וצ ףיוא רעבָא

 סענעצס יד ןשטַײט טינ ףרַאד ןעמ ןוא "ןיבמ, ןייק ןַײז טינ ןעמ

 טרעלקרעד שינעצס .שינעטער ַא טֿפערט ןעמ ןעוו טשטַײט ןעמ יװ
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 רעבָא ,טריצילּפמָאק סָאװטע יז זיא שיגָאלָאעדיא .ןיילַא ליּפש יד ךיז
 רימ רָאנ... .סַאלק ןגעק סַאלק זיא'ס .רָאלק -- עיניל-טּפיוה ריא ןיא
 עקיסַאּפ יד זיא ײּפָאקרעּפוק םישזד , זַא ,ןגָאז טינ ןֿפוא םושב ָאד ןליוו
 ןעז יז ןלעוו סָאװ ,רעירָאטעלָארּפ טנזיוט קיצנַאווצ יד רַאֿפ עסעיּפ
 יד... ןגָאז ןײלַא רעירָאטעלָארּפ טנזױט קיצנַאװצ יד ןֿפרַאד סָאד
 ,"ןזַײװוקירוצ רעדָא ןעמענֿפױא רעדָא ליּפש יד ןֿפרַאד רעטעברַא

 "ףעטרַא; ןוֿפ געוו רעשירעלטסניק רעד, טעברַא ןַײז ןיא רעבָא
 רעד זַא ,םעד ןגעוו קידנדייר ,(?ףעטרַא; רָאי .ןעצ, לַאנרושז ןיא)
 ןוא םַארגָארּפ ןַײז ןעמוקכַאנ טנָאקעג טינ לָאמליײט טָאה *ףעטרַא;

 רעכיז, ,סולשַאב םוצ דלָאװכוב טמוק ,ןסימָארּפמָאק ןכַאמ טזומעג
 -ידָאג .ש ןוֿפ) *ּפָאקרעּפוק םישזד, עסעיּפ עטריטרָאּפמיא יד טלָאװ
 ,וצ ןיילַא טיג רע ןוא ,"ןרעו טלעטשעג טּרָאטעג טינ לָאמנייק (רענ

= 

 .ןופ ןָאקיסקעל

 םוצ גנַאגוצ ַאזַא .טלעוו רעד ןיא עסעיפ עטסעב יד אליממ ןיוש

 ןצ גנַאװצ רעכעלנע ןַא יװ ךעלדעש רעקיניױו טינ זיא *ףעטרַאג

 .."ןטכענ ןוֿפ עיניל-רוטַארעטיל רעזדנוא

 | , בריליאַנטױײ 

 רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא טריֿפעגֿפױא טרעוו 1920 .ווָאנ 1 םעד

 ,ןירָאּפיצ .מ -- סעיצַארָאקעד ,ַאקרָאיװעװ .א ןוֿפ *ןטנַאילירב;
 .אמיד -- ץנעט ,טרַאבלעג .מ --- קיזומ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלַאװכוב נ
 -"ףעטרַא ןיא "ןטנַאילירב, טליפש'מ זַא ,געט עכעלטע זיולב,

 עשידִיי ןשיווצ םש ַא טכאמעג ןיוש ךיז טָאה ליּפש יד ןוא ,רעטַאעט

 רעסַאֿפרַאֿפ רעד ...סיוא טמענ סָאװ ,עידעמָאק ַא זיא'ס .רעטעברַא

 .ןירָאּפיצ .מ -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש .ב -- ישזער ,"ןטנַאילירב , סַאקרָאיװעװ .א ןוֿפ טקַא רעט'4 .

 טריֿפעגֿפױא ָאי זיא יז סָאװ ,םעד ןיא דלוש לייט ַא ךיוא טָאה רע זַא

 | .ןרָאװעג

 .:טבַײרש רידַאנ השמ

 ַא.. זיא טסקעט רעד זַא ,ןטלַאה רימ .יּפָאקרעּפוק םישזד, ףױא
 ,טײהרעסַאנ סערּפ רעד ווֿפ ןרָאוװעג ןעמונעגּפָארַא זיא סָאוװ ,טָאקַאלּפ
 עסעיפ ַא זַא ,ךיוא ןטלַאה רימ .טרימשעצ ךיז ןבָאה ןברַאֿפ עלַא ןוא
 טינ טָאה רעבַײרש ןשידִיי-שיטעווָאס ַא ןוֿפ ןבירושעג עקירעמַא ןגעוו
 .ףעטרַא רַאֿפ הרוחס-רַאוטרעּפער יו ןרעװ טכַארטַאב טֿפרַאזַאב
 ןממ סעיזַאטנַאֿפ רעבָא ,לסיב ַא ןטכַארטוצ ןעמ ןָאק ןעמזילַאער
 .קזוח יו םינפ ַא יז ןבָאה טסיז ,ןלעדָאמ עקידעבעל ךיז רַאֿפ ןבָאה
 טגעלֿפ... דלַאווכוב רֿבח רעד ױזַא יו ןײטשרַאֿפ טינ ךיוא ןענעק רימ
 ליוו ןוא טלעג טלצנערט רע יאמל ןצרַאוװש סירָאמ וצ תונעט ןבָאה
 טינ ךױא ןענַײז רימ.. "ערַאװ ענעמַאק, ןרימשרַאֿפ *דלָאג, טימ
 זיא ,ןלעטש רימ סָאװ ,עסעיפ ַא זַא ,ןיגלָא רֿבח טימ קימיטשנַײא

 עיזנעצעד ַא רעזעל יד קידלוש ךָאנ זיא רעלסקיב-ןעּפ רעד,
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 טױל ,רעקיניױורעמ ,טיובעג עידעמָאק ןַײז טָאה "ןטנַאילירב, ןוֿפ

 רעבָא זיא טייקכעלנע יד ."רָאזיוער, סלָאגָאג וֿפ רעטסומ סםעד

 -עווָאס ןגעװ סע ךיז טלדנַאה קינייועניא .עכעלרעסיוא ןַא זיולב

 ענרעדָאמ ןגעװ ןוא הֿביֿבס רעשידִיי ןגעוו ,טייקכעלקריוו רעשיט

 ..ןטנַאלוקעּפש ןוא רעלדניווש ערענָאיצולָאווער-רטנָאק

 ןעמ ןָאק ליּפש רעד ןוֿפ טַײז רעשילַארטַאעט ןייר רעד ןגעװ..
 ,עירעדניֿפרעד רָאלק רעדיװ זיא ישזער יד .. .סטוג ךס ַא ץָאז
 טרירביוו סע .רעטַאעט טימ טמעטָא סע .עטַאוועצַאקש ,קידוועדייראב
 רעד .טכַארטרַאֿפ טנַאסערעטניא זיֹא עיצַארָאקעד יד.. ליפש טימ
 גנורַאֿפרעז זיולב טלעֿפ םיא .עיזַאטנַאֿפ טָאה ןירָאּפיצ רֿבח רעגנוי
 ךַארּפש רעד ףיוא |ןעגנונעכייצ} "סנייזעד, ענַײז ןצעזרעביא וצ ףיוא
 ,לוֿפטקעֿפע זיא קיזומ יד .טכיל ןוא טנווייל ןוא ברַאֿפ ןוא ץלַאה ןוֿפ
 .טלעטשעגנעמַאזוצ טנַאסערעטניא זיא טקַא ןטצעל ןיא ץנַאט רעד ןוא
 רעַײנ רעדעי טימ רעֿפײר ןרעו ןוא ןסקַאו רעליּפש-"ףעטרַא, יד
 דָארג ןכױה ַא ןקרעמַאב ריא טעװ "ןטנַאילירב, ןיא .גנוריֿפֿפױא
 ..ןלָאר -טּפױה יד ןיא אקוד טינ ןוא זױלב טינ ,ליפש
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 רעטַאעט ןשיריי

 -רַאג ןוֿפ |רעגָאלש} "טיה, רעד ןרעוװ ףרַאד *ןטנַאילירב,..

 זיא'ס ,ליפש רעגנירג ַא זיא'ס .ליּפש שירַאטעלָארּפ ַא זיא'ס ."ףעט

 טעוו ריא... ןענעקרעד ךיז ןזָאל סָאוװו ,ןןשטנעמ עקידעבעל טימ ליפש ַא

 ."קוק ןטשרע ןֿפױא *ןטנַאילירב, ןיא ןבילרַאֿפ ךיז

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןיגלָא .מ

 רעבָא ,עידעמָאק עשיטעווָאס ַא זיא ?ןטנַאילירב, סַאקרָאיוועו

 .דנַאברַאֿפנטעוװוָאס ןיא יװ עקירעמַא ןיא רעקיטיינ רשֿפא זיא יז

 -וקעפש לטשער סָאד ןֿפמעקַאב וצ ײמרַא עטיור ַא רימ ןבָאה טרָאד

 .יד ...עריטַאס עקיסיב עשיצָאקש ַא זיא *ןטנַאילירב,.. ןטנַאל

 עטסקינייוועניא יד ןבָאה סע םינּפ ַא רַאֿפ סָאװ זדנוא טזייוו עידעמָאק
 דנַאברַאֿפנטעװַאס םעד ןוֿפ םיאנוש
 רעד ןוֿפ טייקכעלרעכעל ןוא טייקיטשינ יד טרעדלישעג קיכעטש ןוא
 סרעלדניווש יד .ןעמוק זחמ עכעלדײמרַאֿפמוא סַאד .. עדנַאב רעצנַאג
 .טגיז טייקיטכערעג עשירַאטעלָארּפ יד .טקעדעגֿפױא ןרעוו

 . טּפַאכרַאֿפ ליפש יד .ךיוה רעסיורג ַא ףיוא ָאד זיא "ףעטרַא, רעד
 זיא ןרָאיטקַא יד ןוֿפ רענייא רעדעי ..ןָא טונימ רעטשרע רעד ןֿפ

 ריא ?במַאסנָא רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא ןטמַאװצ סעלַא .ץַאלּפ ןֿפיױא

 "ירב,.. טקיוקרעד רעטכעלעג רעד ןוא ,"ןטנַאילירב, יד ַײב טכַאל

 זיא סע ןוא ,"ףעטרַאג ןוֿפ רַאוטרעּפער םעד טרעכַײרַאב *ןטנַאיל

 ןיא ךָאנ טפיוהרעד ,עסעיפ יד ןעז וצ רעטעברַא ןדעיװֿפ טכילֿפ יד

 -עווָאס-יטנַא עכעלטלעוולַא יד טײג סע ןעוו טנעמָאמ ןקיטציא סעד

 ,"...עילַאנַאכקַאו עשיט

 :טבַײרש רידַאנ השמ |

 ןבָאה רימ יװ רעסעב ךס ַא ןעמוקעגסױרַא ןענַײז !ןטנַאילירבי;,
 -עטַאמ ןקידנסַײרֿפױא ,ןגנירג טימ לוֿפ זיא עידעמָאק יד .טרַאוורעד
 טליטשעגנַײא לסיבַא ,שיטנַאידעמָאק ךיוה זיא ליפש יד ..לַאיר

 שיטקַארּפ זיא עניב יד .ישזער רענעסַאלעג ךרוד טרענַײֿפרַאֿפ ןוא
 ןטנַאילירב ,, זיא שירעליּפשיוש.. טצונעגסיוא שימָאנָאקע ,טיובעג
 -עט רעזדנוא ."ּפָאקרעּפוק , יו טעטילַאווק ערערעסקיֿפ ַא ןוֿפ ךָאנ
 יד ַײס סמערָא יד רעטנוא טרַאּפשעצ ןוא טסקַאו וװיטקעלָאק-רעֹטַא

 ענעי ןוֿפ זיא "ןטנַאילירב.,... ישזער יד וליֿפַא ַײס ,ךעלדיילק -טסקעט
 ,רעטַאעט ןיא טציז עמ יו גנַאל ױזַא סָאװ ,סעידעמָאק עטוג ,עקיסעמ
 עטעיּפ יד זַא רָאנ ..ןעמונעגטימ טרעוו ריא ,ךײרֿפ ךס ַא ריא טָאה
 .עכעלטע יד יו ָאטינ רעמ זיא סע .גנידצלַא ךיז טקידנע ,ךיז טקידנע
 -- זיא עסעיפ טַײז רערעדנַא רעד ףױא .ןטקַא ענעטָארעג ץנַאג

 .,"...דרע ןוא למיה

 ײןענישַאמ ופ שור ןיא

 טריֿפעגֿפױא רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא טרעוו 1921 ץרעמ 22 םעד
 ..מ -- עיצַארָאקעד ,רענרעשט .ֿפ ןוֿפ *ןענישַאמ ןוֿפ שיור ןיא;
 ,ָאמיד .א -- .ץנַאט ,ןירָאּפיצ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלַאװכוב .נ

 סרענרעשט רֿבח ןוֿפ עעדיא-טנורג יד זיא סָאװ ,תומדקה ןָא;
 הֿביֿבס יד סָאװ ךעלרעפמיײשַאב ןעעז רימ ,ןסיױו רימ ?עסעיפ

 טנעמרַאג ,ּפַאש זיא הֿביֿבס יד .ןענַײז ןשטנעמ יד רעװ ןוא זיא

 רעטעברַא טעס ַא :ענַײז ןשזַאנָאסרעּפ יד .בוטשש רעטעברַא ,רעטנעצ
 עטנַאקַאב ליווװ ץלַא .עמַאמ-עטַאט עשידָאמ-טלַא ,סָאב ַא ,ּפַאש ַא ןיא
 רָאפ ַא ןיא ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו ךיוא ןסייוו רימ .ןענױשרַאּפ
 ַא רעטנורַא טמענ עטימָאק-קיירטש ַא ױוזַא יװ םעד ןגעוו ןדָאזיּפע
 טסבלעז ןיא רעטסגנעג ַא טעגרהרעד רעקיירטש ַא ױזַא יװ ,ּפַאש
 םעד סכילע-םולש ןבעגּפָא ןעמוק טַײלסדנַאל ױזַא יו ,גנוקידיײטרַאֿפ
 עמרוט ןיא וצ ךיז ןרעה ןטנַאטסערַא ױזַא יו. טנַארגימיא סענירג

5799 - 

 ףרַאש טָאה ַאקרָאיוועװ רֿבח..

 יד טרָאֿפ זיא סָאװ רעבָא.. עיצַארטסנַאמעד-יימ ַא ןוֿפ גנַאזעג םוצ
 הרצ יד.. ?ליפש עצנַאג יד ןקיטכערַאב לָאז סָאװ... עעדיא-טנורג
 ןוֿפ לַאוװסיױא רעזָאלנעעדיא ,עזָלנַאלפ ןַײז זיא ןרענרעשט ַײב
 ,ץעגרע ןיא טינ טייג סָאװ ,עסעיפ ַא... ךיז טמוקַאב סע ןוא.. ןלַאטעד
 -טנַא וצ ףיוא עעדיא-טנורג ןייק שנ טָאה ,ץעגרע ןיא טינ טריֿפ
 ענעגייא עריא ןיא טרעװטּפָאלּפרַאֿפדזָאלסגנונֿפָאה זיא ןוא ,ןעלקיוו
 שיגרוטַאמַארד זיא *ןענישַאמ ןוֿפ שיור ןיא, ...ןלַאטעד עקילעֿפוצ
 רעד.. םלוע םוצ רעבירַא טינ ךיז טיג ליפש יד.. ןֿפלָאהַאבמוא
 םיטרּפ ךס ַא ןיא רשֿפא זיא ,טגירק רעיױשוצ רעד סָאװ ,קורדנַײא
 רע... ןכיירגרעד טלָאװעג טָאה רענרעשט סָאװ ןוֿפרעד ךוּפיה רעד
 ןטנעלַאט עגנוי עטסביל ןוא עטסנײֿפ ערעזדנוא ןוֿפ רענייא זיא
 -םיוא ךיז טעו רע רעדַא -- זיא .גרוטַאמַארד ןייק טינ ךָאנ זיא רע
 ןיא ןקיטסעֿפָאב ןוא ןעניֿפעג ךיז טעװ רע רעדָא הכאלמ יד ןענרעל
 . ןעמרָאֿפ עשירַארעטיל ערעדנַא

 טכעלש עדעי ןָאק רעסישזעד ַא זַא ןקנעד וצ תועט ַא זיאס..
 ַא ךָאנ .לקַאטקעּפס ןטוג ַא ןיא ןעלדנַאורַאֿפ עסעיּפ עטכַאמעג
 ןעלדנַאוורַאֿפ ןָאק רעליּפשיוש ַא זַא ,ןביילג וצ זיא תוועט רערעסערג
 רָאנ.. ןשטנעמ ןקידעבעל ַא ןיא עלָאר ענעבירשעג-טכעלש עדעי
 רעליּפשױש רעדָא רעסישזער רעד ןָאק ןסעיפ פיט ןסיוועג ַא ןיא
 שיר ןיא,.. טסקעט םעד סיעכהל וצ ףױא סנגייא סעּפע ןָאטֿפױא
 -סנבעל ףיוא רָאנ ,לקַאטקעּפס ףיוא טיובעג טינ זיא *ןענישַאמ ןוֿפ
 רעתמא ןַא ,ךיק עתמא ןַא) הֿביֿבס רעשיטסילַארוטַאנ ףיוא ,רעדליב
 יד סָאװ ,עטסעב עמַאס סָאד;. (עמרוט עתמא ןַא ,סַאג עתמא ןַא פַאש
 ,שזער יד ןטלַאהַאב -- זיא ןָאטֿפױא טנָאקעג ָאד טָאה ישזער
 - 'סרעסישזער ַא זַא ,ןקיטכעדרַאֿפ טינרָאג ןלָאז רעיושוצ יד זַא ,ױזַא
 ךיז טייג סָאד וַא ,ןטכַאד ךיז לָאז סע .טערָאּפעג ָאד ךיז טָאה טנַאװ
 . .גנַאג ןכעלריטַאנ סענעגייא םעד טימ "דליבסנבעל, ַא

 -ַאב טינ זיא ,רעסישזער-"ףעטרַא רעד ,ןרעדַײנש ָאנעבן..
 ןיא ןָאטעגנַײרַא טרעוו סָאװ ,ףָאטש-טנורג עמַאס םעד טימ טנַאק

 -ַארד יד טימ ,"ןייל-טעקיּפ, רעד ןוֿפ סעטָא םעד טימ ,עסעיּפ רעד
 .יד ,ןַײז טינ לָאז ךַאז יד יו ..ּפָאש םער ןוֿפ רענעטעביוא עשיטַאמ
 רעד ףיוא ןלַאפעגכרוד זיא *ןענישַאמ ןוֿפ שיור ןיא, ןוֿפ גניֿפֿפױא
 -סיוא יד .. עטסגרע עמַאס סָאד.. טײקכעלריטַאנ ןוֿפ עיניל-טּפיוה
 רעד ױזַא יו ןעניוטש וצ תמאב זיא'ס .סעיצַאוָאקעד יד ,גנוטַאטש
 -סנבעל סרענרעשט ןעמערוֿפוצניא טבױלרעד טָאה רעסישזער
 טלעוו רעד ןיא טַאלג ,עכעלריטַאנמוא ,עטלצניקעג עניױזַא ןיא רעדליב
 -ַאזיליטס ןַײרַא ָאד ךיז טסַאּפ יו .סעיצַארָאקעד עטריזיליטס ןַײרַא
 גנוטַאטשסיױא ןוא ָאטמעט ןוֿפ ןרעלעֿפ עשירעסישזער עלַא.. ?עיצ
 רעד ןוֿפ ורסח טנורג םעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא טינרָאג יו ןענַײז
 סרענרעשט ןבָאה רעליּפש-*ףעטרָא; יד .ןליּפש םעד טימ ,גנוריֿפֿפיוא
 .ךיֿפ-ַײרד ַא ןוֿפ סַאנסױא רעד טימ .ןגיל ַא ןיא טלדנַאוורַאֿפ עסעיפ
 -קואלק רעטלַא רעד ,עלעקמעס) ליפשיוש םעד ןיא ךעלעטניפ-ןח
 ,ּפַאש ןיא רעטסגנעג רעקיֿפיֿפ רעד ,רעֿפױקרָאֿפ-לּפע רעד ןוא רעכַאמ
 יד .שלַאֿפ .דנצלירג רעדָא ליפש רעלַאנַאב ץלַא סָאד זיא
 ַא ןיא ןטָארטעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ ןענַײז רעליפש-"ףעטרַא;
 ןלַאפעגכרוד ,ןעמַאנסיוא עּפַאנק טימ ,ןענַײז ייז ןוא ,"דליב-סנבעל
  עסעיפ יד טלָאװ ןקיפש ןֿפוא רעטסעב רעד ,גנוריֿפֿפיױא עטסעב יד ;
 / ןבָאה רעליפש "ףעטרַא; יד .שרעדנַא סעפע ןיא טלדנַאוװרַאֿפ טינ

 עלעודיווװדניא ןוא עוײטקעלָאק דַארג ןכױה רעיײז ןזיװַאב ןוש
 ."ןעגנוריֿפֿפיוא ענעטָארעג ייר ַא ןיא ןטייקיעֿפ

 :עסעיּפ יד טקידיײטרַאֿפ .סמַארביײיא .וו

 -סנגערנָא יז ןוֿפ ענייא זיא "ן טניועַאמ ןוֿפ שיור ןיא, סרענרעשט,

 רעד ףוא ןעז ּוצ ןעמוקעגסיוא זיא דדנוא סָאװ ,ןסעיפ עטסקיד
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 ,טימ ךַײא טסייר סָאװ ,ליּפש ַא זיא סע .עקירעמַא ןיא עניב רעשידִיי !

 ןביילב ,ןליוו ןטסעב רעַײא ַײב ,טינ טנָאק ריא .טימ טבעל ריא סָאװ

 .ןגיױא ערעַײא ײברַאֿפ ןבעווש סָאװ ,ןשינעעשעג יד וצ קיטליגכַײלג

 ךיז טָאה ,טלעטשעג טציא זיב טָאה *ףעטרַא; רעד סָאוו ,עסעיּפ ןייק...

 -רעשט רעביא .טנכייצעגסיוא טינ טֿפַאשנגיײא רעקיזָאד רעד טימ

 ןטוזעפ ןוֿפ תוטשּפ יד ,תוטשּפ ערעייהעגמזא ןַא טגנעה עסעיּפ סרענ

 ןעמ ןעוו .ּפַאש ןיא רעטעברַא םנוֿפ טייקנגנּוװצעגמוא יד ,ןשטנעמ

 ןענַײז ייז ,רָאנ עז; :ךיז ןעמ טגָאז ,ןדלעה סרענרעשט ףיוא טקוק

 ןפנעמעלע יד טריקָאש סָאד ."עלַא רימ יװ עכלעזַא ןשטנעמ ךָאד

 ןוא ןסנַאוינ, רַאֿפ "שוחג טימ ןשטנעמ ,ךיז ןעלטנעגילעטניא סָאװ

 ,עטסָארּפ ןשטנעמ רַאֿפ .רעבָא .עיגרוטַאמַארד רעד ןיא *טייקיגיױב

 ָאד ךיז ןענעכייצ ,ךעלציּפשערעביוא עטַאווערוטלוק ןָא ,ענשַאּפערָאה

 ,עטשרע ענַײז ןיא גרוטַאמַארד ןשירַאטעלָארּפ ַא ןוֿפ םינמיס יד ןָא

 -וצ טלַאֿפ רענרעשט רָאנ .טירט ,ערעכיז טינ ךָאנ שטָאכ ,עטנוזעג

 תוטשּפ .עיֿפַארגָאטַאֿפ רענייר ןיא ןַײרַא טֿפָא ןיוש תוטשּפ ןַייז ביל

 ,הלעמ עסירג ַא רעבַײרש ןשירַאטעלָארּפ ַא רַאֿפ זיא ןלָאמ ןיא

 .גרוטַאמַארד ַא רַאֿפ הלעמ ַא סָאד זיא ךעלכַאזטּפיוה

 טימ ןדָאלעגרעביא זיא "ןענישַאמ ןוֿפ שור ןיא , סרענרעשט..

 ןיֿפ ױזַא ןעק רע ,ּפַאש ןיא ןבעל סָאד םיטניא ױזַא ןעק רע .רעגייטש

 ןוֿפ ךעלטרעוו ןוא ךעלגנעג יד טוג יױזַא ןעק רע ,ךַארּפשיּפַאש יד

 -לעוועגרעביא טושּפ םיא ןבָאה תולעמ עלַא יד זַא ,ןשטנעמ ןטושּפ

 .טעמּכ ףוס עמַאס ןזיב בײהנָא ןוֿפ עסעיפ יד טקנעוושרַאֿפ ןוא טקיט

 -רעגיטש טימ עסעיפ יד ןדָאלעגרעביא ױזַא טָאה רענרעשט..

 ןוֿפ סױרַא טסקַאוו סָאװ ,האנש-ןסַאלק עכעלריטַאנ יד זַא ,גנורעדליש

 -ייטוע רעד ןיא ןקנורטרַאֿפ טרעוו ,עיצַאטַאולּפסקע רעשיטנַאקירבַאֿפ

 .ךעלטרעוו עשירעסערּפ ןוא עשירעטיײרעּפָא יד ןיא ןוא טייקשירעג

 רָאנ ,ךַארּפש-ןסַאלק ַא טֿפַאש ףמַאקנסַאלק רעד טינ זַא ,סיוא טמוק סע

 רעד ןיא ןַארַאֿפ זיא סָאד -- ךַארּפש-ןסַאלק יד ןוא ףמַאקנסַאלק רעד

 -נעווטיונ רעשימָאנָאקע עמַאס רעד ןוֿפ טינ סױרַא ןסקַאוו -- עסעיפ

 .רעגייטש םנוֿפ רָאנ ,טײקַיד

 -עג ךיז סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה רענרעשט סָאוװ ,רַאֿפרעד ןוא

 וא תוטשפ -- ןטנעמעלע ייױוצ עקיזָאד יד ןוֿפ ןשרעהַאב טזָאל

 זיא -- ךיז ןשיווצ טֿפַאשהבורק עטנָאנ ַאזַא ןבָאה סָאװ --רעגייטש

 -םעיטסַאלע יד.; .טכַײל וצ לסיב שביה ַא ןעמוקעגסיױרַא עסעיּפ יד

 -ַאֿפ ףמַאקנסַאלק ןשירַאטעלָארּפ ןוֿפ טײקטעװעטרָאהרַאֿפ ןוא טייק

 ."ךַארּפש ערעטסעֿפ ַא ,ערעדנַא ןַא ןרעד

 םוצ סמַארבײא טמוק ,רעלעֿפ עסיוועג ףיוא קידנזײװנָא ןוא
 ;ריֿפסױא

 -זורַא ןעוועג עסעיפ רעד ןיא ןרענרעשט ַײב זיא תמא רעד טָא
 יזעזער יד טָאה .ןסקיוועג עשיטנַאמָאר לסיב שביה ַא טימ טלגנירעג .

 -טפיוה םעד רעבָא .ןרָאשעגמורַא "קיטנַאמָאר, רעד ןוֿפ לייט ַא
 סע ןוא טציּפשרַאֿפ טינ ךָאד -- םעלבָארּפ עשיטילָאּפ יד -- ךירטש
 ןייק טינ טָאה סָאװ ,ענעצס-סעביל עטושפ ַא ןבילבעג טרָאֿפ זיא
 -עגַײב ןכעלרעגריבניילק ַא ךעביא טזָאל ןוא םעטָא ןשירַאטעלָארּפ
 עטָאכ זַא ,ןגָאז ןעמ זומ ,ישזער רעד ןגעוו ןיוש טדער ןעמ זַא .קַאמש
 ןייק ,ץרַאה ןייק טינ רעבָא ךיז טליֿפ ,טנַאה עטינעג ַא ךיז טליֿפ סע
 רעמ ךָאנ .עסעיּפ סרענרעשט ןריֿפֿפױא ןוֿפ טעברַא רעד וצ עביל
 ןשידַאטעלָארּפ ַא טימ.. עסעיּפ יד ןסַאֿפֿפױא עגונב סע זיא תמא
 יד טציּפשרַאֿפ רעמ טפיוהרעביא ןעמ טלָאװ ,עסעיפ רעד וצ גנַאגוצ
 .עלעודיווידניא עקיטיינמוא סָאד טפמעטעגּפָא ןוא ןכירטש-ןסַאלק
 יד ןיא וא שינעמכַאֿפ ןעגנַאגעגוצ ןינע םוצ זיא ישזער יד רָאנ.
 טיגָאלָאעדיא ןבעג טנָאקעג טינ ןעמ טָאה טײקשינעמכַאֿפ ןוֿפ ןעמַאר
 .ןעמוקַאב ךיז טָאה סע סָאװ ,סָאד יװ רעמ
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 יד ןוא עסעיפ סרענרעשט רֿבח ןיא תונורסח יד קיזנטכַארטַאב
 טימ טכע ּפַאש רעד זיא ןרענועשט ַײב.. ישזער רעד ןוֿפ תונווסח
 ."האנש ןוא סַאּפש ,עביל ,טייקיטומ-טוג ,טײקיברַאֿפ רעצנַאג ןַײז

 גנולעטש ַא ןָא טמענ ןוא ןדלַאװכוב טימ טריטַאבעד ןײטשּפע ךלמ

 :עסעיּפ רעד ןוֿפ עיגָאלָאעדיא רעד וצ

 סָאד טצענַאב ,טנַאה ןיא קַאה ַא ןעמונעג טָאה דלַאווכוב רֿבז;
 ןעגנוי ַא ּןקַאה יַאווַאד ןוא ןעלסיירט טינ ךיז לָאז קַאה יד טנַאה ןיִדו
 רעצעלּפ... .סיֿפ יד רעביא ןוא ּפָאק ןרעביא רעבַײרש ןשירַאטעלָארּפ
 רעד ןוֿפ טַײװ זיא.. עסעיּפ סרענרעשט רֿבח .טינ ןלעֿפ ןקַאה וצ ּוװ
 ןיא ,... .טכוז רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ רעד סָאװ ,עסעיפ רעלַאעדיא
 דַארד ןָא ,ןדנובעג טינ .תונורסח ךס ַא טגָאמרַאֿפ *"ןענישַאמ ןוֿפ שיור
 -סנבעל ןוֿפ ברָאה ַא טימ ןוא טֿפיטרַאֿפ טינ ,ןטנעמָאמ עשיטַאמ
 ךיוא ןַארַאֿפ .שיייוודַארב דנָאקעס ןוא קירביא זיא סָאו ,רעגייטש -

 "ידי ַא טרעוװ ףמַאק ןוא ּפַאש רעצנַאג רעד .ןרעלעֿפ עשיגָאלָאעדיא
 רעטעברַא ןוֿפ לָאר {יד| סָאד ןוא ץַאלּפ רעד .טייהנגעלעגנָא עש
 זיא טשוטרַאֿפ .טכַארבעגסיױרַא טינ זיא ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןוֿפ
 ןגנַאל ַא שנכערסיוא ןָאק ןעמ.. ןָאיתי רעטכער רעֶד ןוֿפ לָאר יד
 טימ טנגונגַאב ךיז דלַאווכוב רֿבח טלָאװ .תונעט לטעצ ןטכערעג ןוא
 -יטירק ןשיטסיסקרַאמ ַא ןוֿפ טכילֿפ ןַײז טליֿפרעד רע טלָאװ ,םעד
 רע זיא ,קַאה ַא טימ קידנכָאֿפ ןוא םילּכ יד ןוֿפ סױרַא זיא רע... .רעק
 ןשירַאטעלָארּפ נוי ַא ןגעק ןטייקיטכערעגמוא יײר ַא ןעגנַאגַאב
 עמַאס ןקעק ,רקיע רעד ןוא ,רעליּפש-וויטקעלָאק םעד ןגעק ,רעבַײרש
 ,רָאֿפ םיא ךיז ןלעטש רימ יו ,רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ ַא ןוֿפ ןזעוו

 זַא :ךַאֿפניא רעייז ?ןגָאז טלָאװעג רענרעשט רֿבח טָאה סָאװ.
 עסַאמ-רעטעברַא רעד ןיא זַא ןוא ,ךעלנעזרעפמוא זיא ףמַאקנסַאלק
 ,דלעה רעד ,רעריֿפ רעד ,רענייא רעד .גיז ןוֿפ תוזוּכ יד ןגיל אֿפֹוג
 רעדָא ןימרעט ןגנַאל ַא ףיוא ןָאזירּפ ןיא ןייג ,ףמַאק ןיא ןלַאֿפ געמ
 ,רעקילדנעצ ףיוא ןעייטש טרָא ןַײז ףיוא ,אנוש ןוֿפ ןרעוו טעגרהרעד
 סַאלק רעד ןוא טלַאֿפ רענייא.. ערעדנַא רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה
 טָא סױרַא טגנערב סָאװ ,עסעיּפ-ףמַאקנסַאלק ַא... רעטַײוװ טרישרַאמ
 -נסַאלק ןשירעֿפעש ןכעלרעהֿפיואמוא ןוֿפ עעדיא עלַאטנעמַאדנוֿפ יד
 -ֿפױא טפיוה ריא טליֿפרעד טָאה -- גיז ןקיטליגדנע ןזיב -- ףמַאק
 ,טייקנעגנולעג ןוֿפ ,טנעלַאט ןוֿפ טנעמעלע רעד ,ךעלריטַאנ.. עבַאג
 ןוא ןסעיפ-ףמַאקנסַאלק עקרַאטש ןַארַאֿפ .לָאר עסױרג ַא טליפש

 ןוא ,טליפזעעג ןוא טריֿפעגֿפױא ,ןבירשעג לוֿפטנעלַאט רעמ .עכַאווש
 רעבָא .עירָאגעטַאק ןוֿפ עגַארֿפ ַא זיא סָאד .עלוֿפטנעלַאט רעקינייװ
 ַא רעישוצ-רעטעברַא םעד סױרַא טגנערב עסעיפ ַא יו גנַאל יזזַא
 רעשירַאטעלָארּפ רעקיטכיר רעד ןיא ףמַאקנסַאלק ןוֿפ טנעמָאמ
 טָאה ,קידרעֿפָאה ןוא רעטנומ ,שירעֿפעש ,עווָאסַאמ -- גנוטכַײלַאב

 ,עיגָאלָאעדיא עטנוזעג ַא יז }

 -ָאיצולָאװער-יטנַא יד, טביולעג טָאה דלַאװכוב זַא ,קידנזייװנָא

 "רעיוט םַײב,/ עסעיּפ עטרעטנָאלּפרַאֿפ ןוא עשילָאבמיס-טסיוװ ,ערענ

 "וזַאב-רעטעברַא יד ןוֿפ ףורּפָא רעכַאװש רעייז רעד ,ןַאמייטש .ב ןוֿפ

 טריֿפרעד טָאה; סָאװ ,"ּפָאקרעּפוק םישזד, סרענידָאג .ש ףיוא רעכ

 |:ןײטשּפע רעטַײװ טבַײרש ,"טניריבַאל ןרעטסניֿפ ןיא

 עלַא ןצונסיױא געמ ןוא ףרַאד רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ ַא.

 זַא ,זיא רָאלק רעבָא .טסנוק רעשילַארטַאעט ןוֿפ ןעמרָאֿפ עכעלגעמ

 סרענרעשט רֿבח ןוא ,עטסטנָאנ יד םיא זיא םרָאֿפ עשיטסילַאער יד

 רָאנ ,ןבָאה לו רעקיטירק רעזדנוא יו ,שזילַארוטַאנ טינ זיא עסעיפ

 עסעיפ ןַײז ןענעייל רענרעשט רֿבח טרעהעג ןבָאה רימ-... .םזילַאער

 ןבָאה סָאװ ,טנעה רעדָא טנַאה יד .רעטַאעט ןיא ןעעזעג יז ןבָאה ןוא

 רעייז ןגָארטעגוצ ןבָאה ,רעיוששוצ-רעטעברַא םוצ טכַארבעג עסעיפ יד

 -- ךיז ןזָאל סָאװ ,ןטנעמָאמ ענלצנייא .עסעיפ יד ןכַאוועוצּפָא קלח
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 -ייז ,ןטקעֿפע עלַארטַאעט רַאֿפ -- ךיז ןזָאל סָאװ ,דלַאווכוב רֿבח ,ָאי
 יד ןֿפרָאוװעגנָא רָאנ טַאה רענרעשט.. .רָאװעג טסַאלברַאֿפ ןענ

 סָאד ןָאט טֿפרַאדַאב טָאה רעסישזער ַא .ןייל-טעקיּפ רעד רַאֿפ עמעכס

 -ַאב ךיז טָאה סָאװ .. שײלֿפ ןוא טולב טימ סע ןקיֿפסיוא ,עקירביא

 טונימ עכעלטע ןוא.. סעיצַארָאקעד עשילרעטסיוא-דליוו ?ןעמוק

 .עניב רעד ףױא גנוגעווַאב ןוא ךייר עוײטקעֿפע-טינ רעייז

 .ךיז רעטניה עטכישעג עצרוק ַא ןױש טָאה *ףעטרַָא רעד.

 דנַאלסױא וצ שירעלטסניק טנידעג רע טָאה רָאי ףניֿפ יד רַאֿפ.

 ןבָאה רעליּפש ערעזדנוא ןוא ףמַאק טרעקַאלֿפעג טָאה עקירעמַא ןיא..

 םענעגיא םעד טינ רעבָא ,טליוו ריא סָאװ ,ץלַא ןגָארטעגרעטנוא

 |סעד}| יד ןעלגיפשּפָא לָאז סָאװ ,עסעיּפ ַא ןוֿפ עגַארֿפ יד .ףמַאק

 טֿפַאשרעטעברַא עשידִיי יד עכלעוו ףמַאק (טעקיטולב ןוא (טעסיורג

 -ערב ןרָאוװעג זיא ,טכַאמעגכרוד טָאה -- עשידִיי יד רָאנ טינ ןוא --

 רעד זיא זדנוא ַײב .ךורברעביא ןַא ןכַאמ חמ רעטַאעט רעד... דנענ

 -רעטעברַא ןגיה ןוֿפ ןסעיפ וצ ןײגוצרעבירַא ןעוועג ךורברעביא

 רעד רָאנ א בײהנָא רעד זיא "ןענישַאמ ןוֿפ שיור ןיא , .ףמַאק

 סרענרעשט רֿבח ןצַאשּפָא רימ ןחמ גנַאוצ םעד ןוֿפ טָא .בייהנָא

 .לָאצ רעמ ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז ייז ןוא ,תונורסח עלַא טימ... .עסעיפ

 עיגרוטַאמַארד .זיא רעכיז .. .זיירק ןטֿפושכרַאֿפ ַא ןכָארבעג רימ ןבָאה

 רעבַײרש עגנוי ןֿפרַאד רעכיז .ןענרעל ךיז ףרַאד ןעמ סָאװ ,ךַאֿפ ַא

 ןייק יװ ױזַא רעבָא ,ןכַאז ערעייז ףיוא ןרעטיצ ןוא ןֿפײלש ,ןטעברַא
 טעוו עקירעמַא זיב ןבָאה טינ ןלעוו ןוא טינ רימ ןבָאה סעימעדַאקַא

 ַא יו ןרעװ טלעטשעגֿפױא טינ סע רָאט ,דנַאל-ןטעװָאס ַא ןרעו

 רעד ןוֿפ סעצָארּפ ןיא .רעבַײרש עגנוי ןוֿפ פעק יד רעביא גרַאב

 רעקיטלעֿפגרָאז ,רעויטקורטסנָאק ַא ןוֿפ טכיל רעד ןיא ,טעברַא

 ,אֿפוג עניב רעד ןוֿפ גנורַאֿפרעד רעד ןיא ,קיטירק רעשירַאטעלָארּפ
 .ןגרוטַאמַארד עשירַאטעלַארּפ עלוֿפטנעלַאט ןעִיצרעד רימ ןלעוװו

 ףיוא רעק רעטנוזעג רעקיטיינ ַא זיא *ןענישַאמ ןוֿפ שיור ןיאג

 סדלַאווכוב רֿבח .רעק םעד ּטָא ןציטש ןֿפרַאד רעטעברַא יד .עקירעמַא

 : ,"ןֿפָארטעג טינ יז טָאה ,ֿבגַא .ךעלדעש זיא קַאה

 |.טריקעניש"  |
 טריֿפעגֿפױא רעדיינש ַאנעב ןוֿפ ר"א טרעוו 1921 .ווָאנ 8 םעד

 ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ טעברַאַאב שידִיי ,ןעגענעלֿפ ילַאה ןוֿפ "שינעקירט,
 / ,ןָאסגרעב יֿפָאס -- ץנעט ,ווָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד

 י - ;טבַײרש קיוװָאנ ,ּפ

 ןַײז עקירעמַא ןיא רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןָא טבייה ױזַא טָא;
 -ןסַאלק ןוֿפ דָאזיּפע ןַא ףױא טיױבעג זיא ן"שינעקירט,} .ןָאזעס
 -"ףעטרַאג רעד זַא ,רַאֿפעג ַא ןעוועג זיא סע... .עקירעמַא ןיא ףֹמַאק
 דנַאטשֿפױא-רעמרַאֿפ םעד ןוֿפ עסעיפ רעד טימ ךיז טעוו וֹויטקעלָאק
 קיטנוז גנלעטשרָאֿפ עטששרע יד ןױש .ןווַארּפס טינ ָאסנעקרַא ןיֹא
 .עטסיזמוא ןַא ןעוועג זיא קערש יד זַא ,ץזיוַאב רעבָא טָאה טנווָא

 עטסעב יִד ןוֿפ ענייא ןֿפַאשַאב טָאה וויטקעלָאק-"ףעטרַא; רעד
 ןוֿפ ןורסח-טּפיױה רעד... רַאאטרעּפער ןצנַאג ןַײז ןיא ןעגנוריֿפֿפיױא
 זיא גנולייצרעד ַא רַאֿפ .ןיד וצ ללכב זיא יז סָאװ זיא |"שינעקירט,}

 ןעלעה ןוֿפ ןבָאגצ עלַא טימ עמַארד ַא רַאֿפ .ףָאטש גונעג ןעוועג
 טינ זיא דלַאוװכוב .נ רֿבח ןוֿפ ןעגנורעסעבסיוא יד ןוא ןעגענעלֿפ

 "עינעקירט; .ךס ַא רעביא טזָאל גנלעטשרָאֿפ יד. .גונעג ןעוועג
 ףיױא גנוכיירגרעד ַא ,"ףעטרַא; ןוֿפ וטֿפױא רעקידנטַײטַאב ַא זיא

 ןַא ךָאנ ןעייננָא ךיז געמ רעדיינש ָאנעב ..טנָארֿפ-רוטלוק רעזדנוא

 טֿפרַאדעג ןעמ טלָאװ ָאד .. ישזער ןייז רַאֿפ לדנעב-סגנונעכייצסיוא

 רַאֿפ ווָארַאטָאלָאז רעלטסניק םעד ןטנעמילּפמָאק עטנידרַאֿפ ןבעג
 :ריֿפסיױא רעד... ץנעט יד רַאֿפ ןָאסגרעב יֿפָאס ןוא סעִיצַארָאקעד ענַײז
 -ֿפױא ךיז "שינעקירט; ווֿפ גנוריֿפֿפיוא רעד טימ טָאה "ףעטרַא;, רעד
 זיב יו רעֿפרַאש ךָאנ טַאה ןוא לּפַאטש ןרעכעה םעַינ ַא ףיוא ןביוהעג

 .וָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב -- ישזער ."שינעקירט , סנעגינעלֿפ ןוֿפ טקַא רעט-2 !

2804 | | 203 



 "רַא ןשידִיי ןרַאֿפ טייקידנעווטיונ ןַײז ףיוא ןכָארטשרעטנוא טציא

 ."רעטַאעט-רעטעברַא סלַא טרעוו ןַײז ,רעטעב

 יי ;טבַיײרש דלַאװכוב .נ
 ןָאזעס-רעטַאעט ןקירָאיַײה ןביױהעגנָא טָאה *ףעטרַא,.. רעד,

 יד .עקירעמַא רענשַאפערָאה רעד ןוֿפ ןבעל סעד ןוֿפ עסעיּפ ַא טימ

 טסעוו טואס רעד ןיא רעמרַאֿפ עמערָא טימ ךיז טקיטֿפעשַאב ליפש

 ..1930 רעמוז ןוֿפ שינעקירט רעקידארומ רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא

 ןועידִיי סעד דמערֿפ זיא ןבעל-רעמרַאֿפ סָאד זַא ,תונעט ןעוועג ןענַײז

 ךעלגעמוא ןַײז רעליּפש-"ףעטרַא, יד רַאֿפ טעוו'ס זַא ןוא ,רעטעברַא

 ,ןקידנגייצרעביא ןַא ףיא רעמרַאֿפ רענַאקירעמַא יד ןלעטשוצרָאֿפ

 רעד ןוֿפ עסעיפ ןייק ןלעטש טינ רעסעב סָאוװרַאֿפ... ןֿפוא ןכעלביולג

 רעישוצ יד ,רעטעברַא עשידִיי יד ןֿפמעק ןוא ןבעל סע ּוװ הֿביֿבס..

 ךָארג סָאװרַאֿפ .. ןעוועג זיא הנעט ַא ךָאנ .רעטַאעט-רעטעברַא ןוֿפ

 יד טינ ןעוו זַא ,ןעמוקסיוא ךָאד ןָאק סע ?שינעקירט יד ןעמענ

 טכַאד ,ןענַײז תונעט עדייב... ןעוועג טכער ץלַא ןיוש טלָאװ שינעקירט

 -טנע רעטסעב רעד... ןגָאז וצ ױזַא ,עסעיּפ רעד רעסיוא תונעט ,ךיז

 ןיא טליפשעג-טרעוו יז יו ,אֿפוג עסעיּפ יד זיא תונעט יד ףיוא רנֿפ

 װא םערָא זיא ליּפש רעד ןיא טנעצקַא רעד ...רעטַאעט-"ףעטרַא;
 -ירט, זיא םורַא ןוא םורא.. גָאטלױװ ןשיייטלוה ןוא רעגנוה ,ךַײר

  ספױרָאֿפ טירש ַא ,"ףעטרַאג םעד רַאֿפ גנוכיירגרעד עשביה ַא "זעינעק

 רענַאקירעמַא ןוֿפ עמַארד רערענָאיצולָאווער ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא

 ."וויטקעלָאק-רעליפש-"ףעטרַא, סעד רַאֿפ סױרַאֿפ טירש ַא .ןבעל

 יטרעקעל שריה;
 טריֿפעגֿפױא רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא טרעוו 1922 רַאונַאי 24 םעד

 .מ --- סעיצַארָאקעד ,ווָארינשוק .א ןוֿפ "טרעקעל שריה; עמַארד יד
 | |  .אדייס -- ץנעט ,ווָארַאטָאלָאז

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןיגלָא .מ
 30 טימ קירוצ ןוֿפ שינעעשעג ַא רָאנ טינ זיא יטרעקעל שריה;

 ןקיניזטסּוװַאבנסַאלק ןדעי טנָאנ ױזַא זיא שינעעשעג יד .. רָאי
 רַאֿפ ןעמוקרָאֿפ ןעוועג טלָאװ סָאד יװ טַארוקַא רעטעברַא ןשידִיי
 .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאוװצ בײהנָא ענליו .ןגױא ענעגייא עניײז
 -רַאֿפ עלַאגעלמוא ,סעיצַאמַאלקָארּפ... ןעייר-רעטעברַא יד ןיא ורמוא
 -וצּפָא לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמנייא ידּכ... ןייצ יד זיב טקיירטש ,ןעגנולמַאז
 ,"ינורלָאמ, רעקיטלָאמעד רעד טסילשַאב ..רעטעברַא יד ןקערש

 ןופ ןָאקיסטעל

 עטריטסערַא יד ןסיימש לָאז'מ זַא ,לַאװ ןַאֿפ ךיז טֿפור רעכלעוו
 ןרָאצ ןוֿפ סַאלֿפ ַא ףיוא טזָאלב סָאד.. ןטנַארטסנָאמעד-ַײמ עטשרע
 שריה זיא ןרָאצ םעד טָא ןוֿפ קורדסיוא ןַא .עסַאמ-רעטעברַא רעד ןיא
 ַאטעלָארּפ רעקידעבעל ,רעקיטולבלוֿפ ... גנוי-רעטסוש ַא ,טרעקעל
 .טַאט ןיא םיא ַײב ךיז ןעלדנַאוורַאֿפ קנַאדעג ןוא ליֿפעג סָאװ.. עיר

 טֿפערט ןוא {טסיש רעֶנ ...לַאוו ןָאֿפ רָאטַאנרעבוג ןֿפױא ןסיש טייג רע
 זיא רע יװ טרעקעל שריה.. הילּת רעד וצ ןייג טעװ רע ..טינ
 וצ טנָאנ ,ןבעל רעזדנוא וצ טנָאנ זיא ווָארינשוק .ַא ןוֿפ ןבירשעגנָא
 רעייז עכעלטע ָאד ןענַײז עמַארד רעד ןיא.. זדנוא ןוֿפ סענייא ןדעי
 רָאנ טינ ןבָאה רעליפש-ײףעטרַא, יד ...ןרוגיֿפ עשידִיי-טינ עקיטכיוו
 יד .ורכז ןיא ןבַײלב ייז.. טוג רעיײז ןלָאר עלַא יד טריֿפעגכרוד
 סָאד רשֿפא ןענַײז סענעצס-ןסַאמ יד .טּפַאכרַאֿפ גנולעטשרָאֿפ עצנַאג
 ןרעקמוא ךָאנ ךיז טעו *טײהַײרֿפ ןגרָאמ, יד...ליּפש רעד ןיא עטסעב
 ."לקיטרַא ןייא יו רעמ טנידרַאֿפ ליּפש יד ."טרעקעל שריה, וצ

 ' | - ;טבַײרש דלַאווכוב .נ'
 עטסקיטכיוו יד ןוא עטסעב יד "טרעקעל שריה, זיא קֿפס ןָא

 -ַאטעלָארּפ ענַײז וצ טכַארבעג טָאה "ףעטרַא; רעד סָאװ ,גנוריֿפֿפיױא
 ןוא "םיניבמ, ןוֿפ גנוצַאש יד ןבָאה טינ ףרָאדיּמ .רעױשוצ עשיר
 רעד ןוֿפ טייקטכע יד ןקיטעטשַאב ןוא ןזַײװַאב וצ ףיוא "רעקיטירק,
 ,ליּפשיושש ,יושזער ,טסקעט -- עריא ןלייט עלַא ןיא ליּפש רעקיזָאד
 רעדעי ַײב רעיושוצ יד ןוֿפ סעיצַאווָא יד .םויטסָאק ןוא עיצַארָאקעד
 רעד ןוא טרעװ רעד ןוֿפ סָאמ עקיטכיר ַא ןענַײז גנולעטשרָאֿפ
 עטסקיטכיוו יד סיוא טלַאה ליפש יד ."טרעקעל שריה, ןוֿפ גנוקריוו
 טלוע םעד טימ ףױנוצ ךיז טסיג יז :רעטַאעט ןיא ןבָארּפ עלַא ןוֿפ
 רעד זױלב טינ סױרַא ךיז טרעטייל טסקעט סווָארינשוק ןוֿפ..
 ,טרעקעל שריה גנוי-רעטסוש רעד זיולב טינ ,ליפש רעד ןוֿפ "דלעה;
 -ָאסרעּפ עשירעגייטש ןוא עשירָאטסיה עערעלַאג יד זיולב טינ ןוא
 רֿבח טָאה טַײז רעשיגרוטַאמַארד-שירַארעטיל רעד ףיוא.. ןשזַאנ
 ַא רַאֿפ ןטייקכעלגעמ עטוג טיג סָאװ ,טסקעט ַא ןֿפַאשעג ווָארינשוק
 --רעטקַארַאכ רַאֿפ סָאמ רערענעלַק ַא ןיא ןוא לקַאטקעּפס ןשיטַאמַארד

 ןשטנעמ יד טימ ןווָארינשוק ַײב סע טלַאה שרעדנַא לסיב ַא... .ױבֿפױא
 ןיא טלעֿפיס... טנכייצעג קיסעמכַײלג טינ ןענַײז יז .ליפש רעד ןיא
 -טנַא-רעטקַארַאכ רעשיטַאמַארד ןוֿפ טנעמעלע רעד ןצנַאגנִיא יז
 -קעפס ַא יו קרַאטש ױזַא טקריוו "טרעקעל שריה, ביוא.. גנולקיוו
 רעד ,רעליּפשױש יד ,רעסישזער רעד זַא ,זיולב סָאד טניימ ,לקַאט

 .וָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,וָארינשוק .א ןוֿפ ."טרעקעל שריה, ןוֿפ ענעצס ַא

 יי
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 רעטַאעט ןשידיי

 טכַארבעגסױרַא ןעמַאװצ עלַא ןבָאה רעקינכעט-עניב ןוא רעלָאמ
 ..טסקעט םעד ןיא טבעוורַאֿפ לעיצנעטָאּפ ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד
 רעַײנ ַא ףיוא "ףעטרַא, םעד טלעטשעגקעווַא טָאה "טרעקעל שריה,

 ןוא גנוריֿפֿפיױא יד... .גנולקיווטנַא ןוא סקּוװ ןַײז ןיא עֿפוטש רעכיוה .

 . ןטימ ןטכָאלֿפעגנעמַאזוצ ױזַא ןענַײז "טרעקעל שריה, ןוֿפ ןליּפש סָאד

 ליּפע יד ןעמענרעדנַאנַאֿפ טינ ןָאק גױא טינעגַא ןליֿפַא זַא ,טסקעט

 -רַא יד ךיז טקידנע סע ּוװ ןזיױונָא ןוא ןלײט-דנַאטשַאב עריא ףיוא

 םעד ןוֿפ טעברַא יד ןָא ךיז טבייה סע ּוװ ןוא גרוטַאמַארד ןוֿפ טעב

 "טרעקעל שריה,; ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא . רעליּפש יד ןוא רעסישזער

 ןֿפוא ןשידָאטעמ ַא ףיוא ליּפש יד ןריזילַאנַא טינ רשֿפא ןעמ רָאט

 ןיא טכיל ןוא סעיצַארָאקעד ,ךיז רַאֿפ ליּפשיוש ,רעדנוזָאב ישזער --

 -ַארעג ַא ױזַא טַאלג טינ זיא "טרעקעל שריה, .טיבעג רעדנוזַאב ַא

 יױוצ ןוֿפ טַאטלוזער רעכעלריטַאנ רעד זיא'ס .גנוריֿפֿפױא ענעט

 רעד ,רעדיינש ָאנעב רעסישזער םעד ןשיװצ טעברַאנעמַאזצ רָאי

 ןיא .. ושץטקעלָאק-רעליּפעע רעד ןוא ווָארַאטָאלָאז .מ רָאטַארָאקעד

 , -נַאלַאב-שירעלטסניק ,עֿפײר ַא "טרעקעל שריה, זיא ישזער ןוֿפ טרפ
 רעטריטנעלַאט רעד סָאװ ,עטסעב סָאד זיא'ס .גנוריֿפֿפױא עטריס

 טלעטש סָאו ,גנוריֿפֿפױא ןַא זיא סע .ןֿפַאעעג טָאה רעדיינש רֿבח

 / :ײעיסעֿפָארּפ ןַײז ןוֿפ ןעייר עטשרעדָאֿפ יד ןיא ןרעדיינש קעװַא

 ,עסיורג ַא רעסישזער רעד טליפש רעטַאעט םענרעדָאמ ןיא..

 רעד רעבָא ,לָאר עשירעלטסניק-שירעֿפעש ןוא עעירָאטַאזינַאגרָא

 רעד ןוֿפ רעגערט רעשיֿפיצעּפס רעד ץלַא טבַײלב רעליפשיוש

 רעטַאעט א ןוֿפ ץנעטָאּפ ןוא הרובג עכעלרעניא יד... טסנוק-רעטַאעט

 טינ טָאה ?טרעקעל שריה, .טעטילַאווק-רעליּפש ןַײז ןוֿפ טײטשַאב

 -טסניק ענערָאוװעג ףייר יד טינ ןעוו םשור ַאזַא ןכַאמ ןעוועג טנָאקעג

 עלַא ןוא רעדנוזַאב רעדעי ,רעליּפע-*ףעטרַא; יד ןוֿפ תוחוּכ עשירעל

 טנעמעלע רעד "טרעקעל שריה,; ןיא טלעֿפ |טגָאזעג יוװ} ...ןעמַאזװצ |

 ןרעדנע ןשטנעמ יד .גנולקיוטנַא רעטקַארַאכ רעשיטַאמָארד ןֿפ

 רעד ןוֿפ גנוקריו רעד רעטנוא ןוא גנַאג םעד ןיא טינ טרָאד ךיז

 טנעמעלע םעד ןָא. רעליפש םעד דצמ ךיז טרעדָאֿפ סע.. עמַארד
 -*ףעטרַא, יד... רעטקַארַאכ ַא ןֿפַאש ךָאד גנולקיוװטנַא-רעטקַארַאכ ןוֿפ

 "יא ייז טכַארטַאב .עבַאגֿפױא רעד טימ טעווַארּפס ךיז ןבָאה רעליּפש

 -עג-ןייֿפ.. עכעלביולג ןעז ךיז רַאֿפ טעוו ריא ןוא ,םענייא ךָאנ םענ

 ...לוֿפטֿפַארק זיא ןייבשריה -- לאוו ןָאֿפ .סעיצַאזירעטקַארַאכ עטליּפש

 טימ ןוא רידנומ ןַײז טימ ףינוצ קידנעטשלוֿפ ךיז טסיג ןליּפש ןייז

 -סינַא -- רעטסיימצילָאּפ רעד .ּפַארטַאס ןשיטסירַאצ ַא ןוֿפ עעדיא רעד

 ןוֿפ ליּפשש ןגעקטנַא יד... ךיוב ןבָארג ןַײז טימ קיטש ןייא ןוֿפ זיא דלעֿפ

 ןיא טנעמָאמ-ליּפשיוש רעקידלרעפ ַא זיא רעליֿפש ייוצ יד טָא
 טקנוּפ זיא ,רענישַאגַאנ ,יעלַאגָאב קינווָאקלָאּפ רעד ."טרעקעל שריה,
 גתגעווָאב ןוא דיר ענַײז ןיא קידלקניוװ ןוא קיטכיצ ןוא טענ יזַא
 .קיטש ערטיכ עשירָאטַאקָאווָארּפ ענַײז ןיא קידנגייצרעביא זיא רע יװ
 ןַארַאֿפ זיא לכלוק ןוא עלעגנעג ןַײז ןיא... סוַארטש -- ןָאיּפע רעד
 רעקיסילֿפ ןַײז ןיא טכע זיא ,יקציבוד ,רעניבַאר רעד... רעטקַארַאכ
 ןלָאוװו ןָאֿפ וצ טֿפַאשיײרטעג עקידתיֿפי המ ןַײז ןיא ,טיײקידוועדײרַאב
 ענַײז טימ ,ןָאדרָאג ,טנַאטוידַא סרָאטַאנרעבוג םעד .רעסייק םעד ןוא
 טלָאוװ ריא סָאוו ,ץלַא זיא ,עסעיפ רעצנַאג רעד ןיא ןקילּפער ַײרד-ייווצ
 ןַא זיא ,ץלָאה ,רָאטקָאד רעד.. לקינוָאנישט ַאזַא ןוֿפ טרָאװרעד
 -ָארָאג רעד ....רָאטקָאד ינעיָאוו סעד ןוֿפ רעטסומ רעקידנגייצרעביא
 סָאװ ,ןַאמלוק ןוא ָאריּפַאש ,טַײל-ייצילָאּפ ייווצ יד ,רעדנעב ,ָאווָאד
 -עלק רעד טָא .קסעטָארג רעליווו ַא רָאג ,רעּפעלק ןטימ ןעוועדנַאמַאק
 סָאװ ,ןייטששנעװעל ,קַאזָאק רעד ,יקסניטסָאג ןוֿפ טליפשעג ,רעּפ
 יד ןסיימוש טינ רעמ ןָאק רע ןוא ןצרַאה םַײב סיא טמעלקרַאֿפ'ס
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 -נעוועל רעקיבלעז רעד ,קישטשנעד רעֿפמעט רעד ,ןטנַאטסערַא

 ."טרובעגליווו רעַײא, :סױרַא שימָאק ױזַא טמורב סָאו ,ץייטש

 ,גורּתא לטָאמ .טוג עלַא ןענַײז ןשטנעמ-רעגייטש עשידִיי יד
 םױרַא טֿפור ,לקירבָאֿפ-רעטסוש ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ,יקסנַאשטילעוו
 רעטעברַא יד ןוֿפ םענייא ַײב יו גנוטכַארַאֿפ עבלעז יד רעיושוצ םַײב
 ןַײז ןיא ."דיי רעסואימ ַא; סױא טֿפור רעכלעװ ;ליּפש םעד ןיא
 ,לסעבעלַאב עטייווצ סָאד .שיּמָאק ךיוא רעבָא רע זיא טייקסואימ
 ,ןַאמײרֿפ ,ענעדִיי יד .גורתא לטָאמ רַאֿפ רָאּפ עטוג ַא זיא ,רעבַײרש
 עזשירָאיטקַא ןָא שילַארטַאעט זיא ןוא ןָאט-רעגייטש ריא ןיא טכע זיא
 םַײב רעטרעוו רָאּפ יד ןיא טוג זיא ,ָארייב ,גורתא םַאדַאמ .ןצנוק
 ןווָארינשוק ַײב טנכייצעג סַאלב רעייז ,ױרֿפ סטרעקעל ,הכלמ ,קריצ
 ןוא סָאטַאּפ ןליטש טימ עלָאר יד טליּפש ןַאמועל עטרֿבח רעבָא
 ,טרעקעל... .קריצ םַײב ענעצס רעד ןיא קורדנַײא ןשביה ַא טכַאמ
 םעד ןוֿפ סַאנסױא רעד טימ ןוא "דלעה, ןייק טינ זיא ,ןַאמרעדיינש
 ןייק טינ רע טכַאמ ,קריצ ןוֿפ קעװַא םיא טריֿפ ןעמ ןעוו טנעמָאמ
 ,טמערַאוועגסױא ךיז טָאה ןַאמרעדיינש רֿבח ַײב .לעטשנָא ןשיזלעה
 -מיא ,קינשַאּפערָאה רעשיטַאפמיס ַא טבעלעגסיוא ,טלטרעצעגסיוא
  גנלעטשרָאֿפ רעַײנ רעדעי טימ .קידײרֿפ-טֿפמַאק ,טסָארּפ ,קידעּפ
 ,לקנַאי ןעוו... רעקיטכירֿפױא ,רעטכע ,רעסעב "טרעקעל, ןַײז טרעוו
 ,ךַײא ךיז טכַאד ,"סעצווָאטַאבוז, יד ןגָאלש סיר ַא ךיז טיג ,עזָאר
 ןָאט סיר ַא ךַײא טליוו ריא ןוא ,ביוטש ףיוא ןלָאמעצ ייז טעוו רע זַא
 גנומיטש ַאזַא, :גָאז ַא טיג ,יגָארש ,לווײֿפ ןעו .ֿפלעה םיא ןוא
 .ןצרַאה ןֿפױא רעװש שממ ךַײא טרעוו ,"םוטעמוא טציא טשרעה
 רע טקירד ,ןעקשריה וצ זָאל ַא ךיז טיג ,ןײטשדלָאג ,עקֿפלעוװ ןעוו
 רעד ,יקצַארדנעס.. לַאז-רעיושוצ ןצנַאג םעד ןוֿפ דײרֿפ יד סיוא
 -סיוא ןוֿפ תוטשּפ ַא ןַײרַא טגנערב ,ןַאמדירֿפ ,רעטעברַא רעשיליופ
 -עֿפמעק יד זיא ,יקצַאש ,ענייש.. קורדנַײא ןֿפיט ַא טכַאמ סָאװ ,קורד
 יז טלָאװ ריא יו ,עקווָאדנוב עווָאסַאמ עקיניזטסּוװװַאבנסַאלק ,עשיר
 יז ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא דנריר זיא יז .ןלעטשרָאֿפ ךיז טלָאװעג
 ,וָאקיזייא ,ןייטשרעבליז .קריצ םַײב טרָא סטרעקעל ןעמענרַאֿפ ליו
 ,"דנוב , ןוֿפ רעריֿפ רעכעלרעגריבניילק ,רעשיטנעגילעטניא רעד
 ביל ַא ,"דנוב, ןוֿפ סעקיווָאסַאמ יד וצ טסַארטנָאק ןקירעהעג ַא טֿפַאש

 לָאר יד ....רעלזָאר עדלָאג ,לגנַיי סָאד זיא ליפש רעד ןיא לטניפ-ןח
 דלעֿפנָארב עטרֿבח ןוֿפ טליּפשעג טרעװ עקווָאטַאבז רעד ןֿפ
 ַײב ךיז טֿפַאש ..טימעג ןכעלרעניא ריא טימ דנגייצרעביא זיא יז.
 לָאמ ןטשרע .םוצ טָאה "טרעקעל שריה, ..שטנעמ רעתמא ןַא ריא
 רעלעודיוידניא רעיז ןיא רעליפש-"ףעטרַא; יד טריֿפעגסױרַא
 עושירעלטסניק עּפורג עשביה ַא סױרַא ןיוש ךיז טזייוו סע ..טײקֿפײר
 ַא -- זיא "טרעקעל שריה, ןוֿפ לכה -ךס רעד .. ןטייקכעלנעזרעּפ
 טיג סָאװ ,טסקעט ןטוג ַא ףױא טױבעג ,ליפש רערענָאיצולָאווער
 קורדסיוא ןשיטַאמַארד רַאֿפ ַײס ,לקַאטקעּפס רַאֿפ ַײס ןטייקכעלגעמ
 ."הגרדמ רעכיוה רָאג ַא ףיוא *ףעטרַא, םעד קעווַא טלעטש ןוא...

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש סיצנַאד .מ
 םַײב ןעז וצ סױא טמוק רימ סָאװ ,גנוריֿפֿפױא עַײנ עדעי;

 בָאה ךיא.. גנורעדנּוװַאב רעמ ץלַא רימ ַײב סױרַא טֿפור *ףעטרַא;ג -

 -סיר ,-סמכילע-םולש ןוֿפ גנוריֿפּֿפױא יד קירוצ טַײצ ַא טימ ןעזעג

 ערעכעה ליֿפ ַא וצ...ליּפש רענעֿפילשעג ןייר ןעוועג זיא'ס ."ןטַארקָאט

 גנוריֿפפיוא רעטסעיינ ןַײז ןיא ןביוהרעד ךיז *ףעטרַא; רעד טָאה ךיוה !

 ָאנעב יו ןעסעיפ יד}|.. "טרעקעל שריה; עסעיּפ סווָארינשוק ןוֿפ
 טדייל ,יז טליּפש "ףעטרַא רעד יו ןוא ,טריסישזער יז טָאה רעדיינש
 ןטקַא ַײרד עלַא.. גנורעגייטש רעשיטַאמַארד ןיא לגנַאמ ןוֿפ רשֿפא
 עערעלַאג עצנַאג ַא.. גנוגעוַאב ןוא ןבעל טימ לוֿפ רעבָא ןענײז
 ןלָאר עלַא יד ןרעוו ..טױא ערעזדנוא רַאֿפ ךרוד טייג ןפיט ןוֿפ
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 ןיז ןשירעלטסניק טימ ,טײקנַײֿפ רעקידריוװקרעמ ַא טימ טליפשעג

 .סָאמ וא טײקטמַאצעג רעשירעליפשיױש ךיוה טימ ,ןלַאטעד רַאֿפ

 -ַאבוז יד -- יקסועשערעש עינָאס ,טרעקעל שריה -- ןַאמרעדיינש

 דלעֿפסינַא ,לַאוו ןָאֿפ -- ןייבשריה ,עקווָאטַאבוז -- דלעֿפנַארב ,עקוואט

 עדלָאג ,ןַאמדירֿפ ,יקסנַאשטילעוװו ,רענישַאגַאנ ,טּפױה-ייצילָאּפ --

 ,"..ערעדנַא יד ווא ךילײרֿפ ,ןײטשדלָאג ,ןיגָארש ,רעלזָאו
 שריה; ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד ןרָאװעג טיײנַאב ויא 1926 ץרעמ ןיא

 ."טרעקעל

 ײגעט ריפ;

 טריֿפעגֿפױא רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא טרעוװ 1922 .ווָאנ 5 םעד/

 ,ווָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,לעינַאד .מ ןוֿפ (סילוי) *געט ריֿפ,

 ,אדייס --- ץנעט ,שטיווָאמַארבַא --- קיזומ

 ;טבַײרש ןיגלָא .מ

 -ַאב ערענָאיצולָאװער עשירעטילימ ,גירק-רעגריב ,דנַאטשֿפױא,

 -ָאס ןוֿפ טַארַאֿפ ,רעטעברַא עטסָארּפ ןוֿפ ןטייקשידלעה ,ןענָאילַאט

 ...תולפמ ןוא ןגיז ,"םזילַאיצָאס, ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןטסינוטרָאּפָא-לַאיצ

 ןעיטעווָאס םעד ןוֿפ "געט ריֿפ, עמַארד יד זדנוא טגָאז סָאד טָא

 טימ טריֿפעגֿפױא טציא טרעוװ סָאװ ,לעינַאד .מ רעלעטשטֿפירש

 םנוֿפ עטסלוֿפטרעװ סָאד זיא סָאד ןוא ,"ףעטרַא; ןופ גלָאֿפרעד

 טיירב םעד טעז ןוא רעטַאעט ןיא טציז ריא זַא.. לקַאטקעּפס ןצנַאג

 עטליּפעעג סָאד רעביא ריא טבעל ,לקַאטקעּפס ןטלקיוװװעגרעדנַאנַאֿפ

 טעּפמיא ןשיגַארט ןיא ןָא טסקַאוו עמַארד יד.. ןבעל טייא רעַײא יו

 ענליוו ןוֿפ ןרַאמָאק יד ּוו ענעצס רעטצעל רעד וצ טמוק סע ןעװ

 ןשינעעשעג יד טימ רעױשוצ רעד טבעל.. ןיילַא ןבילבעג ןענַײז

 ,רעמענלײטנָא רעייז ןעוועג טלָאוו רע יו טַארוקַא עניב רעד ףוא

 -ַארבַא ןוֿפ קיזומ יד .טוג ןענַײז ווָארַאטָאלָאז ןוֿפ סעיצַארָאקעד יד.

 יד ,ליפוע םעד ןיא ןַײרַא ךיז ןסַאּפ אדייס ןוֿפ ץנעט יד ןוא שטיווָאמ

 .טנַאה רערעכיז ַא טימ טריֿפעגכרוד זיא רעדיינש ָאנעב ןֿפ ישזער

 .גולעטשרָאֿפ ענעגנולעג ַא ןכַאמ ןעמַאזװצ.. רעליּפש ענלצנייא יד

 ןופ ןָאקיססע לל

 .רעקיטֿפערק לסיב ַא ןַײז טגעמעג טלָאװ "סילוי, סלַא ןַאמדירֿפ .מ
 סלַא ןיוועל .ס ,ןעגנולעג זיא *וַאלסינַאטס, סלַא דלעֿפסינַא .ס
 ןוא *יקסווַאלסוגָאב, סלַא ,ווָאקיזיא .ש .טכעלש טינ זיא *גיוודול;
 ענעגנולעג רעייז ןֿפַאשַאב ,טסידנוב רעד "לווָאר, סלַא רענישַאגַאנ .ס
 גנעג טינ זיא "טַארָאמ, סלַא ןיגָארש .י .ןרוגיֿפ עקיטֿפַאהבולג
 זיא "שטַאּפָאק, לגנִיי סַאד סלַא רעלזָאר עדלָאג ,לוֿפסקורדניײא
 ןײטשדלָאג .מ ןוא "וועיסָארּפַא, סלַא ןייטשנעוועל .י .טוג רעיז
 "יווידניא עקידעבעל רעייז ןֿפַאשַאב ןַאזיטרַאּפ רעד "וועיטַאּפָאל ,
 ָאנַאדגָאב ַאננַא, סלַא ארייב .רעטצעל רעד טּפיוהרעד ,ןלָאר עלעוד
 ש.. עלָאר רעד ןיא טבעלעגנייא גונעג טינ ךַאנ ךיז טָאה "שטיוו
 דַאבַאב עילימע ,קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמ "לבייס, סלַא סוַארטש
 ,ד ,שיטסירעטקַארַאכ גונעג טינ זיא... *עקדלעז, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא
 ,"סקוֿפ יושזרוב , םעד ןוֿפ עלָאר עטנכייצעגסיוא ןַא טֿפַאשַאב ץלָאה
 עקירביא עלַא .לקַאטקעּפס םעד ןיא ןלָאר עטסעב יד ןוֿפ ענייא
 טעוו.. ליפש עצנַאג יד .ךיוה רעקידנגונעג ַא ףיוא ןעייטש רעליפש
 -ָארּפ םעד ןוֿפ רַאוטרעּפער םעד ןיא טרָא ןקידוֿבּכב ריא ןעמענרַאֿפ
 ."ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד ןיא רעטַאעט ןשירַאטעל

 ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא} טבַײרש רעקיטירק-"זמַײט ,/ רעד
 | :| ןַאמקיט ֿבקעי

 ןבױהעגנָא טָאה... רעטַאעט-רעטעברַא רעשידִיי ,"ףעטרַא, רעד,
 עידעגַארט עשידלעה ַא ,"געט ריֿפ, טימ טנווָא ןטכענ ןָאזעס םעַײנ ןַײז
 .מ ןוֿפ עיסרעוו עשידִיי יד זיא סָאד .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ
 -יּפשיוש-רעטעברַא עטיירגעגוצ-ןייֿפ 55 ןוֿפ עפורט ַא טימ ...לעינַאד
 ,גנוכיירגרעד רעשירעלטסניק רעכיוה ַא רָאג וצ יז ןעייגרעד רעל
 רעד .1918-19 ןוֿפ ןשינעעשעג עקידנלסײרטֿפױא יד קידנלעטשרָאֿפ
 טנעדיצניא ןייא רָאנ זיולב טזייוו סע לַײװ ,ןיד רעייז זיא טלַאהניא
 | י . יףמַאק ןסױרג ןיא

 רעד רעטנוא טלעטשעג טרעווסנביול רַאג זיא גנוריֿפֿפױא יד.
 יד םױרַא ןענַײז טוג סרעדנוזַאב רָאג .רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ישזער
 ָאלָאז .מ ןוֿפ סעיצַארָאקעד עשיטסינָאיסערּפמיא יד .סענעצס-ןסַאמ

 װָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,"געט 4, סלעינַאד ןוֿפ ענעצס עטירד
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 רעט ַאעט ןשידיי

 יד ןוֿפ .גנולעטשרָאֿפ רעד ןיא גנוקריוו עסיורג רָאג ַא ןבָאה ווָארַאט

 ןוא ןײטשדלָאג לכימ ,ָאָאל סנערָאלֿפ סיוא ךיז ןענעכייצ רעליפשיוש
 -רַאֿפ רעטשרע רעד זיא גנוכיירגרעד עשירעלטסניק ַאזַא .ץלָאה דוד
 ערעדנַא יװ רעכעה ךס ַא |ןָאזעס ןקיטנַײה} עּפורט רעד ןוֿפ ךוז

+= 

 ."רעטַאעט-טסנוק ןשידִיי םעד רעטיױא ,סרעטַאעט עשידִיי

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןײטשּפע ךלמ

  טרָאס םעד וצ טינ טגנַאלַאב.. לעינַאז .מ ןוֿפ 'געט ריֿפ}
 דָאוװער רעד ןוֿפ ךַאילש ןטיירב ןֿפױא |ךיז ןעמענרַאֿפ סָאװ} ןסעיפ
 דָאזיּפע ןַא-. ןלָאמעג זיא ךעלעגעוו עריא ןוֿפ רענייא רָאנ .עיצול
 םעד ףױא ןעגנוריסַאּפ עקידרעַײֿפ ןוא עצרוק ליֿפ יד ןוֿפ רענייא
 רויטקעלָאק רעד טָאה רעבירעד... עיצולָאוװער רעסיורג רעד ןוֿפ דנַאר
 זדנוא ןזַײוו ;עבַאגֿפױא ערעווש ַא ךיז רַאֿפ טַאהעג רעליפש-ףעטרַא
 עבַאגֿפױא ערעוװע יד.. לרעטצנעֿפ לָאמש ַא ךרוד עיצולָאװער יד
 עיצולָאוװער רַאֿפ םידדצ יד .דנצנעלג טליֿפרעד ףעטרַא רעד טָאה

 עקַאט זיא "געט ריֿפ ,.. .ףרַאש ןוא רָאלק סיוא ךיז קעטש ןגעק ןוא

 עשידִיי יד רעייט זיא סָאװ ַאזַא רעבָא ,דָאזיּפע ןַא יװ רעמ טינ
 רַאֿפ זיא הֿביֿבס יד .טנעקַאב טוג ייז זיא טנורגרעטניה רעד .רעטעברַא
 גונעג ןדלעה ענַײז טגײלעגנַײרַא טָאה לעינַאד יח... ענעגייא ןַא יז
 טכיירטשרעטנוא ףטרַא רעד... םישעמ ערעייז ןרעלקרעד וצ רעטרעוו
 טכיל טימ ,ןשטנעמ עקידעבעל ןוֿפ ןעגנוגעווַאב יד טימ רעטרעוו ידי

 {סָאד} יד זיא... .ןַײז טינ לָאז סַאר יד לָאמש יו. עיצַארָאקעד ןוא
 -עגסױרַא טָאה רעדיינש ַאנעב 'ח.. קיברַאֿפ ןוא ףייר גונעג דליב
 .גירק-רעגריב ןוֿפ עיצַאוטיס רעד רַאֿפ שינזנעטשרַאֿפ ךס ַא ץזיוו
 ליּפש ןוֿפ טייקטרירטנעצנָאק יד ,טייקנטלַאהעגנייא עניײמעגלַא יד.
 רעסישזער רעד ּווװ רעטרע רָאפ ַא רעבָא ןַארַאֿפ .הלעמ עסיורג ַא זיא
 ַאננַא, ךעלכַאזטּפױה ןעניימ רימ .ןגױצעגנַײא ליֿפוצ ןיוש טָאה
 ןכעלרעניא ךס ַא סױרַא טזַײװ ָאָאל .ֿפ עטרֿבח ,"שטיווָאנַאדגָאב

 ,טלדנַאה ןוא טדער יז ּווו ןטרָאד עיצַאוטיס יד טשרעהַאב יז .זחּכ
 ַאננַא... ןרָאװעג טמַאצעג ליֿפוצ יז זיא גנוניימ רעזדנוא טול רעבָא
 ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא סָאװ ,תמאב טסירדרַאֿפ סע .רעקיטעט ןַײז ףרַאד
 ןליּפע םעד ףױא ..ןלעטשוצּפָא ךיז ךעלגעמ טינ זיא לקיטרַא ןַא
 רענייק טליּפש טכעלש זַא ,ןגָאז וצ גונעג .רעמענלײטנָא ןדעי ןֿפ

 סָאװ ,"ריבג, ןקרַאטש ַא ןוֿפ פיט ַא ןֿפַאשעג טָאה ץלָאה .ד ..טינ
 רעַײז טליפשעג ?טנַאקירבַאֿפ,.. ןורכז ןיא טצירקעגנַײא טבַײלב
 קרַאטש זיא "סילוי, ןיא ןַאמדירֿפ .מ.. יקציבוד .מ ןוֿפ ךעלֿפערט

 ןוא רעקיטֿפערק זיא רע .גנולעטשרָאֿפ רעטערע רעד טניז ןסקַאוועג
 ,קידנגָאז רעיושוצ ךס ַא רַאֿפ דייר ךיא זַא ,ביילג ךיא... רעמערַאוװ
 .ש ןוא דלעֿפסינַא .ש ןוֿפ טליפשעג "גיוודול , ןוא "וװַאלסינַאטס, זַא
 ןטלַא םעד ןוֿפ .טנעקעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןפיט ןענָאמרעד ןיוועל
 -ָאיצולָאװער ,טײקיטכירֿפױא ליֿפױזַא טימ טעייוו רעֿפמעק ןשיליוּפ

 טדימש רע זַא ,טייקכעלביל ןוא טײקנזײשַאב ,טייקטסטוג ערענ

 ,טסיױו ריא .טנעמָאמ ןטשרע סםעד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא רעַײא וצ
 ..םיא ןוֿפ טרַאװרעד ריא סָאװ ,ץלַא ןָאט טעװ "ווַאלסינַאטס, זַא

 ,עניב רעד ףיוא טײהנזעוונָא ןַײז .לָאר עקידנגייווש ַא טָאה "גיוודול,
 ןטריבורּפעגסיוא ןוֿפ טייקטיירג עליטש יד ןוא טיוא יד ןוֿפ קוק ןַײז
 -יֿפ רעניד ,רעכיוה ןַײז ףיוא ןסָאגעגסיױא זיא סָאװ ,רענָאיצולָאווער

 ןבָאה רעליּפש עדייב .לָאז-רעטַאעט ןיא ןשטנעמ יד טכיירגרעד ,רוג
 .ןלָאר ערעייז טנידרַאֿפ

 -עג טֿפרַאדעג טָאה *שזדַאּפָאק עקשיומ , יצ עגַארֿפ ַא זיא סע.
 -בלַאה ,רעוויַאנ ַא ."ףעטרַא; ןיא ןיא רע יװ ױזַא ןרעוו טכַארב
 ןַײז טֿפרַאדַאב טָאה פיט רעד זַא ,ךעלגעמ .לגנַיי-רעטסוש רעּפמעט
 רעד .קיטכערפ טליּפש רעלסָאר .ג עטרֿבח רעבָא .רערעדנַא ןַא
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 עטַאעט ףעטרַא

 לוֿפ ריא ַײב סױרַא טמוק ,רעסישזער ןוֿפ טנכייצעגנָא ,רעטקַארַאכ

 רעצנַאג רעד ןוא ךעלריטַאנ ןענַײז ןעגנוגעווַאב עריא .קידנור ןוא

 ,"ןועיַאטַאּפַאל , ףיוא .ריא טביילג םלוע רעד .קיטכירֿפיױא זיא ןליּפש

 רעטעברַא רעטנוזעג ןַײז.. קוק וצ ןינגרַאֿפ ַא זיא ,ץיטשדלָאג .מ

 ןוא רָאמוה ,טײקכַאֿפניא רעביל ןַײז טימ טקניטסניא-סקלָאֿפ ןוא

 עטסעב סָאד ןבעג וצ ןעגנולעג זיא ןענײטשדלָאג רֿבח... טייקיטסול

 -סידנוב רעד ,"לווַאר,..טגָאמרַאֿפ ּפיט רעד סָאװ ,עטסטכע סָאד ןוא

 ןעוו ףוס זיב טוג ןעוועג טלָאװ ,רענישַאגַאנ .ש ,ועײטשרָאֿפ רעשיט

 -רַאֿפמוא זיא ּפיט םעד ןיא קזח סעּפע..ליֿפ וצ טינ טרישזרַאש רע

 םיא טימ ןעוו ןגיױא יד טסייר רעדנוזַאב .סָאמ ַא טימ רעבָא ,ךעלדיימ

 -ַאב .ווָאקיזיא .ש ,ס .9 .פ יד ןוֿפ רעריֿפ ,"יקסווַאלסוגָאב ,, טליפש

 ליו רע סָאװ סייו סע .קרַאטש רעבָא ,ךעלּפמעט זיא יקסווַאלטוג

 רעד ןוא עלערַאנ רעד ןַײז לָאז |"לווַאר,| טסידנוב רעד סָאוורַאֿפ..

 עטיור יד ןוֿפ. ןײטשרַאֿפ וצ רעווש זיא ,קארטיכ רעד קינסעעּפעפ

 ,שטיזווָארוה .א ,?לכעמ רעטיױרג רעד סױרַא ךיז טקור רעײדרַאווג -

 זומ םיא .קסנימ ףיוא שרָאמ םעד ןגעק ןוא ןַאננַא ןגעק טערוב סָאװ
 יא קושטלעל .ב .םיא ףױא ןגױא יד ןטלַאה ןוא ןקרעמַאב ןעמ
 גָאלַארּפ ןיא ענעצס עטסעב יד... בייהנָא ןיא רעסעב זיא "עקרתסא;
 ַא ןוֿפ סַאּפש ןכַאמ טריבורפ סָאװ ,לגנַיי רעד .רעדניק יד ןענַײז
 -רעדיינש .מ ,ןייטשנעוועל ,ןיגָארש.. ןיֿפ רעייז זיא ,ןסע טינ גָאט

 רעד וצ טײקצנַאג יד ןביג עכלעוו ,רעליפש ךָאנ ןוא דַאבַאב ,ןַאמ
 ןגָאז ןעק לקיטרַא רעד יו רעמ ליֿפ טנידרַאֿפ ןבָאה ייז .גנוריֿפֿפיוא

 ."טנַײרֿפ ערעַײא טגנערב ןוא רעטַאעט ןיא טייג .. ייז ןגעוו
 | + :טבַײרש ץרוק ןרהא רעטכיד רעד
 סלעינַאד .מ זיא סעיצַאוטיַמ עשיטַאמַארד טימ עטקַאּפעג-לוֿפ ַא;

 ןיא טליּפשעג טציא טרעוו סָאװ ,"געט ריֿפ, עידעגַארט עשִיָארעה
 ןיא 1918 19 ןרָאי יד ןוֿפ סָאד זיא עסעיפ ַא..

 רעשילױּפ ,רוטַאדנעמָאק עשטַײד ,טעווָאס -- קסנימ ןיא ןוא ענליוו
 זיא ישזער סרעדיינש רֿבח.. גירקרעגריב... דנוב ,סעעּפעּפ ,ןָאיגעל
 ךיז טליֿפ ישזער יד.. טַײצ עצרוק ַאזַא ןיא וטֿפױא רעקידלַאווג ַא
 עסיורג ַא ןענַײז "געט ריֿפ, יד .. עסעיפ רעד ןוֿפ ףױל ןצנַאג ןיא
 ןקיטכַארּפ ָאד טזיױו ?ףעטרַא; רעד גנווכיירגרעד עשירעלטסניק
 עשירַאטעלָארּפ ערעזדנוא ןוֿפ סקּווװ רעד ןוא ליפש-לבמַאסנַא

 | ."רעליפשיווע

 ײטנערב פעטס רעד,

 ּפעטס רעד, *ףעטרַא; רעד ףיוא טריֿפ 1933 רַאורבעֿפ 5 םעדו
 סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ַאנעב ןוֿפ ריא ,ַאקרָאיװעיװ .א ןוֿפ "טנערב
 .ָאריּפַאש .ל --- ץנעט ,ווָארַאטָאלָאז .מ --

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןיגלָא .מ
 -יטנַײה ַא.. עסעיפ-ףמַאקנסַאלק .ַא זיא "טנערב פעטס רעד ,..,

 -עווָאס רַאֿפ ףמַאק םעד ןזיוועג טָאה "געט ריֿפ, בוא .עסעיפ עק

 ןשיטסילַאיצָאס רַאֿפ ףמַאק םעד עסעיפ עיינ יד טזייוו ,טכַאמ רעשיט
 טימ םלוע םעד ןעמונעג טָאה "טנערב פעטס רעד ,.. ױבֿפױא
 ןעוועג ןיוש ןעמ זיא ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה'מ רעדייא .םערוטש
 -עבעל ,ןטנוזעג טימ לוֿפ.. עידעמָאק עטכייל ַא זיא'ס... ןסירעגטימ
 ּפָא טקזוח סָאװ ,עידעמָאק עתמא ןַא זיא סע... טלַאהניא-ןסַאלק ,ןקיד
 טָאה.. ַאקרָאיוועװ רֿבח.. לכיימש ןטַאועצַאקש ,ןכעלײרֿפ ַא טימ
 רעבָא ,עסעיפ ןייז ןיא ליֿפױזַא ןגײלנַײרַא טנכערעג טינרָאג רשֿפא
 ַא וצ ןגָארטעגַײב ןבָאה ישזער רעד טימ וװטקעלָאק-רעליּפש רעד
 עוויטקעלָאק עתמא ןַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא ,עסעיפ רעלוֿפטנעלַאט
 עטוג ַא ןענַײז ווָארַאטָאלָאז .מ רֿבח ןוֿפ סעיצַארָאקעד יד.. גנופַאש
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 סרעדיינש רֿבח רעטנוא רעליּפש יד... טגניז סָאװ ,פעטס ַא רַאֿפ סַאר

 ,ןשטנעמ ןליפש רָאנ ןענָאק סע יו ,ױזַא טליּפשעג ןבָאה ישזער
 .ןליּפש ייז סָאװ םעד ןיא ןביילג סָאװ

 -לטימ ןטוג ַא טליּפשעג טָאה "לשעה, סלַא ןַאמרעדיײינש רֿבח
 טסַײר ןוא ןבעל םעַײנ ןיא ןַײרַא טסקַאוװ סָאװ ,קינשַאּפערָאה ןקירָאי
 ערעדנַא ןוא סכורב יד וצ דנובנעמַאזצ-טייקשידִיי םעד ןוֿפ ּפָא ךיז

 -שריה רֿבח הֿביֿבס רעשידִיי רעד ןיא לַאטיּפַאק םנוֿפ רעטערטרַאֿפ
 עלַא טימ "ףוג לעב ךורב, ןטנכייצעגסיוא ןַא ןבעגעג טָאה ןייב
 ַא -- ןיועל רֿבח.. םעקפמעטסָאּפ עשידיגנ-שיטַאבעלַאב ענַײז
 -וועליּפשש ןעוועג זיא *עקמָאיס, סלַא סוָארטש רֿבח .*עקנַאוו, רענַײֿפ
 טָאה "עקניד , סלַא טורד עטרֿבח... קיטסול-סנבעל ןוא ךעלטנגוי ,קיד

 עטרֿבח.. פעטס םעד ןוֿפ רעטכָאט עגנוי עקידנגייצרעביא ןַא ןבעגעג
 דוד רֿבח .רוגיֿפ עטוג א רעיײז ןבעגעג טָאה "לזייר , סלַא רעמערק
 טכעלש טינ טליפשעג טָאה *רעטשיױטנַא רעד םוחנ, סלַא יקציב

 .טריציטסימרָאֿפ ליֿפוצ "ןעסָאי, ןטלַא םעד טָאה ךילײרֿפ רֿבח

 ןייבועריה ץרּפ ַײב רוגיֿפ ַא יו םיױא טינ ריש םיא ַײב טעז רע

 ןוא ,ןירעלטעב ענעזעוועג יד ,יַאשַאמ, סלַא רעניּפע עטרֿבח.

 -עהעג יו ןלָאר יד ךרוד וריֿפ "סלשעה ַאטיא; סלַא ַאנירדָאט עטרֿבח

 לוֿפ ןעוועג זיא "ץנַאלֿפנַארק רעניבַאר, סלַא רענישַאגַאנ רֿבח .קיר

 -ביולג ַא ןֿפַאשעג טָאה "קויסַאוו, סלַא רעבַײרש רֿבח .םזימָאק טימ

 סלַא ןייטשענעוועל רֿבח ,"ונדנעמ, סלַא רעדנעב רֿבח .רוגיֿפ עקיטֿפַאה

 רעייז ךיז ןבָאה ,סָאנָארגא רעד *ןַאמסוז, סלַא ןעזָאר רֿבח ןוא "ערעב;
 ,לקַאטקעּפס רעטוג ַא .םורא ןוא םורַא ןצנַאג ןיא טסַאפעגנַײרַא טוג
 ."ןעז ןייג םיא ףרַאד ןעמ .טריֿפעגכרוד טוג

 - :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןײטשּפע ךלמ

 "ףעטרַא, ןוֿפ ליּפזע-ויטקעלָאק רעד זַא ,לָאמ עטשרע סָאד טינ;

 ילתֿפנ; וא "טרעקעל (שריה, .עסעיּפ ַא ןעוװעטַאר ישזער יד ןוא
 ,לטעצ סָאד טינ ךיז טקידנע ייז טימ ןוא ;ליּפשַײב ַא ןענַײז *ןיווטָאב
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 ןופ ןָאסיססעל
 אוואו

 אנא, ,י-,,,ת.,,-

 תמאב רעסישזער רעד ןוא רעליּפש יד ןבָאה "טנערב ּפעטס רעד, ןיא
 ַא ןֿפרָאװעגנָא רָאנ טָאה ַאקרָאיווװעװ יח... .חוּכ ןשירעלטסניק ןזיווַאב
 רעייז טימ ןלָאמעג ןענַײז ןפיט יד .עסעיּפ ַא ןוֿפ ןָאטעלעקס םעניד
 רעדיינש רֿבח.. שיײלֿפ ןוא טולב טלעֿפ עקינייא .ןכירטש ערעטיש
 םעד טימ עסעיפ רעד ןיא טסַײג ןקידעבעל ַא ץָאלבעגנַײרַא טָאה
 -ידוועריר ַא ךיז טמוקַאב סע... ליּפש רעד ןוֿפ פמעט ןכעליירֿפ ןלענש
 גנונדרָאנַײא-דרע רעשידִיי רעד ןוֿפ ןטרובעג-ייוו יד ןוֿפ עידעמָאק עק

 רוגיֿפ עטסעֿפ יד טיג ,ןייבשריה .א ,"ךורַאב, .דנַאברַאֿפנטעוװוָאס ןיא
 ענעסָאגעגסױא ןַא טֿפַאש רע.. רחוס-קַאלוק םענעעזעגנָא טעד ןֿפ

 טֿפַאשַאב רע .ןעדייז ןטלַא ןרַאֿפ ןטסָאמעגנָא זיא ךילײרֿפ יח .רוגיֿפ
 רעדָא טסינויצ רעד .. לטעטש ןיילק ןוֿפ ןדִיי ןטלַא ןטנַאקַאב םעד
 ליפוע יד רעטַײװ יו סָאװ ,ּפיט ַא זיא ,יקציבוד .א ,םוחנ קינויצ-ילעוּפ

 ללכב.. רע טרעוו ךעלביילגמוא ץלַא ,רעדנַאנוֿפ ךיז טלקױװטנַא
 ןשיטסילַאנָאיצַאנ םענעכָארקעצ ַא ןוֿפ פיט ןעיירט ַא יקציבוד יח טיג

 טקַא רעטירד

 .א ןוֿפ

 ַאקרָאיװעװ

 "טנערב ּפעטס רעד,

 רעדיינש ָאנעב -- ישזער

 .מ -- סעיצַארָאקעד

 וָארַאטָאלָאז

 ןוא קידעבעל עלַא ןליּפש סעצלָאמָאסמָאק הרֿבח יד .קינעטסַארווענ
 -- "עקניד, וועל -- "עקנַאוו ,סוָארטש -- "עמָאיס, .שירֿפ
 סקַאלוק םעד... ליּפש ןיא ןח ןַײרַא ןגָארט רעדנעב -- "עדנעמ, ,טורד
 רעביל ןוא טנגוי עקידנעגנירפש טימ "טמענ, (לזייר) רעטכָאט
 םעז טשרעהַאב טוג טָאה ,רעבַײרש -- "קַאסַאװ;.. טעטוויַאנ
 רעד ,רענישַאגַאנ .ש ,רעניבַאר רעד. קַאלוק ןשיניַארקוא ןוֿפ פיט
 ןוֿפ ּפָא טינ ןעייטש סעטרעיופ ןוא םירעױּפ יד ,ןעזָאר ,םָאנַארגַא
 ןכירטש רָאּפ ַא טימ טָאה "ַאשַאמ , יו רעניּפש עטרֿבח.. ליפש ןצנַאג
 עטסנעגנלעג עריא ןוֿפ ענייא זיא ַאשַאמ .ּפיט ןטלוב ַא ןֿפַאשעג
 -ערב יד לָאמַא רעדיוו טכיירטשרעטנוא "טנערב פעטס רעד ,... ןלָאר
 .רעטַאעט ןשירָאטלָארּפ א רַאֿפ רַאוטרעּפער ןוֿפ עגַארֿפ עקידנענ
 עששירעלטסניק עטלמַאזעגנַא ףיוא זַײװַאב ַא סָאד זיא קיטַײצכַײלג
 -רעד רעד ףיא ןוא וװיטקעלַָאק-"ףעטרַא; םעד ןוֿפ ןטייקכעלגעמ

 | ."יזעזער רעד ןוֿפ טײקשירעדניֿפ
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 רעטַאעט ךשי 'ךיי

 ײדַארַאּפ רעטירד רעד;

 3 ןיא עמַארד יד טריֿפעגֿפױא טרעוו 3 רעבָאטקָא 21 םעד

 ,סרעטיּפ לואּפ ןוא רעקָאװ .שט ןוֿפ *דַארַאּפ רעטירד רעד, ןטקַא

 -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב --- ישזער ,ןיגלָא .מ ןוֿפ טצעזרעביא

 .אנַאי-ןעב |

 ;טבַײרש ץּכ השמ

 עטרַא רעד ןכלעוו טימ "דַארַאּפ ןטירד, םעד ןוֿפ עמעט יד.

 ַא ,טָאז ןָאק'מ .עשינַאקירעמַא ןַא זיא ,םלוע ןוַאֿפ סױרַא טערט

 ןטקיטשרעד םעד ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס .עשינַאקירעמַא שיֿפיצעּפס

 טָאה עסעיפ יד... ןענַארעטעוו-סגירק יד ןוֿפ שרַאמ-סונָאב ןלַאנָאיצַאנ

 ןלַארטנעצ ןייק טָאה עסעיפ יד... שילגנע ןוֿפ טצעזרעביא ןיגלָא יח

 .ךעלריטַאנ ךיא זיא סָאד .טקנופ רעכַאוװש ריא זיא סָאד .דלעה

 סיוא ריא ןוֿפ ךיז ןלייט גנַאג ריא ןיא .ףיוא טשרע ךיז טבייה עסַאמ יד

 ךָאנ זיא... טציא... טנרָאֿפ ןוֿפ טקורעגסױרַא ןרעוו עכלעוו ,ענלצנייא

 יד ןגעוו ,ליפש ןוֿפ ןטנעמָאמ ענלצנייא יד ןגעװ ןבַײרש וצ ירֿפ

 -טנגייא ךָאד ןענַײז ןעגנולעטשרָאֿפ רָאּפ עטשרע יד .רעליּפש ענלצנייא

 חמ טציא ןױש רעבָא.. סעיציטעּפער-לַארענעג ענעֿפָא זיולב ךעל

 "ענעג, ,ןווָאקיזייא .ש ןוֿפ ןליּפש ןטנכייצעגסיוא םעד ןענָאמרעד ןעמ

 ערעווש יד ןעוועג רבוג קידנעטשלוֿפ טָאה רעכלעוו ,*טרַאקרַאה לַאר

 ןָאטַאבוז רענַאקירעמַא ןקידמינפ-ייוצ םעד ןופ עלָאר

 ...ןַארעטעוו-רעגענ רעד ,"יזָא, סלַא ןײטשדלָאג .מ טכַאמ קורדנַײא

 .."ישזרַאמ, ןוֿפ פיט רעד.. עלָאר-ןעורֿפ עקיצנייא יד

 .רעמיר .ל עטרֿבח ןוֿפ... ןרָאװעג טליּפשעג טײקנטלַאהעגנייא רענַײֿפ

 ,"ןסרעוויר, ,עעמרַא סונָאב רעד ןוֿפ "רידנַאמָאק, םעד ןוֿפ עלָאר יד;

 .ןעמוקעגסױרַא גנולעטשרָאֿפ רעטשרע רעד ןיא זיא ,יקציבוד .מ

 דָאווער רענעגנולעג רעד טימ ףעטרַא םעז ןסירגַאב ןָאק'מ... סַאלב
 ."...גננלעטשרָאֿפ רערענָאיצול

 | | | ;טביײרש ן"מ .ה
 רעט5 רעד ףױא ,רעטַאעט ןָאשיעדנַאֿפ רעשקעה םעד ןיא;

 ןוא תבש ןדעי טציא טרעוו ,טירטס רעט-104 רעד ַײב ,ינעווע
 .רענַאקירעמַא יד ,"ףעטרַא; םעד ךרוד טריֿפעגֿפױא טנווַא קיטנוז

 "דַארַאּפ רעטירד רעד, עמַארד ערענָאיצולָאווער .יד זיא לעניגירָא
 ןוא רעקָאװ סלרַאשט ןוֿפ שילגנע ןיא ןרָאװעג ןבירשעג עמַארד
 ןיִגלָא .מ ןוֿפ שידִיי ןיא ןרָאװעג יז זיא טצעזרעביא ,סרעטיפ לואפ
 -ָאיסעֿפָארּפ ןייק טינ ךיז ןקילײטַאב... עּפורט-"ףעטרַא, רעד ןיא..
 עשידִיי ,טֿפַאשלעזעג-ײףעטרַא; ןוֿפ רעדילגטימ רָאנ ,ןרָאיטקַא עלענ
 יד.. טנָארֿפ ןשיטסינומָאק-קניל םעד ןוֿפ ךעלדיימ ןוא טַײלעגנוי

 ןרעוו וצ ןעעזעג טרעוו ךיוא זיא רָאנ ,ןייש רָאנ טינ זיא גנוריֿפֿפיױא
 .רערענָאיצולָאוװער רעד טימ ךיז טריסערעטניא סָאוו ,םענייא ןדעי ןופ

 - -נטלַאהעגקירוצ ךיז טקרעמ סע יו טקנופ.. עקירעמַא ןיא גנוגעווַאב
 רעד ןיא עבלעזסָאד ךיוא ךיז טקרעמ ,אֿפוג עמַארד רעד ןיא טייק
 טינ זיא עיגָאלָאעדיא רעשיטסינומָאק רעד וצ ײרט .. .. גנוריפֿפיױא

 .עמַארד רעד ןיא דלעה ַא ןֿפַאש וצ ךוזרַאֿפ ןיק ןרָאװעג טכַאמעג

 .ןיא ןצלָאמשרַאֿפ ןרעוו ,ןרָאיטקַא יד ,עמַארד רעד ןיא ןענָאזרעּפ עלַא

 טכַאמעג רעבָאי טָאה קורדנַײא ןטסערגי םעד .דליב עווָאסַאמ ןייא

 רוגיֿפ ֿפ-ןעױרֿפ עקיצנייא יד ,רעמיר .ל ןופ טליּפשעג ,"שזדרַאמ.

 . עמַארד רעד ןיק

 גנוריֿפּפיױא רעד ןיא ןורסח רעסיורג רעד... טליּפשעעג טנכייצעגסיוא

 ךיז ןטלָאװ עמַארד ַאזַא ןיא .לַאנָאסרעּפ םעניילק .םעד ןיא טגיל

 ןָאק ףעטרַא םוצ.. ןעטנעמ טרעדנוה עקי נייא ןקי ליײטַאב טפרַאדעג

 ,"ןבָאה טינ תונעט ןייק סםעד ןגעווןעמ
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 .ןטוג ַא..

 ַא טימ זיא

 רעַײֿפ סםַאלֿפ סענַאטנָאּפס ַאזַא רַאֿפ ףָאטש- עי גונ

 ַא וא ליּפשיוש ןטנעטעּפמָאק ןֿפ ןליּפש

  םעד טלעטשעגרָאֿפ טָאה רעכלעוו ,הוָאקיזיא .זע..

  ךיוא טָאה |ייצילָאּפ רעד ןוֿפ ףעשו םִיַלָאּפ ףָא ף?שט רענָאטגנישַאוו

 ;טבַיײרש ,עסעיּפ רעד ןוֿפ רעצעזרעביא רעד ,ןיגלָא .מ

 דַארַאּפ רעטשרע רעד .ײדַארַאּפ רעטירד רעד , טסייה עסעיּפ יד,

 -רַאמ... ןבָאה ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא יד ןעוו ,1917 ןיא ןעוועג זיא

 1919 ןיא ןעוועג זיא דַארַאּפ רעטייווצ רעד... ךַײרקנַארֿפ ןייק טריש

 ןייק ,1932 ןיא ,ןרעטירד רעד ןואן... ןעמוקעגקירוצ ןענַיז ייז ןעוו

 ןגָארט סָאװ ,תוריכש עטלָאצרעד-טינ ערעייז ןנָאמ וצ ןָאטגנישַאוו

 רַאֿפ עידעגַארט ַא ,עידעגַארט-ןסַאמ ַא זיא'ס.. סונָאב ןעמָאנ םעד

 טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,טנזױט 20 יד טָא ןוֿפ םענייא ןדעי

 יד ןוא רעסיושזער רעד ,עסעיפ רעד ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ יד... שרַאמ ןיא

 -גַארט יד טָא סױרַא טגנערב סָאװ ;ליּפש ַא ןֿפַאשעג ןבָאה רעליּפש

 -ָארפ רעקיטרַאנגייא ןַא זיא סע ...ןֿפוא ןקידנגייצרעביא ןַא ףיוא עיד

 יד ןוֿפ ערע רעד וצ ןוא ,ויטקעלָאק רערענָאיצולָאוװער-שירַאטעל

 יד טָא זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד רעליפשש ןוא רעסישזער ,רעסַאֿפרַאֿפ

 -סונָאב ַא זיא סע .עניב רעד ףיוא ןֿפַאשעג טרעוװ טייקכעלמיטנגייא

 רעטעברַא ןרעדנַא ןייק ףיוא ןרעוו ןטיברַאֿפ טינ ןָאק סָאװ ,שרַאמ

 טכַאמ "ףעטרַא; רעד זַא ,קרעמנָא רָאנ רימ ןליוו ָאד .. טַאגערגַא

 -עזנָא ןוֿפ טרפ ןיא סױרַאֿפ טירט ןקידנטײטַאב ַא עסעיּפ רעד ןיא

 "..טלַאהניא טימ טרָאװ סָאד ןקיט

 ;טבַײרש דלַאוװכוב .נ

 יו ןרָאװעג טכַארטרַאֿפ קיטנָאק זיא "דַאדַאּפ רעטירד , רעד,

 ןצנַאג ןַײז ןוא שרַאמ-סונָאב םעד ןוֿפ גנורעדליש עשיטַאמַארד ַא

 םַאלֿפ ַא יװ טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה גנוגעווַאב-סונָאב יד.. סענרַאֿפ

 -עג טלמַאזעגנָא |ךיז טָאה} עזָאלסטעברַא ןענָאילימ יד ןיא-.רעיֿפ

 -יזעזער רעד .. |
 ,..עבַאגֿפױא יד טלעטשעג ךיז טָאה רעדִיינש ָאנעב ףעטרַא ןוֿפ ר

 "בָארּפ .עשינכעט יד... .עמַארָאנַאּפ רעד ןוֿפ עמַארד יד ןליישסי ר

 .=ןזױועגסױרַא טָאה רעדיינש. ערעווש ןעוועג ןענַײז ..ןעמעל

 עבַאגֿפױא יד טָאה רע יװ ןֿפוא םעד ןיא טײקֿפײר עשירעלטסניק

 "ינש ןצ *דַארַאּפ רעטירד, רעד טרעהעג םורַא ןוא םורַָא . ..טזיילעג

 וויטקעלָאק-ףעטרַא רעד... ןעגנוֿפַאש עשירעסישזער עטסנייֿפ סרעד

 ריא.. טײקֿפײר עשירעלטסני ק סָאמ עכױה ַא ןזיוועגסױרַא טָאה

 -ֿפױא-רעטקַארַאכ טעז ריא ,ןעגנוֿפַאש עלעודיווידניא ךיז רַאֿפ טעז

 -יינע ,"יזָא; רעגענ םעד ןֿפ טלַאטשעג עביל סנייט:עדלָאג ...יוב-

 -עסירעצ ןַײז טימ "ליב, סנַאמדירֿפ ,"סקעט; ןקי דמערוט סנַאמרעד

 קעווַא טיג סָאװ ,קעשזד רעבמָאל עשירעֿפמעק סנעזָאר....טימעג םענ |

 -רַאמ, סנַאמֿפרָאד עלייב ןוא סרעמי ךַאבויל ...ללכ ןרַאֿפ ןבעל ןַײז

 סנייטשנעוועל ,קי טרַאנגייא יז ןוֿפ עדעי ןוא ,טכע עדייב ,"שזד |

 -סילָאּפ רעטצי ּפושעגרעביא- טינ ןַײז א ןעטנעמ-גרַאב רעקי דמשוגמ

 -ןגייצרעביא סווָאקי זייא ןוא *רַאטי 'נַאס,- רעשימָאקי סרעדנעב ,ןַאמ

 -ײב ענלצנייא זיולב = סָאד ,"טרַאקדרַאה י :לַארענעג .רעקיד

 לבמַאסנַא ןטלושעג טוג

 -ָאקעד עקידווערָאּפש ענַײז טימ... ןגָארטעגַײב ךס ַא טָאה ַאגָאי רבח..

 יד.. ליפש םעד ןוֿפ ןָאט םעד ןיא קידנעטשלוֿפ ןענַײז סָאװ ,סעיצַאר

 -רַאֿפ ןיֿפ טָאה רעסישזער רעד .עטכַאמעג ןיק טינ זיא; קיחמ

 -לָאס עטנַאקַאב יד טענ רעייז ךרוד ןריֿפ רעליּפשיוש יד ןוא ,טדנעוו

 .עגניז ןגעלֿפ ןענַארעטעוװ יד סָאװ ,ךעלדי לסקלָאֿפ ןוא עשיטַאד

 רעקיטכװ ַא רעייז ןוא רעייז *דַארַאּפ ןטי רד, םעד טלעֿפ ךָאד ןוא.

 טרעוו יז זיב ןרעװ םיױקמ טינ ןָאק ליפש-רעטַאעט ַא- טנעמעלע

 ןחמ טעוו *ףעטרַא, רעד.. רעַושוצ םלוע ןַא ןוֿפ ןעמונעגֿפױא טינ

 -עברַא עשידיי יד ,רעיױשוצ עכעלריטַאנ ענַײז ביוא ןלי פוט ןרעהֿפױא

 ,"רעטַאעט-*ףעטרַא, א ךוזַאב רעיײז ..ןגײלּפָא ןלעוו ,רעט
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 יװע שטילוב רָאגעיי

 רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא *ףעטרַא, ןיא טרעוו 1922-34 ןָאזעס ןיא

 ,יקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ "וועשטילוב רָאגעיא עמַארד יד טריֿפעגֿפױא

 .ןָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,גרעבנייֿפ ,ל --- שידִיי

 גנוצעזרעביא רעד ןיא| טבַײרש *םַארגעלעט דלרָאװ; ןיא .י .ב

 | | :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ
 רעביא ,יקרָאג ןוֿפ עסעיּפ עטסעַײנ יד ,"וועשטילוב רָאגעי,...,

 זדנוא ַײב לָאמ ןטשרע םוצ ןזיוועג ,גרעבנייֿפ .ל ןוֿפ שידִיי זיא טצעז
 ןוֿפ עדָאירעּפ עקידנעלקַאו יד ךעלטייד רעייז טלָאמ ,עקירעמַא ןיא
 ןבָאה רעליפשיױש-ףעטרַא יד.. עיצולָאװער רעשיסור רעד ֿברע

 -רעטסיימ ןוֿפ טנעלַאט ןסיורג ןוא טסַײג םעד ןּפַאכוצֿפױא ןזיווַאב
 טעטילַאטנעמ יד ןעגנערבוצסיורַא ידּכ... .יקרָאג םיסקַאמ רעלטסניק

 ,ןעינעעשעג עקיטציא יד וצ עילימַאֿפ רעזַאושזרוב ַא ןוֿפ יצַאב ןוא
 רעייז םעד ןברַאֿפ ערָאלק רעיײז טימ ןיקרָאג זדנוא רַאֿפ} טלָאמ
 ,טליֿפ רעכלעוו ,"וועשטילוב , םענעסערֿפעגכרוד רעסנעק ןוֿפ ןכַײר

 ַא ןיא ןַײרַא ןלַאֿפ ,רעפרעק רענעגייא ןַײז ַײס ,טלעוו יד ַײס זַא
 ךעלנייוועגרעסיוא זיא ישזער סרעדיינש ָאנעב.. דנַאטשוצ ןטלױֿפעצ
 .טסַאּפעגוצ רעייז ןענַײז סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלַאז .מ .ןעגנולעג
 לָאצ ַא טכַארבעגסױרַא טָאה ,ןעמעלַא ןוֿפ טינ שטָאכ ,ןליּפש סָאד

 -סקורדנַײא רעייז זיא ןײטשדלָאג .מ .ןעגנוכיירגרעד עטנכייצעגסיוא
 .י תטנידרַאֿפ ךיא ןבָאה ןטנעמילפמָאק ."ועשטילוב , סלָא לֿפ
 ," ..,דַאבַאב .ע ןוא ַאָאל .ֿפ ,ןייבשריה .א .יקסניטסָאג

 :|גנוצעזרעביא סנַאמקיט ֿבקעי ןיא} "זמייט/, ןיא .ס .וו

 שידִיי ןיא "וועשטילוב רָאגעיג עסעיּפ עטצעל סיקרָאג םיסקַאמ,

 ןיא ,רעטַאעט-ףעטרַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא גרעבנײֿפ ל וןֿפ

 ןופ ןָאקיסקעל ||
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 עסעיּפ יד . .וע עט5 ַײב סַאג עט-104 ,"םוירָאטידױא רעשקעה;

 דנַאלסור ןיא ענעצס עלַאיצָאס עטרעדנעעג יד ןעגנערבוצסורַא טכוז

 ,רחוס רעכַײר ַא זיא וששטילוב.. עיצולָאװער רעד ךָאנ ןוא ֿברע
 זיא ,רע טעז ,החּפשמ ןַײז .רעסנעק ןוֿפ ןברַאטש םַײב טלַאה סָאװ
 טימ םיא ןָאק עכריק ןַײז ..השורי ןַײז ןיא טריסערעטניארַאֿפ רָאנ
 ַא ךיז טליֿפ.. ץלַא ןיא ןביולג ןַײז טרילרַאֿפ רע... ןֿפלעה טינרָאג

 ןַײז יו ןזַײװ םיא ךרוד ליוו יקרָאג... רעזָאלסֿפליה ַא ,רענערָאלרַאֿפ
 טינ רעבָא זיא סָאד.. שירעטערַאֿפ ןוא טפורָאק זיא סַאלק רענעגייא
 גנונדרָא עַײנ יד ןעמענוצֿפױא ןַײז טיירג לָאז סַאלק ןַײז זַא ,גונעג
 הצע ןַא טוג ץנַאג ךיז ןבָאה ףעטרַא ןוֿפ ןרָאטַאמַא עטריטנעלַאט יד.
 זיא עלָאר טּפיוה רעד ןיא ןײטשדלָאג .מ ,ןלָאר ערעייז טימ ןבעגעג
 ןוא ןעזעגנָא רעִיײז זיא טסניד סלַא טורד .ד .קידנגייצרעביא רעייז
 .ט ןעזעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ערעדנַא .רוגיֿפ ענַײֿפ ַא טֿפַאש

 .ס ןוא יקסניטסָאג .י ,רעבַײרש :ַא ,דַאבַאב .ע ,ָאָאֹל .ֿפ ,אנירדָאט

 ."ןיוועל

 :גנוריֿפֿפױא ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש סמַארבייא םַאיליװ
 -ַאקעד יד ,ישזער יד ,ןליּפש סָאד ,עסעיפ יד ,יוועשטילוב רָאגעי',

 זיד רעד ,יקרָאג.. ףמוירט ַא רעטעברַא עשידִיי רַאֿפ זיא ,סעיצַאו

 -עברַא ןרַאֿפ רעֿפמעק רערענָאיצולָאוװער רעד ,רוטַארעטיל רעד ןֿפ
 טקעד סָאװ ,עמַארד ַא טלעוו רעד ףױא טכַארבעג טָאה ,סַאלק רעט

 ֿברע זזילַאטיּפַאק ןשיסור ןוֿפ טײקטלױֿפעצ עכעלרעניא יד ףיוא
 טסילַאטיּפַאק רעד טרעוו ןגָאמ ןיא קַאר ַא טימ.. עיצולָאוװער רעד
 עטסטנָאנ ענַײז.. המחלמ רעד ןוֿפ אש ַא וליֿפַא וועשטילוב רָאגעי

 רָאנ ,ןענשרי וצ םיא ידּכ... טוט ןַײז ןרעטנענרעד ןכוז... ענעגייא ןוא
 ןייגרעטנוא טינ ליוו סזילָאטיּפַאק רעד .ןברַאטש טינ ליוו וועשטילוב
 טימ ,ךורּפש טימ ,טסנוק-ץרַאוש טימ ,ףושיכ טימ ןָא רע טבייה..
 ףרַאד טוט ןרַאֿפ ..רעבַא.. ןכַאז עלַא יד ןיא טינ טביילג רע .טָאג

 וװָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,"וועשטילוב רָאגעי, סיקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ טקַא רעטיוד
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 -ָאלעמ, עקשַאנָאמ יד טמוק ָאד .טריבורּפ רע .ןריבורּפ ץלַא ןעמ
 ןוֿפ טליּפשעג ןייֿפ ױזַא... עטבילעג עקילָאמַא ןַא סוועשטילוב.. *עינ
 עבורט ןַײז ךרוד ףרַאד סָאװ ,"שטַאבורט, רעד טמוק .ָאָאל עטרֿבח
 .י ןוֿפ טליּפעעג טכע ,טײקנַארק יד ןועשטילוב ַײב ןזָאלבסױרַא
 םיא ףרַאד סָאוו ,"ַאנווָאבובַאז; עקרעכַאנז יד טמוק ,יקסנַאשטילעוו
 עדלָאג רָאנ יו טכע ױזַא טליּפשעג... ץכעטיירק ַא....סעּפע ןבעגנַײא
 ןעוועטַאר ,ךַאנָאמ רעקיליײה רעד ,יעטָאֿפָארּפ, טמוק .ןעק רעלזָאר

 ןעגתי םעד ןוֿפ סָאטָאפ סורג טימ טליּפשעג ,המשנ סוועשטילוב
 ןעוו ,עסעיפ רעד ןוֿפ ףוס םַײב.. סבָאקיישזד רעליּפש ןטריטנעלַאט
 -עט יד טימ ןסירעגטימ רעטכָאט ןַײז טרעוו ,טברַאטש וועשטילוב
 טוג זייוורעטרע זיולב טרעוו עלָאר יד... *עזעילעסרַאמ, רעד ןוֿפ רענ
 הניד ךיז טָאה.. טנכייצעגסיוא .דַאבַאב עילימע ןוֿפ טליפׂשעג

 -ָארָאה ןוא... לדיימ-טסניד יד ,"ַאריֿפָאלג, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טורד
 .-ךלָאג מ .רעטעברַאדדלַאװ םעד *טַאנָאד, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ץיוו

 ףיט ןעוועג זיא.. "וועשטילוב רָאגעי, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןייטש
 רעד ןיא ןייבשריה רֿבח ...ךיוה רעסיורג ַא ףױא... קידנגייצרעביא
 טסַאּפעגנַײרַא טוג רעייז ךיז טָאה ,חלג רעד ,"ןילווַאּפ, ןוֿפ עלָאר
 םעד טריזירעטקַארַאכ ןעגנולעג רָאג זיב טָאה ןַאמדירֿפ רֿבח.
 לגייֿפ ,ןַאמרעדיײנש :סעטרֿבח ןוא םירֿבח יד... יָאווָאדָארָאג ןשיסור
 ,ָאריּפַאש .א ,ַאװָאקַאסוג ,ווָאקיזייא ,רענישַאגַאנ ,יקצַאש ,רענרעל
 ןגָארטעגַײב ,רעקיניוו רעמ ,רעוו רעמ ןבָאה ַאנירדָאט ןוא רעבַײרש
 ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא.. ליּפש םענעגתלעג םוצ קלח רעיײז
 ןוֿפ גוצעזרעביא ןַא זיא סָאד זַא ,ןטלעז ךיז טליֿפ גרעבניײֿפ רֿבח
 | *...עיסור

 רעד ןיא| טבַײרש *רעקרָאװ יליעד, ןיא רַאגדע דלַארעה

 :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא

 רעד סָאװ ,טייהנגעלעג רעד רַאֿפ רַאבקנַאד רעייז ןַײז ןגעמ רימ;
 רָאגעיא עסעיפ עטצעל סיקרָאג ןעז וצ ןבעגעג זדנוא טָאה ףעטרַא

 עסעיפ עטסעב יד סָאד זיא סעיצַאוורעזער עניילק טימ... "וועשטילוב
 ףושיּכ ַא יװ סעפע.. .עניב זיא טינ רעכלעוו ףיוא ןָאזעס ןקיטנַײה ןוֿפ
 ןַײז ןָאק סָאװ םערָאװ ,עסעיפ רעד ףױא טיירפשעגסיוא ךיז טָאה
 ןברַאטש םַײב טלַאה סָאװ ,רחוס ןכַײר ַא ןוֿפ עטכישעג ַא יו רעטושּפ
 השעמ רעטושּפ ַאזַא ןוֿפ ןזיווַאב יקרָאג טָאה ױזַא יו... ?רעסנעק ןוֿפ
 -רעביא ןַײז ןוֿפ חוּכ ןטימ רָאנ.. ?עסעיּפ עדנּפַאכרַאֿפ ַאזַא ןכַאמ וצ
 ןרעטקַארַאכ ענַײז רַאֿפ שינדנעטשרַאֿפ רעֿפיט רעד טימ ,גנוגַײצ
 ןטייקכעלגעמ עשילַארטַאעט רַאֿפ טקניטסניא ןסיורג ןַײז טימ ןוא

 ,רעקידנטַײטַאב ַא ןיא קנַאדעג ַא ןעלדנַאוורַאֿפ וצ טײקיעֿפ יד.
 חוּכ רעתמא רעד זיא סָאד ;ליּפש רעשיטַאמַארד רעקידנּפַאכרַאֿפ !

 ...עסעיּפ רעד ןוֿפ

 ןוא גנוִיצַאב עטסנרע ןַא ןגָאמרַאֿפ עכלעוו ,רעליּפש-ףעטרַא יד.
 ךס ַא ץָארט ,ןבָאה ,טעברַא רעייז וצ יורטוצ ןכעלנייוועגרעסיוא
 -געמ עלעיסנַאניֿפ עטצענערגַאב ןוא עסעיפ רעד דצמ| ןטייקירעווש
 -רָאֿפ ענעביוהעג .ַאזַא ןעגנערבוצסױרַא ןזיווַאב ךָאד |ןטייקכעל

 ."..גנולעטש

 :טבַײרש רעדניל .ב .נ

 סיקרָאג טציא ןלעטש וצ ןטסָאמרַאֿפ ךיז טָאה *ףעטרַא; רעד...
 סירג טימ.. ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,עסעיפ ַא ,"וועשטילוב רָאגעי
 ןיא.. ןיג םינמיס עלַא טייל טעװ ןוא.. עווקסָאמ ןיא גלָאֿפרעד

 ךעלרע ,רעטַאעט טליּפשעג קידתמא זיא סע..טַײצ עגנַאל ַא ףעטרַא
 -עג ,רעדיינש ָאנעב.. שירעלטסניק טכע ךיוא.. טֿפַאהנסיועג ןוא
 רעד ןיא רעשַימייה ךס ַא ךיז טליֿפ ,"המיבה, ןוֿפ דילגטימ רענעזעוו
 טלָאמ יקרָאג סָאװ ,רחוס ןשיסור-טלַא ,ןלענָאיצניוװַארּפ םנוֿפ הֿביֿבס
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 ןּפיט עשידִיי יד ןיא וליֿפַא רעדייא... "וועשטילוב רָאגעי ןַײז ןיא
 טָאה.. גנוריֿפֿפױא רעַײנ רעד ןיא.. ןעערעלַאג סמכילע-םולש ןוֿפ
 םלוע רעד... הגרדמ רעכיוה ַא רָאג וצ ןביוהרעד ךיז *ףעטרַא; רעד
 ןוֿפ יו {טקַא ןטצעל ןוֿפ סולש םַײב} ףיוא ךיז טּפַאכ רעטַאעט ןיא
 רעביא .ןטנעמסידָאלּפַא ןוֿפ םרוטש ַא ןיא סיוא טכערב ןוא זָאנּפיה ַא
 ןײק ןגעוו .עסעיּפ רעד טָא ןיא ןליּפש ןשטנעמ קילדנעצ ייוצ

 ןוֿפ עטסרעמ יד .ןגָאז טינ טרָאװ טכעלש ןייק ןעמ ןָאק קיפש סמענייא !

 .ימ ןענידרַאֿפ בױל קלח ןטסערג סעד .בױל ךס ַא ןענידרַאֿפ יז

 ןיא אנירדָאט .ט ,"רָאגעי, עלָאר-לטיט יד טליפש סָאװ ,ןײטשדלָאג
 -ייא סרָאגעי ,ווָאקיזיײא .ש ,"ַאינעסק, ביײװ סרָאגעי ןוֿפ עלָאר רעד
 ןייבשריה .א ,"ַאינַאלעמ, ,רעלזָאר עדלָאג ,"ווָאצנָאוװשז יערדנַא, םעד
 טבָאקיישזד .ב ,"עקרַאכַאנזא ַא רעלזָאר עדלָאג ,"ןילווַאּפ חלג , רעד
 יד ןוא.. ?עקשַאנָאמ רעביױא. ןַא וָאל .ֿפ ,"ךָאנָאמ רעקיליײה ַא;
 רעדָא ערענעלק טימ... *ַארוש, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא דַאבַאב .ע עגנוי

 "סוג .ל :ךיוא ךיז ןקילײטַאב ,ןעגנולעג עלַא רעבָא ,ןלָאר ערעסערג
 .8 ,ָארייב .ֿפ ,ןַאמרעדיײנש .מ ,יקסניטסָאג .י ,רענישַאגַאנ .ש ,ַאווָאק
 ש ,ןַאמרעל .ֿפ ,יקסנַאשטילעוו :י ,רעבַײרש .א ,ָאריּפַאש .א ,יקצַאש
 גנוצעזרעביא סגרעבנייֿפ .ל .ןַאמדירֿפ .מ ןוא ץיווָארָאה .א ןיוועל

 ןוש גרעבנײֿפ זיא םעד ףױא.. חבש .ץיק ןיא טינ ךיז טקיטיינ
 -" ."ה"רב ַא גנַאל

 ןיא גנוריֿפֿפיוא ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טביײרש "סעסעמ וינ;

 :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד

 יז יו טלעוו ַא ןוֿפ ףוס סעד טנכײצרַאֿפ "וועשטילוב רָאגעי.,

 עטשרע יד ןיא סַאלקלטימ ןשיסור ןוֿפ ןגיוא יד ןיא טקוקעגסיוא טָאה

 ,ועשטילוב רחוס ןכַײר ןוֿפ עטכישעג יד זיא סע .1917 ןוֿפ םישדח
 סָאװ ,החּפשעמ ןַײז ןוא רעסנעק ןוֿפ ןברַאטש םַײב טלַאה רעכלעוו
 -רַאֿפ ןכַײר ןַײז ףיוא קידנטרַאוו ,לגײֿפ-ביױר יװ סיא םורַא טעוװַאה
 טרעוו סַאלק רעד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא ןעגנולעג זיא ןיקרָאג .ןגעמ
 -ךַאטש יד... עיצפורָאק רענעגייא ןַײז ןוֿפ טַאררַאֿפ ןיא ןקנורטרַאֿפ
 לעיניָא ץישזדוי ןוֿפ עטסעב סָאד טגייטשרעביא עסעיפ רעד ןֿפ טייק

 .ןגרוטַאמַארד רענַאקירעמַא ערעדנַא עלַא ןוא
 ןבײהֿפױא טֿפרַאדעג ךיז טָאה גנַאהרָאֿפ רעד סָאװ ,לָאמ 15 יד

 עקיטכירֿפױא ןַא ןעוועג ןענַײז ,גנלעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ ףוס סַײב
 -ףעטרַא ןצנַאג ןוֿפ ןליּפש ןכעלרעדנּווװ םעד וצ םלוע ןוֿפ גנונעקרענָא
 -דלָאג ןוֿפ ליּפשיוש עטנכייצעגסיוא יד לעיצעּפס ןוא וויטקעלָאק
 יזעזער ערַאברעדנּוװ יד .דַאבַאב ןוא יקטניטסָאג ,ָאל ,טורד ,ןייטש
 ."ןסעגרַאֿפ טינ ןעמ ןָאק ליפש ןפורג ןוא

 ;טבַײרש ןָאזנעסינ .א
 טָאה "וועשטילוב רָאגעיג עמַארד עַײנ סיקרָאג םיסקַאמ טִימ,

 ןעוו זַא ,זַײװַאב ַא ךָאנ .טכיל ַײנ ַא ןיא ןזיווַאב .ךיז "ףעטּרַא, רעד

 ,קרעוו שירעלטסניק ןוא טכע ,קידתמא ןַא טימ רירַאב ןיא טמוק'ימ
 .רעשירעלטסניק ןוא רעטכע ,רעקידתמא ןײלַא ןעמ טרעוו

 -עגקעווַא *ףעטרַא, םעד טָאה "וועשטילוב רָאגעיג עמַארד יד

 -1ַײרַא םיא ןוא ײרעסיש-ןזַארֿפ רעשירָאטער ,רעטסוּפ רעד ןוֿפ טריֿפ
 טלָאוװעג טָאה יקרָאג... .ןעטנעמ עקידעבעל ןוֿפ טלעוו ַא ןיא טריֿפעג

 רע .דנַאלסור ןשיטסירַאצ ןטלַא ןוֿפ גנַאגרעטוא םעד ןרעדליש

 -עג סע רע טָאה ,ךָארברעביא ןסיורג םעד ןבעגרעביא טלָאוװעג טָאה

 רעשיסור רעטעוועדנוֿפעגנַײא ,רעטלַא ןַא ןוֿפ עמַארד רעד ךרוד ןָאט'

 רעכַײר ַא ,העשטילוב רָאגעי .1916717 ןוֿפ ןרָאי יד ןיא עילימַאֿפ-

 טרעװ.. טכַאמ טימ שטנעמװ ַא ,לרעק רערטיכ ָא ,רחוס רעשטיסור-

 -מוא ןַײז ץָארטי .עטלייצעג ןֶענַײז געט ענַײז ןוא קַאר ַא ַא ףיוא קנַארק

 -- טלױֿפעצ זיא םורַא ץלַא זַא ,טעז ןוא רעבָא רע טלי ֿפ ,טייהנסיוו
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 יד ,בַײװ סָאד ,עקיבוטש יד ,ענעגייא יד ,גנוריגער יד ,ךריק יד
 ךרוד ,ױזַא טָא.. טױט ןַײז ףיוא ןטרַאוװ עלַא -- םיבורק יד ,רעדניק
 יקרָאג םיסקַאמ רעלטסניק רעד טָאה ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ עמַארד רעד

 טניז לָאמ ןטשרע םוצ .דנַאלסור ןטלַא םעד ןוֿפ עמַארד יד ןבעגעג
 ןליפש וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,סעמַארד ףיוא טריֿפ ףעטרַא רעד
 גנוריֿפֿפיוא יד ןוא ,ןשטנעמ עכעלגעווַאב ,עקידעבעל ןוֿפ עמַארד ַא
 ָאד טָאה טעברַא טּפיוה יד ...עקידנלעטשנדירפוצ ַא ןימעגלַא ןיא זיא

 ַא זיא ישזער ןַײז. רעדיינש ָאנעב רעסישזער רעד ןָאטעג.
 -כרוד ןבָאה רעליּפש עלַא טעמּכ... עשירעלטסניק ַא ,עטכַארטעגכרוד
 ךיז ןבָאה עלַא ןוֿפ רעמ .טוג ןוא קידעבעל ןלָאר ערעיײז טריֿפעג
 .מ ,"וועשטילוב רָאגעיג טליּפש סָאװ ,ןײטשדלָאג .מ ןעעזעגנָא
 עלָאר רעד ןיא דַאבַאב .ע ,בַײװ סרָאגעי ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ַאנירדָאט

 *,"ןקילייה, םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא בָאקיישזד .ב ןוא "ארוש, ןוֿפ

 ייװטורקער,
 ,ל ןוֿפ *ןטורקער, טריֿפעגֿפױא טרעװ 1924 רעבָאטקָא 12 םעד

 רעטשרע רעד, סדלעֿפנעסקַא לארׂשי ןוֿפ גנוטעברַאַאב | קינזער

 -קעלא עז דלעֿפנעסקַא לארׂשי ןוֿפ עיֿפַארגָאיב) | ,"טורקער רעשידִיי

 ,מ -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא ,(5275-5414 .זז *ןָאקיס
 .ןַאמליײמ יליל -- ץנעט ןוא ןימָאי ןעב --- קיזומ ,ווָארַאטָאלָאז

 ;גנוריֿפֿפיױא ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש ןילדע םַאיליװ

 טנֿפעעג קיטַײרֿפ ןטצעל טָאה "וװיטקעלָאק-ףעטרַאג רעד.
 רעשיטעווָאס-שידִיי ַא סָאװ ,"ןטורקער, עסעיפ ַא טימ םייה עַײנ ןַײז
 . רעטלַא ןַא ןוֿפ |טעברַאַאב} טריזיטַאמַארד טָאה קינזער .ל רעטכיד
 רעטשרע רעֶד, |ןעסעיפ ַא -- קיטכיר טינ| עלעווָאנ רעשידִיי
 דנַאלסור ןיא ןבירשעג ,דלעֿפנעסקַא לארׂשי ןוֿפ "טורקער רעשידִיי

 ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד.. טרעדנוהרָאי ןטצעל ןוֿפ ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא

 ףמוירט רעשירָאסישזער רעסיורג ַא ךעלכַאזטּפיוה זיא *ןטורקער,
 -עגסױרַא זיא ,לרעטַאעט ףעטרַא םעד ןיא זיא יז יו טלעטשעג.
 עדָאירעּפ ַא ןוֿפ דליב-ןטיז עטנַאסערעטניא ךעלנייוועגמוא ןַא ןעמוק
 א ןסעגרַאֿפ טעמּכ ןוא זדנוא ןוֿפ טַײװ זיא סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןיא

 -ישזער-ףעטרַא םעד ןבעגעג עסעיפ יד טָאה טייהנגעלעג ערעדנוזַאב
 ַא ןכַאמ ןטנַאטעליד טימ ןָאק רע יו ץזַײװ וצ רעדיינש ָאנעב רעס
 ערעסעב רָאג יד טימ ןכַײלגרַאֿפ ןענָאק ךיז לָאז סָאװ ,גנולעטשרַאֿפ

 גנולדנַאה עצנַאג יד.. קרָאירינ ןיא ןעעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןסעיּפ
 ןיא םיטַאבעלַאב יד זיא סָאוװ ,ןמחנ ,גנוי-רעדיינש ַא םורַא ךיז טיירד
 ,עסקַאט ַא ןגעק םלוע ןַײז טעוועטנוב רע .גיוא ןיא ןרָאד ַא לטעטש
 רעטעברַא יד ןסײרּפָא טימ טעשַארטס ןוא ,ףױרַא טגייל להק סָאװ

 דָאקינ רַאצ ןוֿפ זַאקוא רעד סױרַא טמוק סע ןעוו... עדניימעג רעד ווֿפ

 -ער ַא ןלעטשוצ וצ טרעדָאֿפעגֿפױא טרעוו לטעטש סָאד ןוא.. ייל
 ןַײרַא סיא טרַאנ'מ .ענמחנ םעד טָא ףױא לרוג רעד טלַאֿפ ,טורק
 הבותּכ ןַײז רָאג זיא טקנעד רע סָאװ ,ריּפַאּפ ַא ןבַײרשרעטנוא טימ
 סָאד... לטעטש ןַײז ןוֿפ טורקער סלַא ןעמונעגקעווַא...טרעוו רע ןוא..
 -ַאב םיטַאבעלַאב טָאטש יד סָאװ ,טייהניימעג עקיצנייא יד טינ זיא

 רעד ןוֿפ תונורסח-טּפיוה יד ןוֿפ ענייא ךעלטנגייא זיא סָאד..ןעײג

 רעשידִיי ַא ןוֿפ רעריֿפ יִד ךעלרעכעל ןכַאמ וצ ץנעדנעט יד ,עסעיפ
 גנוי-רעדיינש רעד סלַא ןיועל .ש. לטעטש ןיילק ַא ןיא הלהק
 טליּפש ךיוא... קינשַאּפערַאה ןשייטַאּפמיס ַא ןוֿפ פיט ַא טֿפַאש "ןמחנ;
 לזעלג ַא ןָא ךיז ןָאק סָאװ ,"רוכיש-טָאטש, סלַא ןַאמדירֿפ .מ טוג
 סלַא ווָאקיזיא .ש טליּפש ףייטש וצ לסיב ַא ןָאט ריר ַא טינ הקשמ
 .ןסחי-טלעג ַא ןוֿפ ּפיט םעד טֿפַאש רע רעבָא ,"דיגנ-טָאטע, רעד
 טוג .רעדיינש רעד רעזייל סלַא ךעלריטַאנ טליּפש יקסנַאשטילעוװ .י
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 .ל ןוא עטבילעג סנמחנ סלַא רעלזָאר .סרעליּפשיוש ןעױרֿפ יד ןענַײז

 -רעמ עלַא טעמּכ ןליפש סע .השורג עקידניז יד סלַא גרעבנעזייא

 זיא לבמַאסנַא רעד זַא ,זיא קורדנַײא לכה-ךס רעד.. טוג רעקינייו

 ."..רעסישזער סעד קנַאד ַא רעטנכייצעגסיוא ןַא

 :ןליּפש ןֿפױא ּפָא סרעדנוזַאב ךיז טלעטש דלַאװכוב .נ

 -ער, ןוֿפ טרעבױצַאב ריא טַײז ,רעטַאעט ןיא טציז ריא תעב,
 רעד סיוא ךיז טבעוו... רעטַאעט סָאד טזָאלרַאֿפ ןעמ זַא ,רעבָא ,"ןטורק
 -נָאק טינ זיא יזלַײװ .. .קינייו טבַײלב סע ןוא סשור רעשילַארטַאעט

 ..טקילֿפנָאק ןשיטַאמַארד ןייא ףױא ,עעדיא ןייא ףיױא טרירטנעצ
 װוא סעיצַאוטיס עשיטַאמַארד עכעלטע טריציקס טָאה קינזער רֿבח

 ישזער סרעדיינש ָאנעב רֿבח.. טיובעגסױא טינ ייז ןוֿפ ענייא ןייק

 טָאה שיטַאמַארד רעבָא ,ןטכַארּפ עשינעצס עכעלטע טימ טלקנֿפ
 רָאנ. טסקעט ןטריציקס ,כַאוװע םעד טקיטֿפערקעג טינ רעדיינש
 -סױרַא ָאד ךיז טָאה ףעטרַא רעד.. ליפש ענייש ַא זיא "ןטורקער,
 טצעז סָאװ.. ויטקעלָאק-רעטַאעט ןטריצילַאווק ךיוה ַא רַאֿפ ןזיוועג
 יד הגרדמ רערענָאיצולָאװער רערעכעה ַא ףיוא טלקיוטנַא ןוא רַאֿפ

 ,רעדיינש ָאנעב רֿבח.. רעטַאעט-טסנוק ַא ןוֿפ סעיצידַארט עטסעב

 ןסקַאוועגסױא זיא ,לקַאטקעּפס םעד ןיא קלח ןסױרג ַא טָאה סָאװ
 םעד קנַאד ַא וא ףעטרַא ןטימ ןעמַאװצ טלקיוװטנַא ךיז טָאה ןוא
 ךס ַא רָאג ןבָאה סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלָאז .מ רֿבח. ףעטרַא
 ןוָארַאטָאלָאז רֿבח טָאה ףעטרַא סַײב.. *ןטורקער, וצ ןגָארטעגַײב
 ןענַײז שירעליפשיוש . גנורַאֿפרעד-עניב עשינכעט ךס ַא טָארקעג

 .ןקעלֿפ עלעקנוט יא ןטקנוּפ עלעה יא ןַארַאֿפ לקַאטקעּפס םעד ןיא
 -קַארַאכ עלעודיווידניא יִד ןוא טוג םוטעמוא זיא טעברַא-לבמַאסנַא יד

 -ערעטניא רעייז ַא.. טנעטעּפמָאק ללכ ךרדב ןענַײז ןעגנונעכייצ-רעט
 רעד ,זש לאירבג ןַײז טֿפרַאדַאב טלָאװ ,שיטַאמַארד ,לָאר עטנַאס
 טקילֿפנָאק רעכעלרעניא רעד רעבָא זיא ןַאמדירֿפ רֿבח ַײב ...רוכיע

 ןוֿפ גנרעדליש... רעכעלרעסיוא רעד ךרוד טשוטרַאֿפ לסיב שביה ַא
 -מיס עערעלַאג רעד וצ.. ןשטנעמ םענעגָאלשרעד ןוא רוכיש סעד
 -ןרעל יױוצ יד ןבעגוצ ָאד ןעמ ףרַאד *סעשטַאטרַאּפ, עשיטַאּפ
 -רַאֿפ ַאזַא ןכַאמ סָאוװ ,ןיגַארש .י ןוא ןעזָאר .ה ,רעדיינש םַײב ךעלגניי
 יינש ןטימ ןעגניז ייז ּוװ ענעצס רעד ןיא ןגלָאֿפרעד| טיה ןטניד
 רֿבח .רעדיינש ןכעלמיטסקלָאֿפ ַא טיג יקסנַאשטילעװ רֿבח .רעד
 -דלָאג רֿבח.. קנעש ןיא לדיל ןַײז ןייש רעייז טגנַאלרעד ןַאמסירב
 . יד רֿבח ."רעיוּפ ןגנויג ןוֿפ לָאר רעד ןיא לוֿפטקעֿפע זיא ןייטזע

 -טנעמָאמ רעד ןיא לוֿפטכַארּפ זיא ,"רעיופ רעטלַא רעד ,ץלָאה

 רעד ןיא לוֿפסקורדנַײא זיא ץיווָארָאה רֿבח ןוא קנעש ןיא עקנעצס

 לָאר רעד ןיא שריוק רֿבח ."טַאדלָאס םענעֿפָאלטנַא, םעד ןוֿפ לָאר

 . רַאֿפרעד .ענעצס-קנעש רעד וצ טרירָאלָאק וצ טיג "רעכַאנז, םעד ןוֿפ

 ַא ןגָארטעגנַײרַא *םָאנָאקע, ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןַאמרעדיינש רֿבח טָאה
 ןיא ַײס ,ןָאט ןַײז ןיא ַײס קיטסַאבמָאב עשיטערעּפָא עקידייל קיטש
 סָאמ רעּפַאנק ַא ןיא רַאג ךיז טָאה ןייטשנעוועל רֿבח .ןעזסיוא ןיַיז
 טיא ַײב טמוק רע.. "רַאנ-טָאטש, ןוֿפ לָאר רעד טימ טעווַארּפס
 -צריוועג .נ ןוא ןַאמלוק .ס ,ןטַאדלָאס ייווצ יד .שטשוטמ קרַאטש סױרַא
 סָאד.. ליּפש רעד ןיא טײקמַאזקרעמֿפױא ןוֿפ טקנוּפ ַא ןענַײז ,ןַאמ
 רעד טרעטשעג לסיב שביה ַא טָאה *רעביֿפ עניב, טֿפורימ סָאװ

 רעקידניז רעד ןוֿפ לָאר יד ןעגנַאלרעד וצ גרעבנעזייא .ל עטרֿבח
 עטרֿבח... טנָאקעג סָאד טלָאװ יז יו טכע ןוא קיטכירֿפױא ױזַא "עלחר,
 -ֿפיוא ןעוועג טנָאקעג טלָאװ ,עטנכדש רעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןַאמײרֿפ
 ןבעג ןעוועג טנָאקעג ךיוא ָארייב עטרֿבח טלָאװ רשֿפא.. רעמ ןָאט
 ,בַײװ סרעגולק ןרהא ןוֿפ טערטרָאּפ ןלעניגירָא ןוא ןכעלטַײז רעמ ַא

 יד עשֿפיל, .עמַאד ענָאלבַאש סָאװטע ןַא ןעמוקַאב ךיז טָאה ריא ַײב

2802 



 רעט ַאעט ןשידיי

 יד , .ענעצס-קנעש רעד ןיא טוג ןַײרַא ךיז טסַאּפ ,רעמיר .ל ,"דיומ
 נד ַײב ענעצס רעד ןיא טרָא ןֿפױא זיא רעניּפש ,"ענעדִיי עבױט
 ןוֿפ עלָאר רעד ןיא שילַארטַאעט וצ זיא ןעזייא עטרֿבח .הֿפיסא להק
 םעד ןַײרַא טגנערב ַאנירדָאט עטרֿבח .עמַאמ רענערָאוװעג-עגושמ רעד
 ַא רַאֿפ ןענמחנ ּפָא טיג'מ ווו ענעצס רעד ןיא סָאטַאּפ ןקירעהעג
 -ןַײא ןַא טֿפַאש ווָאקיזייא רֿבח.. עמַאמ עדנילב יד זיא יז .טורקער
 .."רעגולק ןרהא, ריבג ןוא ליכשמ סעד ןוֿפ טערטרָאּפ ןלוֿפסקורד
 טינ זיא "ןדִיי ןטוג, םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רענישַאגַאנ רֿבח
 ןוא רעטסקידעבעל רעד זיא "יאבג, סלַא ןהָאק רֿבח.. קיסעמכַײלג
 ,"רעטיור רעד סחנפ, דלעֿפסינַא רֿבח .ןיושרַאפ רעטנכייצעג טסעב
 -קַארַאכ ןַיז טימ יו םירג ןוא ןעזסיוא ןַײז טימ טנַאזָאּפמיא רעמ זיא
 -- ,"סהיחתפ המלשג ,רעבַײרש .ַא.. ריבג םעד ןוֿפ עיצַאזירעט
 רֿבח .שטנעמ םעד טרימשרַאֿפ ןָאט רעשידִיי *רעשילַארטַאעט, ןַײז
 לוולעוו, ,רעדנעב רֿבח..שינַאכעמ וצ זיא ,"טולפ טייח, ,ךילײרֿפ
 רעד ןיא ןָאט ןקידעבעל סםענעגייא ןַא ןַײרַא טגָארט ,?עטַאוװעילוג
 זיא ,"רענִיַארקוא לארׂשי, ,גרעבנעזַײא רֿבח ,עילעּפַאק רענידרַאב
 סעומש ןקידניז םעד ןיא רעדייא להק טימ ענעצס רעד ןיא רעסעב
 ,ידנעוו .ט ,ָאריּפַאש .א :לײטנָא ןעמענ ןלָאר עניילק ןיא .ןעלחר טימ
 ןמחנ,... רעמערק עקייכ ,יקסניטסָאג .י ,רעברַאֿפ .ד ,ץטיווָאקטיּפ .מ
 "ווו ַא ,שטנעמ-סקלָאֿפ ַא ,גנוי רעביל ַא זיא ,ןיוועל ,"רעסיורג רעד
 -הׂשעמ יד ןיא ,רעדיל סעביל יד ןיא טבעל רע יװ ױזַא ,רוחב רעל
 רעד ,ןייבשריה.. ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןוֿפ סעיצידַארט יד ןיא ןוא ךעל
 ..טייקיטסול ,טײקידרעֿפַאה טימ ץרַאה רעַײא ןָא טליֿפ ,גנוי-בצק
 זיא רוגיֿפ עשיטעָאּפ ַא .טײקשירַאטנוב רעקידנענייב-טיירב ןוא
 ,םיריבג יד ַײב טכענק ַא ןוא רסומ ַא.. ןַאמדירֿפ .מ ,"דש לאירבג,
 ..טרירינעגעד זיא רע רַאנ. "סעשטַאטרַאּפ, יד וצ רָאג טיצ םיא
 ַא ןוֿפ טלַאטשעג שיטעַאּפ וויַאנ ַא זיא ,רעלזָאר עדלָאג ,"עלעמורֿפ;
 ןעלעמורֿפ ןשיווצ ןָאקלַאב ןֿפױא ענעצס יד ,לדיימ רעשיטנַאמָאר
 יד.. ליטס ןכעלמיטסקלַאֿפ ןיא קרעוורעטסַײמ ַא זיא ןענמחנ ןוא
 רעד.. טנחַאב ןוא ךעלמיטסקלָאֿפ זיא ןימָאי ןעב רֿבח ןוֿפ קיחמ
 ."...טכע טגנילק ןוגינ רעשידיסזו

 .;טבַײרש ןײטשדלָאג .י .ב

 טרעדנוה ןוֿפ רעמ ןױש זיא סַארגָארּפ יד טגָאז "ןטורקער,..,
 -נעסקַא ,ליכשמ ןקידלַאמעד ַא ןוֿפ לַאניגירָא ןיא ןבירשעג ,טלָא רָאי
 טימ טָאה "ףעטרַא רעד .קינזער .ל ןוֿפ טעברַאַאב טציא ןוא ,דלנֿפ

 ךָאנ ןקנעב עכלעוו ,ןדַיי יד טלציקעגרעטנוא עידעמָאק רעַײנ רעד
 זַא ,ןּפַאכרַאֿפ דלַאב ָאד ךיא ליוװ.. "בלַאק, ןוא "קוביד, עלעסיב ַא
 ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ .רעייז ןוא רעייז עידעמָאק .יד טלעֿפעג רימ
 רָאּפ ַא זיא סע .רעזעל ענַײמ יז ךיא רידנעמָאקער ןסיוועג סענייר
 ערעדנַא ןוא ,ןטָארעג ןענַײז רעליּפש יד .גנולַײװרַאֿפ עמענעגנָא העש
 עכעלטע ןָאטעגֿפױא ַאד טָאה ישזער יד .טָארעג יװ ךָאנ רעמ
 לטיה סָאד ףרַאדימ עכלעװ רַאֿפ ךעלקיטש-דמש עשילַארטַאעט
 טנוָא םעד ןיא ןסלַאֿפנלַא| םינפ לכ לע ,םלוע רעד .עמענּפָארַא
 רעד רַאֿפ טקנַאדַאב קיצרַאה טָאה ,רעטַאעט ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 -כָאנ זָאלּפַא רעד ןעוועג יא ןטסקידעכליה םוצ רעבָא ,גנולעטזערָאֿפ
 טגירק םלוע רעד.. "ונביכשה, ּפָא ןעגניז ךעלרעדיינש יד יװ םעד
 עלעסיב ַא ,קוביד עלעסיב ַא :ךעלסיבוצ ץלַא ןוֿפ טלעג ןַײז רַאֿפ

 -מַא.. ךעלדיל-סקלָאֿפ ןוא רעדיינש עלעסיב ַא ,ךעלצנעט עשידיסח
 סייח, סלַא ךילײרֿפ .ל ךיז ןבָאה ןורכז ןיא טצירקעגנייא ןטסקרַאטש
 ךיז ןבָאה סע ."רעטיױר רעד סחנפ, סלַא דלעֿפסינַא .ש ןוא "טולפ
 ,"עילָאד, ןהָאק .א :םירג ןוא ליפש רעייז ןיא טנכייצעגסיוא ךיוא
 יקסנַאשטילעו .י ,עלחר רעטכָאט ןַײז טליפשעג טָאה סָאװ ,עמַאד יד
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 ."בצק ַא, ןייבשריה .א ןוא ,ןעגנוי ייווצ ענַײז ,"יאבג רעשרעדיינש,
 םעד ןמחנג ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ,ןיועל .ש ,"רַאטס, רעד אקוד

 טינ םענייק רע טָאה םעּפע .עווערַאּפ ןעמוקעגסױרַא זיא ,"ןסיורג
 ."טֿפעלשטנַא טינ םענייק ןוא טקעוועג

 | ;טבַײרש ינודקומ .א .רד
 -טלַא רעײז ַא ףױא טיובעג זיא "ןטורקער, עידעמָאק יד,.,,|

 רָאי טרעדנוה טימ ןבירשעג ,דלעֿפנעסקַא .י ןוֿפ עסעיפ עשידָאמ
 ןבעגעגסױרַא טָאה רעטשרע רעד יײלָאקינ ןעוו טַײצ רעד ןיא ,קירוצ
 -רענלעז רָאי 25 רַאֿפ.. ןטורקער ןלעטשוצ ןלָאז ןדִיי זַא ,הרזג יד
 רעקידוורערעק טינ ןוא רעוװיַאנ סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ רעבָא .טסניד
 -עג ,רעלעטשטֿפירש רעשיטעווָאס-שידִיי ַא ,קינזער .ל טָאה עסעיפ

 -ָאטסיה ַא וו ...עידעמָאק עלַאיצָאס ,עשירָאטסיה ,ענרעדָאמ ַא וֿפַאש
 -עטיל רעזדנוא ןיא ַײנ ןצנַאגניא "ןטורקער, זיא עידעמָאק עשיר

 ,ןקידעבעל ַא ןעמ טרַאנרַאֿפ ָאד .ןטורקער ןייק ןעמ טּפַאכ ָאד... רוטָאר
 "ער ַא רַאֿפ ןייא ךיז טיג רע זַא.. הכאלמ-לעב ןעגנוי ןוא ןכעליי-8
 ...קידנסַײרצרַאה טינ ןוא קיטומטוג עידעמָאק יד זיא .טויק

  ,"המיבה, ןוֿפ רעליפשיוש רענעזעוועג רעד ,רעזיינש ָאנעב.
 -ישזער םעד ריא טעז ןלעטש עטסכַאווש יד ןיא .רעסיששזער רעד זיא
 רעליּפש-ךַאש ַא יו עניב רעד ןוֿפ חטש סעד סא טליֿפ רע ...רעס

 ,עטסופ ןייק ַאטינ ןענַײז סיא ַײב .טערב-ךַאש רעד ןוֿפ חטש סעד
 רעטסעב רעד זיא סָאד ןוא ,עניב רעד ףיוא ץַאלּפ ךעלקיט:ע עקיִדייל

 ךיז רַאֿפ רע טעז . טזָאל טסקעט רעד רָאנ יו... רעסישזער ַא ןוֿפ ןמיס |

 יד טנידרַאֿפ רעדיינש ָאנעב.. טעברַא עשירעסישזער עקיטכערט

 ַא ריא טָאה ָאד .סרעטקַארַאכ יד ןלעטשנייא רַאֿפ םיחבש עטסערג
 ,גנודיילק ןַײז טימ ,םינּפ ןַײז טימ רעדעי ,ןשטנעמ קילדנעצ רָאּפ
 טימ טנכייצעג ןענַײז ךס ַא וליֿפַא םיטש ןַײז טימ ןוא ךוליה ןייז טימ
 ןוא זייב ךס ַא ןוא קסעטָארג ךס ַא ,רַאמוה םעניד ןוא סענַיֿפ ַא
 יֿפֿפױא רעד ןיא טײקשירַאטַאמַא לסיב שביה ַא ָאד זיא סע..קיסייב
 ,ןטנוזעג ַא ךױא טָאה ףעטרַא רעד רעבָא. "ןטורקער, ןוֿפ גנור
 ".רעדָאי ןשירעליפשיושש ןקידנ-עק

 | ;טבַײרש ןיגלָא :

 -נעמַאזוצ שינָאמרַאה ױזַא .וויטקעלָאק ַא ןליּפש רָאנ ןָאק יוזֲא;
 ,טסעשז ,קימימ ,גנוגעווַאב ,גנַאלק ,טרָאוװ :ןטנעמעלע-ליּפש עלַא ןסיג
 טבעלעגנעמַאזצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רַאנ ןענָאק -- סור ,ברַאֿפ
 עקירעמַא ןיא ןפורג-רעטַאעט עלַא ןוֿפ.. קיטסַײג ןוא שיעדיא
 -ַײז ןעטנעמ.. "החּפשמ, ןעמָאנ םעד רענייא ףעטרַא רעד טנידרַאֿפ
 ןכיירגרעד ןֿפלָאהעג קיטַײזנגעק ךיז ןבָאה ,ןעמַאחצ ןסקַאוועגֿפױא ןענ
 ךָאנ ןעמ ףרַאד ןליפש ןוֿפ טסתק רעד וצ.. ןכױה עשירעלטסויק

 טָאה ףעטרַא רעד .. טימ טינ טסיײר ןיילַא קינכעט .טימעג ןבָאה
 זיא'ס זַא ,טגָאז רעוװ.. עעדיא ןַא ַײס ,קינכעט עכױה ַא ַײס :עדייב
 ןלַאֿפוצנַײרַא ןעוועג טכַײל זיא'ס.. "ןטורקער, יד ןליּפש וצ טכייל
 רעטכַײל ךָאנ זיא'ס ,םזירָאטסיה-למיירטש-"וינעווע-דנָאקעס, ןיע
 -עכיז רעד רעטנוא ..שזרַאש ןקסנַאיבָארג ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא ןעוועג
 רעליּפשש-ףעטרַא יד ןבָאה רעדיינש ָאנעב ןוֿפ טנַאה רענַײֿפ ןוא רערער
 ךרוד לקַאטקעּפס ַא ךיז טמוקַאב סע.. רעבירג עלַא יד ןטימעגסיוא
 טזָאל ןוא טבעל סָאװ ,ךַאז ַא ךיז טמוקַאב סע.. קיטרַאנגייא ךרוד ןוא
 -ֿפעטרַא יד.. ןח ןטעביז ןטימ לוֿפ זיא סעלַא סָאד ןוא ,ןביילג ךיז
 .רעלטסניק עטקידנערַאֿפ !רָאװעג ,ןסקַאוועגסיוא קרַאטש ןענַײז קי
 ןגעוו טלקנעווקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירֿבח יד . טקַאֿפ ַא זיא סָאד
 . .סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא ןבָאה ;ליּפע רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ-ןסַאלק
 "ןטורקער, יד רעבָא.. קיטנַײה טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא עסעיפ יד
 -ַאיצָאס רעד ןענַײז ייז ...ןטכענ ןייק ןצנַאגניא טינ ךיוא ךָאד ןענייז
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 יאר 20 -טג : עי יי יי ,6 = + == : ןא יה : : =

 רָאנ יװ ,ױזַא ןעזעג ,רָאי טרעדנוה טימ קירוצ ןוֿפ ףָאטש רעל

 "."ןטורקער, יד טי ּמ ,ףעטרַא וִא רעד טוט סָאד.. ןעז ןענָאק ןטסינמָאק

 ;טבַײרש גרעבדלָאג .צ .ב

 ןיא ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידִיי ןיא ךוזַאב רעטייױוצ ןיַימ,

 ...רעבָאהביל ןוֿפ עידוטס ַא יװ ףעטרַא םעד .קנעזעג ךיא .*ףעטרַא;

 זיא *ףעטרַא, רעד זַא ,טרעהעג ךיא בָאה ,דנַאלסיױא ןוֿפ קידנעמוק
 ןליפש עפורט יד ןעֶזעג בָאה ךיא זַא "רעטַאעט עלעגער,ַא ןרָאוועג

 ַא זיא ףעטרַא לֶעֹד ,ָא, ףבעגוצ טחמעג ךיא בָאה ,"ןטורקער;

 ,ךַאז עטשרע יד ?ףעטרַא רעד זיא ְרֶעְמַאעט ערַאֿפ סָאװ.. ?רעטַאעט
 ט

 .ןעטנעמ עגנוי ,טנגוי ; יא ,ףעטרַא ןיא ןגיוא יד ןיא ךיז טֿפרַאוװ סָאװ

 טימ סע טלַאה ּוװ ןץא ...גנַאהרָאֿפ ןטַײז עדייב ףיוא ןשטנעמ עגני

 טָאה ךימ .?ףעטרַא ןוֿפ ייקזעירענָאיצולָאזוער ,ןוא .טייקשיידִיי +עד

 ץלַא ןוֿפ רעִירֿפי לי וו ףעַװרַא רעד זַא ,ןעז ןצי טשַארעביא םעֶנעגְנָא

 קי 9( ןַײז ןיא טנעוו עטַאלג יד ףיוא טינ טכירק רֶע .רעטָאעט ַא ןייז

 .טלַאהניא א ןַײז ןיא זעיצנעדנעט קי רביא טינ זיא רֶע ןוא רי פֿפױא ןוא

 , , , : ' : זר
 ו -

 ,"ןטורקער, עסעיפ רעד ןוֿפ.הלכשה טי מ טקעמש סע זַא ,תמא א 'סע

 עניילק ןּפַאכ טגעלֿפימ .?םרעּפַאכ, יד ןוֿפ טַײצ 'יד טרעדליש ,סָאװ

 וצ רעבָא. "ןטַאדלָאס עקסוועיײלָאקינ רַאֿפ .ןבעגּפָא יז ןוא רעדניק

 טמוק "ףעטרַא, רעד.. קעווַא טינ סע טייג הלכשה רעד טימ טייו

 -ָאוװער עלַאיצַאס יד ןכַאמ וצ "רעווקס ןָאינוי, .ןוֿפ םרַאָיל טימ טינ

 -עט רעד זיא סָאװ ןוא ,תמא ןשירעטַאעט םעד טכוז וע רָאנ ,עגצול

 טינ ,לבמַאסנַא ףױא טיובעג זיא סע ?ףעטרַא.ןוֿפ -תמא רעשירעטַא

 ןלענָאיסעֿפָארּפ ַא ןיוש ;טכַאמ רעֶבָא לּבמַאסנַא רעד רַאָּטס ףיוא

 -לױוו ַא ןַײז ףרָאד סָאוו ,רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ ַא זיא סע .קורדנַײא

 2 ."טלעוזרעטַאעט רעזדנוא ןיא טסַאג רענשַמָאק

 . רעד ןיא טבַײרש *טסָאּפ קרָאי וינ, ןיא- ןוַארב ןָאסיעמ ןַאשזד

 2 יי יי = ;|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא
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 ָאקעד רָעדיינש ָאנעב -- ישזער ,(דלעֿפנעסקַא לארׂשי טיול} קינזער .ל ןוֿפ "ןטורקער,

 ימ ןוא רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ישזער רעקיעֿפ רעייז רעד רעטנוא-..,

 עלוֿפטקעֿפע רָאג זיב ּרעבָא ,עטושּפ ךעלנייוועגרעסיזא סווָארַאטָאלָאז

 ;גנּוװש ןוא ןח ַא טי מ גנולעטשרָאֿפ יד ךיז טגעווַאב ,סעיצָארָאקעד

 סע יו ןֿפוא רעד .עניב רעזדנוא ףיוא ןעניֿפעג וצ ןטלעז זיא סָאװ

 -עקשעמעל רעד ,םיריבג יד ןוא טַײל עמערָא יד טלעטשעגרָאֿפ ןרעוו

 -עטשרָאֿפ-יקוביד, יד ןענָאמרעד ,רעריֿפ-הליהק יד ןֹוא יבר רעטַאװ

 רעמ-ךָאנ יד ןוֿפ וליֿפַא ןוא "רעטַאעט-טסנוק ןעידִיי, ןוֿפ .ןעגנול

 ןבָאה ךימ עכלעוו ,"המיבה, רעד ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ- ענעביוהרעד
 רעליּפשיוש-ףעטרַא יד .קי רוצ; ןענָאזעס- עכעלטע טימ .ןעעזעג  ָאד
 םעד ןיא רעדנּווו ןזיווַאב טַאה ישזער יד... גנוגַײצרעביא טימ-.. ןליּפש
 רעניילק רעד ףיוא ןענעצס-ןסַאמ עסיורג יד טימ ןָא טרי 8 יז יוִו ןֿפוא
 גנוריֿפֿפיוא יד זיא םורָא ןוא םֹוָרַא. רעטַאעט- ףעטרַא םעד ןוֿפ עניב

 וצ קיריגיינ זדנוא טּכָאמ ןוא.. עטֿפַאהרעטסַײמ ַא "?ןטורקער ,- ןוֿפ
 "ועיַאגיטסָאד, ןוא "וועשטי לוב רָאגעי, ןסעיפ יקְרָאג ייווצ יד ןעז

 ."ףעטרַא ןוֿפ רַאוטרעּפער ןיא

 ט* י

 יי ..וָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַאר

 ןיא} טבַײרש "ןעקירעמַא קרָאי וינ, ןיא לעירבַאג .וו טרעבליג
 :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד

 עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עסיורג ַײרד קרָאידינ ןיא ןבָאה רימ;
 ןענַײז סָאד .רעטקַארַאכ ןלַאיצָאס ַא ןוֿפ ןסעיפ טֿפָא זדנוא ןעגנערב..

 רעטַאעט , רעד ןוא "רעטָאעט פורג, סָאד ,"דליג רעטַאעט--רעד , --
 רעד ָאד ךיוא זיא סע .ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ןליּפש ייז ."ןָאינוי
 ךיא קינירו יוװ ןוא .שידִיי ןיא טליּפש רעכלעוו ,רעטַאעט-"ףעטרַא;
 ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ווֿפ ןטײקשיֿפיצעּפס יד טימ'" טנווַאהַאב ןיב

 ...עלַא יו רעכעלדליב ןוא קיטכירֿפיױא רעמ ןענַײז יז זַא ,רימ טכוד
 רעדיינש רעסישזער רעד עכלעוו ,עסעיּפ ערענָאיצולָאװער סיקרָאג

 םעד ןיא טציא ןליּפש רעליּפשיוש עפורג עטנכייצעגסיוא ןַײז ןוא
 :ןרעװ טרעטסַײגַאב םוצ טינ תמאב זיא לרעטַאעט-"ןעטָאט, םעניילק
 -ויא ןוא ןעגנורעדָאֿפ טימ ,טולב ןוא שיײלֿפ טימ לוֿפ רעבָא-זיא'ס

2826 



 ר עט עט ןשירו :

 8 םעד ַײב טעוו ,ריא ןעוו ןַײז לחומ; ץלַא סָאד רעבָא טעוו ריא .סערעט

 ,עֶידעמָאק- קי ינזער עטלַא ןַא ,"ןטורקער; עסעיפ יד ןעז ףעטרַא ןבלעז

 יב ןוֿפ ָעֹנייא ךיִוא ,טַײצ רענרעדָאמ רעזדנוא טא ןגָארטעגרעבירַא

 -רָאֿפ יד !קרָאירי ה .ץטא טליּפשעג טצי א טרעוװ סָאװ ,ןסעיּפ עטסנייֿפ

 רזי עֶניב ןֿפ ?ֿפָאטשנ ןטסכעה ןֿפי ןא טעמּכ טא אֿפוג גנולעטש

 א 1 א 2 עי ראה ראה /- * "גנוכירג

 וו !ןויבירט ,דלָארה ןיא טבײרש ?- ,רעגנוי ,סטַאװ דרַאשטיר
 :ןַאמקיט בקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד

 ?סיזא םייּב טייהרעליטש טלַאה ןָאזעס- רעטַאעט רעד ןעוו טציא;

 -ערעטני ארַאֿפ ןענַײז עכלעוו יד רַאֿפ טַײצ עטסעב; יד ,רשֿפא זיא ,ןייג

 םעד ןופ ףָאה ,חאנה ןץאי ןעז וצ; עמַארז ןוא; רעטַאעט ןיא טריס

 .ץאה .ןרָאטַאמַאה ,עפורג"טעברַא עשידַיי יד טָא ,לעטַאעט-"ףעטרַא;

 .רעטַאעט ןלִי פש טאי :רעטעברַא- ּטַאש ןענַײז רעליּפשיוש יד סָאװ ,ןיז

 : ,ןוֿפ ?ייוו ךֵּתמא רעד ןיא רעבָא ןענַײז ייֵז .סערעטניא ןקיטייז ַא סלַא

 -!ֿפֿפיױא עקידנּפַאכרַאֿפ ןוא :עלוֿפרי ילָאק רעייז ןוא ,טײק:עירָאטַאמַא

 רעיזי ,"ןטורקע ר, ןוֿפ גנור

 ףיוא רעליּפשיוש ןפורג שביה טגעווַאב ןוא ןטקעֿפע עשימטיר רע

 ראי טנעלַאט רעסיורג ןַײז רָאנ סָאװ ,ֿפוא ןכעלדליב ַאזַא

  ןַא ,?ןטורקער, .טייקסיורג' ןַײז טגיל םעד ןיא רָאנ טינ רעבָא .ןזַײװ
 עמַארדָאלעמ ,רָאלקלָאֿפ ,עידעמָאק ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ עטנכייצעגסיוא
 ַא ץא טלדנַאװרַאֿפ ישזער ןַײז טָאה ;עדנַאגַאּפָארּפ עלַאיצָאס ןוא
 .גיוא סָאד טּפַאכרַאֿפ סָאוװ ,עמַארד עקרַאטש עקידעבעל ,עקיטכערּפ
 זיא רעליפשיוש ענלצנייא ןוֿפ ַײס לבמַאסנַא ןוֿפ ַײס ,ןליּפש סָאד
 -יירגרעד עסיורג ַא זיא עצנַאג סלַא גנולעטשרָאֿפ יד ןוא ,רַאברעדנּווו
 רע סָאװ ןילמוש ןַאמרעה .רמ וצ רַאבקנַאד רָאג זיב ןיב ךיא .גנוכ
 -רעדנזוו רעד טָא ןוֿפ טעברַא יד ןעז ןייג וצ טדערעגוצ ךימ טָאָה

 יה ,"עיצַאזינַאגרָא רעכעל

 רעד ךיאו טבַײרש .?םָארגעלעט .ךלרָאװ ןיא דנַאלרַאג .טרעבָאר ;

 :|ןַאמקיט בקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא |

 רעקיכַארּפוש- דמערֿפ רעדנַא ןַא ןוֿפ זיא סעַײנ עטוג עקיטנַײה,--

 קידנכוז ..שידִיי .ןשידָאמ-טלַא ןוֿפ לקניוו ַא .סע זיא לָאמסָאד .עּפורג

 -עגסמוא ךיא בָאה ,ןבַײרש וצ סָאוו ןגעוו סעפע ,ןייג וצ ּוװ ץעגרע

 .עקיטַײז יד רעביא-ןרעדנַאוומורַא רָאי ןעצ ךָאנ .ןיהַא ןֿפָארטעג .טֿפיר

 טעשזדנַאלברַאֿפ רעליּפשש-ףעטרַא יד ןבָאה .,טָאטש רעזדנוא ןופ- ןסַאג

 ןליֿפ ךיז געמ יעוהָארב .סַאג רעטסקיצרעֿפ ןוא טכַא רעדי ףיוא

 5 | .טייהנזעוונָאי רעייז ןוֿפי טרעכַײרַאּב

 וצ רעטַאעט יא טבילרַאֿפ המשנ ןוא ץרַאה טימ ןַײז חמימ.

 ,ןכיפש ןוא גָאט ןצנַאג םעד ןטעברַא ,ןרָאטַאמַא עּפורג יד יו ,ןענַאק

 -ַארָאקעד יד ןיילַא ןעיוב ,ןטנווָא יד ןיא ,גנונױלַאב זיא'ס רעכלעוו ןָא

 טייקיטיינ יד :.גנולעטשרָאֿפ רעד ךרוד סענעצס יד ןטייּב ןוא סעיצ

 גנולעטשרָאֿפ יד ןעוו קעווַא טלַאֿפ ךַארּפש עשידִיי יד ןײטשרַאֿפ וצ

 ןרעלקוצֿפױא רעטנוא ךיז םענ ןיילַא ךיא .ןָא טַײג ?ןטורקער, ןוֿפ

 ,עניב רעד ףיא ןעגנוריסאפ ןוא סעיצַאוטיס עטרעטנָאלּפרַאֿפ ךס ַא

 / -שילגנע ןייק ןוֿפ טינ.סיױו ךיא.. ךַארּפש עששידִיי יד קידנענעק טינ

 -עט יד טימ ןֿביילגרַאֿפ ךיז ןָאק סָאװ ,עפורג-ןרָאטַאמַא עקיהדנדייר

 זיא ףעטרַא רעד סָאװ .דָאש ַא.. סעקינֿפעטרַא יעטנערברַאֿפירעטַא

 ,דנַאלסױא ןוֿפ יץעגרע ןעמוקעג ייז ןטלָאװ .עּפורג רענַאקירעמַא ןַא

 ײג 2 א . . י צ"ןרָאוװעג טצַאשעגּפָא העמ .ייז ןןטלָאװ
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 ;עסעיפ יד .סַאגי רעט? 87 ידנגד ! ףױִא רעטַאעט/ :

 : ךס ַא טי מ 'רעדַײנש ָאנעב רעסיששזערו

 יה זיִא ,רעטַאעט; ןדנַאלסור ןיא ןשיערבעה } ןשיסור ךיא גנורַאֿפרעד
 | -י טכיירגרעד עניב הענַײלק ַא ףיוא .טעטילַאינעג טימ טבַאגַאב רָאג זיב

 רעד ןיא } "רעטַאעהט ןינא ןיא ?טּבַײרש רעטיירק :לעוימעס

 : :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא--

 ןיא ןעז ןעמ ןָאק ףעטרַא ץוֿפ גנולקי ווטנַא- עשירעלטסניק יד 7: =

 -ףעטרַא םעַײנ ןיִא טליּפונעג ,"ןטותקער2 וֿפ גנורי ֿפֿפיױא רעֶינ ;ןַײז

 טבעל ,רעדלי 9 ןיא

 יזטעזער סדעדיינש ַאנעב .רַאצ . ןרעְנּוא ןבעל' 'עקי ֵלָאֹמַא "סָאדיי ףיוא:

 םזינָאיסערּפמקא סדרַאהנייר- ןופ זעטני ס , טרָאס ַא סױרַא טגנערב

 רָאלק ַא זדנזא-טיג "ןטו רקער ,.., .םזילַארוטַאנ סיקסווַאלטינַאס ןוא

 -רַאֿפ יד ןשיווצ טקי ילֿפֹנַאק ןוויטימ'רפ :ןוֿפ דליב ךעלסעגרַאֿפמוא ןּוא |

 עלעֿפײה םעד טימ- לטעטש שיקי וּפ-זע'סור- ַא ןיא רעטעברַא עטמערָא :

 רַאצ רעטנוא ,4928 יו קירוצ יטַײוװ ױזַא- ,תשמיטנגייא עשידִיי עכַײר

 .יציק ק יד זיולב סָאװ ,םעד םורַא זיאי .ףמַאק רעד .רעטשרע רעד גילֲאקִי יי

 טסניד רעקירָאיגנַאל רַאֿפ טרײטורקער ןרעוו עמערָא יד ןוֿפ רעד ;

 ,ןֿפלעה סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלָאז ... :עעמרַא" ,רעשיסור רעד" ןיא

 ,"עידעמָאק עֶכעְגעוואָב ,עשירעלטסניק ַאזַא ,ןעמוקסיזרַא לָאז סע זַא
 יי

225 
 טבש

 ױװעֶיַאגיטסָאד יי יי
 עמַארד !וװעיאגיטסָאד; טריֿפעגֿפױא רע 135 נוי ןכ2 על

 : 'ןָארַאפַאלָאז .מ = - סעיצַארָאקעד ;עֶדְיינש -

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ךלַאוװכומ 3

 "ןטורקער, לקַאטקעּפס. םענעטנַאילירב םעד ןוֿפ ץַאלּפ םעדג +
 ןוֿפ עמַארד עַײנ סיקרָאג ןעמונרַאֿפ טציא רעטַאעט- ףעטרַא ןיא טָאה

 רעדיוו ןוא ,"ערעדנַא ןוא וועיַאגיטסָאד , :עיצולָאווער-רעבָאטקָא רעד י

 טרעוו ןשירעלטסניק ןכיוה ןוֿפ גנולעטשרַאֿפ ַא ךיז רַאֿפ רימ ןבָאה

 -יּפמנ ערענָאיצולָאוװעד וויטקעלָאק ןכַײר ַא ךיז רַאֿפ רֹימ שעז ֿרעדיוו

 רעבָא.. טנַאה רעשירעסישזער רעשירעֿפעש ַא ןוֿפ טריֿפעג -;רעל

 יו ףעדטַאב ןרעסערג ַא ?ךס ַא "וועיַאגיטסָאד , טָאה םורַא ןוא םורַא

 טימי ןָאט וצ רימ ןבָאה ַאד... גנולעטשרָאֿפ יד ןיימ ךיא א"."ןטורקערג

 -טפיו וה יד ןענַײז ןשטנעמ עטערקנַאק סָאװ ,עמַארד :רעלַאיצָאס ַא

 וצ עסעיּפ ערעווש רעיוהעגמוא ַא- זיא "וועיַאגיטסָאד ךַארּפש

 רעטימעג עכעלעשטנעמ ןוֿפ ליּפש ַא זיא עמַארד עצנַאג יד .ןליּפש

 ןגָארט אליממ....עמַארד יד היא טליֿפרעד-;ןעטנעמ יד ריא טליֿפרעד

 -בעלטרָאוװטנַארַאֿפ עהעייהעגזוא ןַא ךיז ףיוא רעליּפשיוש יד ןיױש

 ןוֿפ םלופ-סנבעל עמַאס םעד ..רעיזשוצ םעד ןעגנַאלרעד וצ טייק

 ךַײא: טּמענ.... טּפַאכרַאֿפ "ונעיַאג:טסָאד , בוא... .עמַארד טיקרָאג

 סָאצ:קנֲאד ַא בָאנ סע זיא- ..סָארטש ןשירטקעלע ןַא טימ. יו ךרוד

 : .',רעלטסניק-ףעטרַא יד ןוֿפ:ןלי י

 ןטג םעד טַאהעג .טָאה ,רעטישזער רעד ,רעדיינש ָאנעב..

 קעפ ףוֿפ טלעענילק ףױא ליפש-ײד ןט'יבעצוצ טינ- קַאמשעג

 יעמ ,רעֿפיט -..ז"א "וועיַאגיטסָאד ןיא  טעברַא :טרעדיינש:;! לקַאט

 ער 2 ןיא ישזער ענעשנַאילירב ןַײז יו רעניד יףס-ַא ןּוא קידתּושממ
 זיא ןעגנוֿפַאש-רעטקַארַאכ עטנעטעּפמָאק- ייר רעד ןיא.- :?ןטורק
 טביהרעד סע.. יקרעװרעטסַײמ ַא * "וועיַאגיטסָאד , סנייטשרדלָאג

  ןבעסעהע ןייק -?ענישטוּועיַאגיטסָאד , ןוֿפ הגרדמ י רעד-וצ םיא
 רֿבח ןקידתוירחא ןוא:ןטריטנעלַאט-ךיוה םעד ךיא ןָאק יטנעמי לּפמָאק
 ןַאי ךָאנ +זיא "ענַאינ עגנויג סרעלזָאר עדלָאג .ןכַאמ .טינ ןײטשדלַאג

 *ןנָאמ ַא;. דָארג- ןכיוה א ןוֿפ ליפשיוש.. '- רוגיֿפ עכעלטעגרַאֿפמוא

 יעקשַאנָאמ-רעביוא סוָאל עטרֿבח זיא ליּפש רעד ןיא רּוגיֿפ עלַאטנעמ

 ןקיליײה םעדי ןוֿפ לָאה דעד ןיא לוֿפטקעֿפע - .רעַײז.. טרינײמָאד יז;

 .לוֿפ לָאר .רעד ץיא טורד ַאניד +.ןַאמסירּב רֿבח זיא -*יעטַאֿפַארּפ,

 +ֿפיױא ! העטשירי ל ףעקיצרַאה ריא טיֹנ-ךרוד ךַײא טמענ.; *א ךיֿפָאלג,

 0 טי .
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 ןופ ןָאקיסלעל

 חָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,יקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ "װעיַאגיטסָאד, ןוֿפ ענעצס ַא

 ןַא טֿפַאש ,"האמ עצרַאווש, ןוֿפ רעריֿפ ,גרעבנעזייא .מ... טייקיטכיר

 ליּפש רעד ןוֿפ ןָאט ןיא קידנעטש זיא רע .רוגיֿפ עלוֿפסקורדנַײא

 ...דלעֿפסינַא .רוגיֿפ עכעלביולג ןוא טכע ןַא ,"ןיבוג,... סנייבשריה...-

 ַא.. למור ןשירחוס םעד ןיא ןַײרַא טוג ךיז ןסַאּפ.. יקסניטסָאג ןוא

 טכַאמ רע ."ףיסָאי לחלג, סשריוק רֿבח זיא ליפש רעד ןיא לטניּפ-ןח

 רעטײשרַאֿפ ןוֿפ ךירטש ַא ןַײרַא טגנערב ןוא טקישעג רעיײז סע

 ןולק ןוא ןביל ַא טיג ?ןיניבַאיר, ןיא ןַאמרעדיינש רֿבח .עידעמָאק

 ןיוועל רֿבח .רעיושוצ יד ןוֿפ ןצרַאה ןיא ןייא ךיז טקַאב סָאװ ,ןעטנעמ

 ןוֿפ ןָאק'מ סָאװ ץלַא זיא טַאדלָאס ןטלדרעבַאב ןוֿפ לָאר רעד ןיא

 טמוק... רענישַאגַאנ רֿבח ןוֿפ טליּפשעג ,"ןיטָאיט, ...ןעגנַאלרַאֿפ םיא
 -ניא טינ ךיוא ןיקרָאג ַײב רע זיא ,ֿבגַא .רעקידלפענ ַא סעפע סױרַא
 לֿפייווצ ךיא... דַאבַאב עילימע ןוֿפ טליּפשעג ,"אריוט, .רָאלק ןצנַאג
 ןוֿפ ןטייקכעלגעמ יד סָאמ רעלוֿפ ןיא טצונעגסיױא טָאה יז בױא

 ןטנכייצעג-רָאלק ַא ןֿפַאשעג טָאה רעמיר אבויל עטרֿבח .עלָאר רעד

 -נָאווז ַארַאוװרַאװאג רעקידליח-תשא רעשיגרענע רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ

 רעד ןיא שילַארטַאעט וצ ןצנַאגניא זיא קושטלעל עטרֿבח... *אווָאצ
 יײרעטעקָאק ןוֿפ ןלעטשנָא יד רעטנוא ."בַײוו סוועיַאגיטסָאד , ןוֿפ לָאו

 סוועיַאגיטסָאד, ,ןַאמֿפרָאד אלעב ,שטנעמ רעד סױרַא טינ ךיז טעז

 עקידנריר טָאה ןוא ןייֿפ רעיז לָאר ריא ףױא טסַאֿפ ,"רעטכָאט

 ,"ױרֿפ סוועשטילוב, ןוֿפ לָאר רעד ןיא אנירדָאט עטרֿבח... ןטנעמָאמ

 -ָאברַאקס רעד טינ ןעוו ןשטניוו ךיז ןָאק'מ סָאװ ,ץלַא ןעוועג טלָאװ

 רעד טימ סתסה ןמ ךיז טעװ יז ןכלעוו ןוֿפ ףָאט רעשיסור, רעװ

 ןרוגיֿפ עטסלוֿפסקורדנַײא יד ןשיווצ ןַײז יז טעוו ןַאד .ןעַײרֿפַאב טַײצ -

 עכעלטרעצ ,עביל ַא זיא "טַאנָאד, סעציוורוה רֿבח .ליּפש רעד ןיא

 טייקנטלַאהעגנייא ןַײז ןיא טוג ןוא ץַאלּפ ןֿפױא קידנעטשלוֿפ ...רוגיֿפ

 דוד רֿבח ."ןוז סוועיַאגיטסָאד , ןוֿפ לָאר רעד ןיא ָאריּפַאש רֿבח זיא

 ,"טירָאיטקַא; ןוא קידייל טגנילק "ווָאצנָאווז, ןוֿפ לָאר רעד ןיא יקציב
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 חלג, סלַא  ןָאק רֿבח.. עלָאר עקיטכיוו ַא זיא ווָאצנַאוז ,דָאש ַא
 "ןשיחלג, םעד ףיוא טינ טליפש ןוא רעטקַארַאכ ַא טֿפַאש... "ןילוֹוַאּפ
 ןטָארטעגנַײרַא זיא ,גנוטיירגוצ גָאט ןייא טימ ,ןַאמסירב רֿבח .ןָאט
 -ַארעג יא טָאה ...ץיה טימ ןגעלעג זיא רענעי לַײװ ,עלָאר סנָאק ןיא
 יד ןוֿפ .רוגיֿפ עכעלבױלג ַא ןֿפַאשעג יא ,עיצַאוטיס יד טעועט
 רעד ןיא טעברַא עטסעב יד ףיוא רעניּפש עטרֿבח טוט ןלָאר-ןדָאזיּפע
 יד זיא ,טרעקרַאֿפ ,יקצַאש עטּרֿבח ...עטרחוס רעטלַא רעד ןוֿפ לָאר
 סכילײרֿפ רֿבח .שינַאכעמ סיוכרוד זיא "אנאשז, ריא .עטסכַאווש
 םעד לָאז רע ןעוו רוטַאקירַאק עטוג ַא ןעוועג טלָאװ "ןילטעב ףַארג;
 .טלַאטשעג-קזוח ַא טַאלג ךיז טמוקַאב ױזַא .טסנרע ןליפש ףַארג
 .עיצַאמַאלקעד רעטעלָארדעגנָא ןַײז טימ לוֿפטקעֿפע זיא ףעש רֿבח
 -וצ זיא דלעֿפמָארב עטרֿבח .טקַא ןטשרע ןיא רעטכיד רעד זיא רע
 טֿפלעה רעדנעב רֿבח ."ןירערעל , רעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא ךעלגנעג
 זיא גתצעזרעביא סגרעבנײֿפ רֿבח.. .בולק ןיא ערעֿפסָאמטַא ןֿפַאש
 סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלָאז רֿבח.. קידתוירחא ןוא טנעטעפמָאק
 -יטסָאד , זיא ךַאז עצנַאג ןייא יו... עיציזָאּפמָאק טשינעצס ענַײֿפ ַא..
 עטסקיטכיוו ןוא עטסנײֿפ יד ןשיווצ רעטַאעט-ףעטרַא ןיא "וועיַאג
 | | ."ןעגנוֿפַאש

 :ןליּפש סָאד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש ינודקומ .א .רד

 -רע יד .עיגָאלירט ַא ןוֿפ עסעיפ עטייווצ ַא זיא !וועיַאגיטסָאד',
 ..ףעטרַא ןוֿפ ןרָאװעג טליּפשעג זיא "וװעשטילָאב רַאגעי,.. עטש
 ךיז טליּפש סָאװ ,עמַארד ַא זיא."ועיַאגיטסָאד, .קירוצ רָאי ַא טימ
 -רוב עשיסור יד.. דנַאטשֿפױא ןשיטסיוװעשלָאב םעד ןוֿפ ֿברע ּפָא
 רעדייא ןנימ-רב רעבלַאה ַא ןעוועג ןיוש זיא ,יקרָאג טזַײװַאב ,עיזַאושז

 ןייק טינרָאג זיא סע ...טכער ריא ןָאטעג ריא ןבָאה סעקיוועשלַאב י
 -ַײז ןרעטקַארַאכ יד. ןריֿפֿפױא םוצ ןוא ןליּפש םוצ עסעיפ עטכַײל
 ןרעוו ןרעטקַארַאכ יד .שינעלקַאו סיורג ןוֿפ עידַאטס רעד ןיא ָאד ןענ
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 רעטַאעט ןשידיי

 'ועווש רעייז ,רעיי זיא ץלַא סָאד .עיניל רעייז ןוֿפ ןגָאלשעגסױרַא ָאד
 ןענרעל ךיז ךָאנ ןֿפרַאד עכלעוו ,רעליּפשיוש טימ ןעגנערבוצסיורַא
 זיא סע .עזָאּפ ַא ןטלַאה וצ יװ ןוא ןגעװַאב וצ יװ ,ןדייר וצ יו
 רעליּפשיוװש עבלַאה טימ ןגָארטרעבירַא וצ רעסישזער ַא רַאֿפ רעווש
 . רעד .עניב רעד ףיוא םרוטש ֿברע ןופ טֿפול ענעדָאלעגנָא ,עטכידעג יד

 .עבַאגֿפױא ערעווש רעייז ַא ָאד טַאהעג טָאה וײטקעלָאק-ףעטרַא
 גנונעקרענָא םיא טמוק.. טֿפלעה ַא ףיוא טעװַארּפס ןיז טָאה רע ביוא
 קרַאטש ןייק טינ "וועיַאגיטסָאד, ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד זיא וויטקעיבָא..
 ןיא רעלזָאר עדלָאג רימ טלעֿפעג רעליּפשיוש יד ןוֿפ.. ענעטָארעג
 ךס ַא ופ רעַײרט זיא יז .?ַאיסואַאט ןיכַאנָאמ, רעד ןוֿפ לָאר רעד-

 רעטצעל רעד ןיא .ןדייר ריא ןוא ןעגנוגעווַאב עריא ןיא ערעדנַא
 סלַא ן'יבשריה .שירעליּפשיױש קרַאטש וליֿפַא יז זיא ..ענעצס
 ליֿפוצ לײטנָא ןעמענ סע .קידוועריר ןוא ַײרט ךיוא זיא "ןיבוג
 רעדנוזַאב ןדעי ףױא ןלעטשּפָא ןענָאק ךיז לָאזימ זַא ,סעקינֿפעטרַא
 דולחל ךיא ןיב רעליּפשייש ַײרד ,ייווצ יד ןוֿפ ןלייטסיוא סעד טימ..
 -ָאלָאז... ערעדנַא ךס ַא ןוֿפ ןליּפש סָאד ןצַאשרעטנוא וצ ןסיוא טינ ןיט
 ."קיטכערפ ןענַײז סעיצַארָאקעד סווָארַאט

 ;טבַיײרש רעדניל .ב .נ

 טֿפַאשרעטעברַא רעשידִיי רעלַאקידַאר רעד ןוֿפ רעטַאעט סָאד,

 ךיז רַאֿפ ןענּוװװעג גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ,ףעטרַא רעד ,קרָאירינ ןיא

 ,טלעוו-רעטַאעט רעגיה רעד ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ןוא ,ץַאלּפ ַא

 -רַאֿפ סָאװ ,גנוֿפַאש רעשירעלטסניק ןוֿפ רעטסומ ַא ךָאנ טציא טזייוו

 ןשידיי ןרעסעב ןוֿפ רעבָאהביל עלַא ןוֿפ ןרעװ וצ ןעעזעג טניד

 -קַאמ זיא ...ןָאזעס םעד גנורי ֿפֿפױא עטייווצ סֿפעטרַא םעד .רעטַאעט

 יד זיא סָאװ ,"ועיַאגיטסָאד עמַארד ערענָאיצולָאװער סיקרָאג םיס

 רע ּױװ ,"וועשטילוב רַאגעי, ןַײז ךָאנ- ,עיגָאלירט ןַײז ןוֿפ עטייווצ

 -יסור רעד ןוֿפ ןטנעמָאמ-טּפיוה ַײרד יד עניב רעד ףיוא זדנוא טזַיוו

 עכָאּפע-יקסנערעק עצרוק יד ,םזירַאצ ןוֿפ לַאֿפ רעד ;עיצולָאוװער רעש

 .םזיוועשלָאב םנוֿפ גײטשֿפױא רעד טצעלוצ ןוא

 "רע רעד ןוֿפ סָאמ רעד טימ "ןועיַאגיטסָאד , וצ וצ ןעמ טערט.;

 זַא ,ריֿפסיױא םוצ ןעמוק ןעמ זומ ,עיגָאלירט סיקרָאגןוֿפ עסעיפ רעטש

 -עג טָאה ןעמ יוװ ,רעטַײװ ןַאּפש ַא ןעגנַאגעג טינ זיא ףעטרַא רעד

 -טילוב רָאגעיג ןץא ..קירוצ ןַאּפש ַא רעכיג רָאנ ,ןטרַאוװרעד טגעמ

 ..וענעטלַאהעגסױא ןוא רעצנַאג ךס ַא ןעוועג ישזער יז זיא "ױועש

 ..ענעמּורשעצ ושגנולדנַאה עטסרעמ יד ןעניזז "ןועיַאגיטסָאד; דא

 -ַאמַארד רעד זַא.-. אֿפוג יובעג םניא טגיל ,ןייז ןָאק ,ןוֿפרעד דלוש יד

 םעד.. ןעלגיפשוצּפָא. עסעיפ יד טיױבעג ױזַא ןיכב טָאה גרוט

 שטשוטמ ןוא ןעמּווװעעצ ןעוועג ץיילַא זיא סָאװ ,םישזער-יקסנעדעק

 -עג טינ טָאה רעסישזער רעד.. ךיז רעטנוא ןדָאב ןטסעפמ ַא ןָא.

 .יקרָאָג טרָאֿפ זיא'ס .ןַאלּפ סגרוטַאמַארד ןוֿפ ןטערטוצּפָא טגָאװ

 ןיא ןפיט יד ןוֿפ עכעלטע ןענַײז ,ןליּפש סָאד ךייש זיא סָאװ.

 ןרָאיטקַא עקיבלעז יד ןוֿפ ןרָאװעג טליפשעג ןיוש עסעיּפ רעד טַא

 .ןטרָאד יװ רעגרע טינ ַאד יז קקיפש יז ןוא ,"וועשטילוב רָאגעי, ןיא

 .רעיז עטסרעמ יד ןוא ,רעכַאווש לסיב ַא לייט זיא ערעדנַא יד ןוֿפ

 -ףעטרַא יד לַײװ ,ןעמעלַא ןענעכערוצסיוא ָאד רעוװוש זיא סע .קרַאטש

 קילדנעצ ַײרד רעכעה .עשביה ץנַאג ַא ערה ןיע ןייק זיא החּפשמ

 ןוֿפ עטסרעמ יד .גנולעטשרָאֿפ רעד טָא ןיא ךיז ןקילײטַאב רעליפש

 טלָאװ ,רעבָא ,ביול ןטסערג םעד .טרָאװ-ביול םערַאוו ַא ןענידרַאֿפ ייז

 עגנוי יד טליפש סָאװ ,רעלזָאר עדלָאג רעגנוי רעד ןבעגעג ךיא

 ןזיב בײהנָא ןוֿפ טנכייצעגסיוא טליפש יז ,יַאיסיאַאט, עקשַאנַאמ

 ןיא טבַײלב סָאװ ,קורדנַײא ןֿפיט ַא טכַאמ עסירעטקַא עגנוי יד... ףוס |

 ףיוא הירב ַא זיא.. גרעבנייֿפ .ל ןוֿפ טּכַאמעג ,גנוצעזרעביא יד... ןורכז
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 טָאה ןוא.. "העשטילוב. טצעזרעביא ךיױא טָאה רע .ןכַאז ענױוזַא

 -ָאלָאז ןוֿפ סעיצַארָאקעד יד .ביול קלח ןַײז ןעמוקַאב טלָאמעד ןיוש
 | ."לוֿפסקורדנַײא רעבָא ,ןדיישַאב ןענַיז ווָארַאט

 עּפורט יד זַא ,וצרעד טריֿפרעד *ףעטרַא; ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד
 ןדעי ,ךָאװ-ףוס טָאטשנָא ,ןליּפש וצ 1925 רַאונַאי 24 ןוֿפ ןָא טבייה
 ,גָאט

 | ײרעטיב ש ידי

 -ֿפױא רעד טימ ןָאזעס רעד ךיז טנֿפע 1925 רעבמעטּפעס 28 םעד
 ןוֿפ ריא ,וועיל דניקסיז ןוֿפ "רעטינש יד; עסעיּפ רעד ןוֿפ גנוריֿפ
 ןעב --- קיזומ ,ווָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב
 .ןַאמליימ יליל --- ץנעט ןוא ןימָאי

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעו טבַײרש ינודקומ .רד

 עטוג וצ ַא זיא יז סָאװ זיא "רעטינש יד; ןוֿפ ורסח רעד.

 יז זיא רעטכעלש ץלַא ,זיא גנולייצרעד ַא רעסעב סָאװ .גנולייצרעד
 יד ..תוישעמ ןלייצרעד וצ לגוסמ טינ זיא עניב יד ..עניב רעד רַאֿפ
 ַא סעפע גנולייצרעד עקיזָאד יד טגיל ..ןטקילֿפנָאק ןבָאה זומ עניב
 ףיױא| עכעלגעווַאבמוא רעייז ַא ןוא עקידנושלךָא ןַא ,עקידרעֿפעלש
 סױרַא טינ ךיז טעז עקני עזָאר עשיטסינומָאק יד וליֿפַא... |עניב רעד

 ימ יד ןבעגעג טינ וליֿפַא ךיז טָאה ,רעסישזער רעד ,רעדיינש ָאנעב..
 רעד ןיא טייקידוועריר עשיטַאמַארד עשינַאכעמ .ןעגנערבנַײרַא וצ
 .ןרעטקַארַאכ יד טלעטשעגקעװַא טוג זיולב טָאה רע. גנוריֿפֿפיוא
 -עגנָא יז ןוא ןטערטרָאּפ עזעינעצס עֿפרַאש ןֿפַאשעג ייז ןוֿפ טָאה רע

 ןסעגרַאֿפ טָאה רע רעבַא ,טייקכעלגעווַאב עקיטכיר ףיא טלעטש
 -רַא יד. עטרעווילגרַאֿפ ןבילבעג ןענַײז יז ןוא סױטש ַא יז ןבעג
 -ַארד ַא יו ןליפש טנַאקעג טינ גנולייצרעד יד ןבָאה רעליּפוש- ףעט
 ןעוו .ןגעווַאב ךיז טנָאקעג ןוא ןליּפש טשלחעג ןבָאה עכעלטע םגה ,עמ
 םיא רע טלָאװ ,"אקשוירדנַא; ןשיטַאמַארד ַא טָאה ןײטשדלָאג .מ
 ןשינעצס ןקיצנייא םעד טָאה ןַאמסירב .ה .טליּפשעג טכעלש טינ
 רעבָא |םיא} טלעֿפ ,ץלעפ םענעסירעצ ַא ןיא לרעיופ םעד ,ןיױשרַאֿפ
 ןיא רעלזָאר .ג טלעֿפעג רימ .טײקשירָאיטקַא ןוא טײקֿפרַאש לסיב ַא
 רדסּכ טליֿפ ןוא ףרַאש ,רָאלק יז טדער ,סנטשרע ."ַאקנַאֿפעטס, רעד

 טליּפש יקסנַאשטילעוו .י... טגָאז יז סָאװ רעטרעוו עכעלטע יד סיוא
 ןוא ָאד רעבָא .טכעלש טינ "לימשֿפיסָאי, ןעמָאנ ןטימ ןדִיי ןכַײר ַא
 ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז ןלָאר .ןרעינַאמ עשירָאיטקַא עטכעלש טימ טרָאד
 לסיב ַא .קיניױו רעייז ַאד זיא ןליּפש וצ רעבָא ,ךס ַא "רעטינש יד

 ,ןייבשריה .א ןוֿפ טליּפשעג ,םירעיוּפ עכַײר עּפורג יד זיא קידעבעל
 ."ןעזָאר ןוא ףרָאדנעס .א

 רעד ןיאו "רעקרָאװ = .ליעד; ןיא טבַײרש טרָאֿפקנעלב לקיימ
 :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא

 ןיא רָאנ טינ ןעזנָא סיורג ןענּווװעג ךיז רַאֿפ טָאה ...ףעטרַא רעד,
 ןזַאעזרוב ןיא ךױא רַאנ ,רעטַאעט ןרענָאיצולָאװער ןוא ןשידִיי
 עטסרעמ יד טגייטששרעביא ישזער ןוא ןליּפש ןַײז ..ללָכב רעטַאעט
 -ַארָאקעד סווָארַאטָאלָאז .סקניל ןוֿפ ַײס ,סטכער ןוֿפ ַײס סרעטַאעט
 -ָאמ-רעטַאעט עטסערג יד רַאֿפ גנונעקרענָא טכארבעג ןטלָאװ סעיצ
 טינ רעדייל וועיל טָאה .."רעטינש יד, ןיא ..עקירעמַא ןיא רעל
 טימ ןָאט טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ עטסעב סָאד ןָאטוצֿפױא ןזיווַאב
 ַא טגָאמרַאֿפ עסעיפ רעד ןוֿפ לײט עטשרע יד .. לַאירעטַאמ םעד
 יששזער עטֿפַאהרעטסומ סרעדיינש ָאנעב וליֿפַא סָאװ ,ןָאטָאנָאמ ןסיוועג

 .רעד ןוֿפ גנַאג ןקידרעטעּפש ןיא רעבָא .ןעמוקַײב טנָאקעג טינ טָאה 2

 יד ,ענעצס עטצעל יד .קידוועריר רעמ גנולדנַאה יד טרעוו ,עסעיפ

 ןעיטַאמַארד ןקרַאטש רַאג זיב טכיירגרעד ,עסעיפ רעד ןיא עטסעב
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 רעליּפשיוש עּפורג ַא ןעוו .בױל ךס ַא טנידרַאֿפ ןליּפש סָאד ...חֹוּכ
 זיא'ס ןוא רעווש זיא ,וײטקעלָאק סלַא טליּפשעגנַײא ױזַא ךיז ןבָאה
 -סירב ןענידרַאֿפ טרָאֿפ רעבָא .ענלצנייא ןלעטשוצסױרַא טכערעג טינ
 ."ביול עלעיצעפס ףַאש ןוא יקסנַאשטילעװ ,ןַאמ

 :טבַײרש ץכ השמ = |

 רוגיֿפ עלַארטנעצ ַא ןַײז חמ.. קרעװ ןשיטַאמַארד ןדעי ,ןיא..,
 -סיז... ךיז ןרירטנעצנָאק ןטקילֿפנָאק עשיטַאמַארד יד רעכלעוו סורַא

 ,ןַאלָאקינ טכַאמעג ...רוגיֿפ רעלַארטנעצ רעד טָא רַאֿפ טָאה וועיל דניק
 רעקסנַאּפ רעד ןיא רָאי ףניֿפ ןסעזעגּפָא זיא סָאװ ,ןוז ןשרעיופ םעד
 .טסינומָאק ַא טרעקעגמוא ןטרָאד ןוֿפ ךיז טָאה ןוא עמרוט

 ?עמַארד סוועיל דניקסיז ןוֿפ טכַאמעג ףעטרַא רעד טָאה סאו...

 ךיז טלדנַאה סע זַא ,סוא סע טמוק ףעטרַא ןוֿפ ענעצס רעז ףיוא.

 ךַאז רעדנַא ןייק טעװ טינ ןוא -קיירטש ןכעלנייוועג א ןגעוו זיולב
 -ַאר עלַארטנעצ יד סױרַא ףעטרַא םעד ןיא ךיז טעז רעקינייו ךָאנ
 רעבָא ןעמ ליוו.. עמַאּרד רעד ןיא טליפש טסינומָאק רעד סָאװ ,על
 עטנַאסערעטניא ,סענעצס עירעס ַא יו רָאנ ןטכַארטַאב "רעטינש יד ,

 -רַא ןוֿפ ויטקעלָאק-רעטַאעט רעד זַא ,ןגָאז ןעמ זומ ,ןילַא ךיז רַאֿפ
 רעייז ךיז ןבָאה ,רעדיינש ָאנעב רעסישזער ןַײז טימ ץיּפש ןיא .,ףעט
 .מ ןוֿפ סעיצַארָאקעד יד .טעברַא רעיײז טימ טעווַארּפס טקי שעג

 ןוֿפ םעלבָארּפ יד ןֿפוא סענעגנולעג ַא רעייז ףיוא ןזעלי ןוָארַאטָאלָאז |
 ןוֿפ עניב רעד ףױא ףרַאד ןשרעיוּפ ןשיצילַאג ַא.. ןגָארטרעבירַאי

 -ַאב... רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא ןרָאיטקַא יד ןוֿפ םירג רעד... ףעטרַא
 םענעסירעגּפָא םעד ןוֿפ גנודיילק יד ,רימ טכוד ,זיא ןעגנולעג סרעדנוז

 ךילײרֿפ ,ַארידוק זעזנזע- רעטסיולק םעד ןוֿפ ןוא ןַאמסירב רֿבח רעיופ
 -קַא יד ןוֿפ עיצקיד יד טקריוועג לָאמסָאד טָאה םענעגנָא רעייז ..
 יו ןעגנילק לָאז שידִיי רעד זַא ,כַאמ וצ טוװרּפעג טינ.. ןרָאיט
 -דנַאה, ןוא ,ןַאמרעדיינש ,"ַאלָאקינ, זַא ,ךיז טכוד רימ... ."שַייוג,
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 ןופ ןָאסיססעלה

 רעקינייו ךָאנ .טנכייצעגנָא םיוק עלַײװורעד ךָאנ ןןענַײז .. טורד ,"ַאישז
 .קעדַאלוו ,סעקבורַאּפ עשיליוּפ יד ןוֿפ רעריֿפ רעד זיא טנכיײצעגנָא
 ;?אקנַאֿפעטס, ,עטרעיופ עטלַא יד .טסיטַאטס ַא ןצנַאגניא ךָאנ זיא רע
 יטֹוג ךיז טגעוַאב ןוא טרימירג טנָכייצעגסױא זיא ,רעלזָאר עטיח

 .עפורג-ןקַאלוק יד ןױש זיא טליּפשעגֿפױנצ טכעלׂש טינ.

 ,"שַאקֹול , ,ןייבשריה ,יקינשזָאגָאר, .יקסנַאשטילעוו ,"ליז:שֿפיסָאי,
 א ..ףַאש רֿבח ןעגנוי רעד .ןעזָאר .ה ,"אקדובַאז, ןוא ,ףארדנעס

 רעד ףיוא ךָאנרעד ןוא לביטש-דלַאו ןיא ...קידוועריר ןוא טוג רעייז

 .םלַא ַײס טוג ךיז טלַאה ןוא טרימירג טוג זיא ןַאמדירֿפ רֿבח.. הנותח

 ...ענעצס-דלַאוו רעד ןיא "ןָאיּפש,.סלַא ַײס ,רעטְסיולק ןיא "ּפָאּפ;

 עלָאר עקיטייז ַא ךעלטנגייא טָאה ,ןײטשדלָאג .מ ,"אקשורדנַא;

 סרעדיינש רֿבח בילוצ רעבָא ,גנלגיּפשּפָא עכַאוװש סַאלָאקינ סלַא

 עלַארטנעצ יד טעמּכ ןרָאװעג רע זיא ,עסעיפ רעד ןוֿפ גנושטייטסיוא

 .קידנגַײצרעביא ןוא קיטכירֿפױא טליּפש רע ..עסעיפ רעד ןוֿפ רוגיֿפ

 םעד ןמחנ ליֿפוצ. ןעמ טנעקרעד ,ןיוועל .ח ,ןתח םעד ;"ארטעּפ, ןיא

 ךָאנ ךיז ךֿפרַאד ןטסיטרַא עקירביא יד ."ןטורקער, יד ןוֿפ ןסױרג

 ."ןלָאר ערעייז ןיא ןבעלנייא רעמ

 ;טבַיײרש ןילדע םַאיליװ

 .ןגינגרַאֿפ ךערעדנוזַאב ַא זיא רעטַאעטי ףעטרַא ןיא טנווָא ןַא,

 סָאד .עניב רעניילק רעד ףוא ןטרָאד טבעווש טסנוק ןוֿפ טסַײג רעד

 "נייש -- ןיז ןשיטעטסע-ןייר ןוֿפ טייקנייש טימ ךיז טקיטעז . גױא

 -נייש ,עיצַארָאקעד ןוֿפ טייקנייש ,טסנוק רעשינָאירטסיה ןוֿפ טייק

 עכלעוו ,עסעיפ יד ןעוו וליֿפַא ןגָאז ןעמ זומ סָאד.. ישזער ןוֿפ טייק

 עסעיפ יד... .עטסעב יד ווֿפ טינ זיא "רעטינש יד... טציא טליפׂש ןעמ

 -טיוא ןענַײז סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלָאז .מ .טריֿפעגֿפױא ןייֿפ זיא

 ןזיוַאב רעדיוו טָאה .רעדיינש ָאנעב רעסישזער רעד. עטנכייצעג

 .וָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש .ב -- ישזער ,"רעטינש יד , סװעיל דניקסיז ןוֿפ טקַא רעטשרע

533 5834 



 רעט ַאעט ןשידיי

 ...סענעצס-ןסַאמ יד ןוֿפ ןעגנוריפורג יד טימ טייקשהירב סיורג ןַײז

 סָאוו ,ןטסיטרַא-ןטנַאטעליד עטסעב יד ןענַײז רעליּפששיושש-ףעטרַא יד

 טימ ןליּפש ייז .עניב רעשידִיי רעד ףיֹוא ןעעזעג ןעוו טָאה ןעמ

 ןטסיטרַא עטרינילפיצסיד עטוג יװ ןטלַאהעגנייא ,שינזנעטשרַאֿפ

 -יוש ךס ַא ךיז ןקילײטַאב "רעטינש יד, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןיא-

 טינ טליפש רענייק ,ןענכערוצסיוא ייז קיטיינ טינ זיא'ס ןוא רעליּפש

 סָאװ ,עכעלטע ָאד ןענַײזיס ןוא ,טוג רָאג ןליּפש עטסרעמ יד .טכעלש

 ."טנעלַאט ןשירעלטסניק ךיוה.. סױרַא ןגייצ

 ;טבַײרש .ןיגלָא ,מ | 

 רעד.. עמַארד עלַאיצָאס ַא זיא ןועיל דניקסי ז ןוֿפ ירעטינש ידי, |

 וויטקעלַאק ןלַאיצָאס ןֿפױא טלעטשעג טרעוו ּפָארטי

 -יופ יד ךיוא רָאנ ,םירעיוּפ עשינִיַארקוא יד רָאנ טינ טרי טַאַאלּפסקע

 .ןדִיי ַײס ,עשילױּפ ַײס ,רעני ַארקוא ַײס ךיז ןקינײרַאֿפ . ,עֶשיל

 .,טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןגעק

 רעדיינש אנעב ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעלוֿפטנעלַאט רעד רעטנוא..

 טימ.. ענַאגֿפױא ןַײז טליֿפעגסױא וויטקעלָאק-ףעטרַא רעד טָאה ..

 עמַארד יד .סערעטניא ןקידנּפַאכרַאֿפ טימ ךיז טעז עמַארד יד .ץנַאלג

 ןעמוקַאב ךיז טָאה םורַא ןוא םורַא ...קורדנַײא ןֿפיט ַא רעביא טזָאל

 ףעטרַא רעזדנוא ןוא טנָארֿפ- רוטלוק רעזדנוא ןכלעוו טימ ליפש ַא

 ןקרעמנָא רימ ןליוו.. רעליּפש ענלצנייא יד ןוֿפ ...ץלָאטש ןַײז ןגעמ

 יַאקנַאֿפעטס, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעלזָאר עטרֿבח :עקידנגלַאֿפ.יד
 םעדכָאנ גנַאל רעיושוצ םעד טגלָאֿפרַאֿפ עכלעוו... רוגיֿפ ַא טֿפַאשַאב

 ןבעגעג טָאה ןיטשדלָאג רֿבח... רעטנורַא ךיז טזָאל גנַאהרָאֿפ רעד וו

 ןצנַאג םעד ...ךיז ןיא טרעפרעקרַאֿפ רעכלעוו ,"ַאקשורדנַא רַאטנוב ַא

 עלָאר רעד ןיא ןַאמרעדיינש רֿבח ...עסַאמ-ןרעיוּפ רעד ןוֿפ טעפמיא

 -יֿפ עטנַאזָאּפמיא עקידנגייצרעביא יד טינ טֿפַאשַאב "עלָאקימ, ןוֿפ

 :ַאנירדָאט עטרֿבח.. טסינומָאק- ַא ןַײז טֿפרַאדעג טלָאװ סע סָאװ ,רוג

 .רֿבח- קִידנגַײצרעביא רעייז ןיא *ַאנַאירַאמ, ןוֿפ . עלָאר רעד ןיא

 "מוא ךָא טֿפַאשַאב ץלעפ םענעסירעצ ןיא רעיוּפ רעד סכַא ןַאמסירב

 . *ַאיזדנַאה, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טורד עטרֿבח . ..רוגיֿפ עכעלסעגרַאֿפ

 / .רעיפ רעטבילרַאֿפ רעגנוי ַא ןוֿפ פיט םעד טכַארבעגסױרַא טָאה

 לדיימ רעש הֿבח/ ,דלעֿפנַארב עטרֿבח ,,ןיוועל רֿבח ,ץיוורוה רֿבח..
 יד... רעבַײרש ןוא .ןץיטשנעוועל ,רעֶדְנעב םירֿבח יד ,גועבנעוייא
 ןבָאה ,רעטכעוו-דלַאוו םלַא זשריוק רֿבח ! ;רעטער וטרַאֿפ-םירעיוּפ
 סענעצס עוויטקעלָאק יד ןֿפַאש ןיא.. קלח רייז .טכַארבעגנַײרַא
 ;ןטלַאהעגסיױא יױזַא

 .םצע ןיא זעטָאכ זַא ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןעזָאר ןוא ףָארדנעס ,ץיבשריה

 י ַײרד.. ךָאד ןעמ טעז ,דיישרעטנוא ןייק ָאטינ ןשטנעמ יד ןשיווצ זיא
 ןשידִיי ַא ןבעגעג- טָאה יקסנַאשטילעוװ רֿבח .ןענָאזרעּפ ענעדיײזשרַאֿפ
 / :עקידוועעזנָא... עמרָאֿפ רעֶנעגנולעג}רעייז ַא ןיא ?לימשֿפיסָאי, קַאלוק

 ךילײרֿפ רֿבח., ?סָאנָאקע; סלַא ָאריּפַאש סירֿבח יד ןֿפַאשַאב ןרוגיֿפ
 םעד סלַא רעמי רו ןוא רַאק.. .שַמֹוע- עווקרעצ: רעד ?ארידנוק; סלַא

 .טוג ןענַײז : ,לדניירב בַײװ ןיצ ןוא- 'עירעב ןדַיי ןעמערָא

 . ןיא רעכלעוו ,ףעש רֿבח םעדי ןגעוו ןרעגו טגָאגעג ףרַאד טרָאוװ רעד

 ןדוגיֿפ עטְסלֹוֿפסקורדנַײא יד ןוֿפ ענייא

 רַאב רעַײנ א :טימ ןרָאװעג טרעכַײרַאב .ררַאוטרעּפערה ףעטרַא רעד

 - רעניוה ןוֿפ 'רעלטסני ק ךרוד טרי ֿפעגֿפױא ,ליּפש רעלוֿפסגנוטַײט

 .*עיצַאקיֿפיל ַאווק
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 ןרעו סע יח.

 ..רעטַאעט ייז ןליּפש טכַאנַײב ןֹוא קירבַאֿפ ןיא גָאטַײב

 : ?"קינשזַאגָאר, :םי רעיופ ירד יד ךוֿפ ןלָאר יד.

 = / םירֿבח יד ןוֿפ ךןרָאװעג .טליּפשעג ןענַײז ?ַאדובַאז; ןוא *שַאקול,

 . )עב א

 -עזרעביא .רעד ןיא| טבַײרש ?סעסעמ ןינג ןיא טרָאמ ףעזָאשיד
 | ;|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצי

 טצעֶז רעטַאעט- ףעטרַא ןיא וועיל דניקסיז ןוֿפ "רעטינש יד, ןיא,
 רעכעלֿפערטרעביאמוא ןוֿפ עיצידַארט ןַײז ףעטרַא רעד רָאֿפ
 -עגסיוא ןבָאה רעלטסניק עשעירַאטעלָארּפ- שידִיי יד טָא .ליּפש-טסנוק
 -נסַאלק ןכעלרעהֿפיואמוא םעד רָאֿפ טלעטש סָאוװ ,עסעיּפ ַא ןבילק
 -ידִיי סָאד טינ ןעײטשרַאֿפ עכלעוו ,יד וליֿפַא ,רעֿפרעד יד ןיא ףמַאק
 -רעטסַײמ ױזַא זיא ןליּפש סַאד .ףמַאק סעד ןּפַאכֿפיוא ןענָאק ,ןושל עש

 .רעשידעווש ַא וליֿפַא זַא ,רָאלק ױזַא קינכעט יד ,קיחמ יד .טֿפַאה
 | העט םעד ןײטשרַאֿפ .ןָאק ַאטָאקַאד ץוֿפצ ןוֿפ רעטעברַא-םרַאֿפ
 א יׂשזער יד.. שידִיי ןיא קיטייו ןַײז סיוא טיירש רע ןעוו "רעיוּפ

 עטסעב יד וצ ןכַײלגרַאֿפ ךיז ןָאק גנוריֿפֿפױא יד ,טנכייצעגסיוא
 -ןצסױא רעווש זיא'ס.. .סרעטַאעט עשירַאטעלָארּפ ערעזדנוא ןוֿפ
 ןוא םורַא.. טנכייצעגסיוא  ןליּפש עלַא .רעליּפשיוש ענלצנייא ןלייט
 .."גנולעטשרָאֿפ עכעלסעגרַאֿפמוא ,עקרַאטש ַא ךיז טמוקַאב םורָא

 ;טבַיײרש ךיײטשדלָאג . י .ב/

 ןשי מ טנוַאד ןעֹמ יצ ,לעג רעדָא ץרַאװש ,טױר זיא ןעמ יצ,
 ןעמ ,ךריק ןיא רעגיוװש רעד טימ טייג ןענ רעדָא לוש ןיא ןעטַאט
 ןַײז ךָאנ ןָאק יו . ..דיחי-ןב רעזדנוא זיא *ףעטרַא, רעד :ןבעגוצ זומ
 ןעוועצַארּפ ןשטנעמ ?ףעטרַא ןיא יו ליּפש-רעטַאעט ערשּכ רעמ ַא

 "רעטינש,

 ,קיטַאלג טלייצרעד טרעװ סע .ףמַאק ןקיטולב ַא טעװ טלייצרעד
 טײקיעֿפ טימ עמַארד יד טרעװ טליּפשעג . שידִיי ,טנעגילעטניא

 .םירעיופ עשיליופ סנטסרעמ טרָאד ןדייר סע :עינדנעטשטרַאֿפ  ןוא
 םירעיוּפ סָאװ ,ןךַארּפש|."קיזַא,, םעד טרעהעג לָאמַא ריא טָאה
 ןדייר *ףעטרַא; ןיא ןוא ,?וינעווע רעד ףיױא עסעיפ ַא ןיא ןצונַאב
 רעד ןיא ןבעל טַײלעגני יד .שידִיי ןטעֿפ ,ןטנוזעג ,ןטוזעפ ַא יז

 ןיא טבעלעגנַײרַא רעכעלטיא ,טרָא ןַײז ףיוא זיִא רעכעלטיא .עמַארד ;

 -,"לָאר ןייז
 :טבַײרש .ןייטשּפע ךלמ 2 יי

 עכלעוו ןיא ןסעיפ רַאוטרעּפער ןַײז ןיא טגָאמרַאֿפ ףעטרַא רעד,

 ?ײטי-דנַאטשַאב רערעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא ןויטקעלָאק- רעלי 99 רעד

 ןרעהעג "רעטינש יד, גרוטַאמַארד רעד יו גנוריֿפֿפיוא ריא ןוֿפ

 .ַארד ַא יװ טויבעד רעטששרע סוועיל דניקסיז .. עירָאגעטַאק רעד וצ

 טנעה יד ןיא רָאנ .גלָאֿפרעד ַא רַאֿפ ןרעוו טנכערַאֿפ .טינ ןָאק גרוטַאמ יי

 ןוֿפ םעטָאו ןעמערַאו םעד רעטנוא ןוא} ישזער רעלוֿפטנעלַאט ַא-ןוֿפ -

 עכלעוו ,סנעצס'י 'עכעלטע ןסקָאוועגסי וא ןענַײז ; .ףעָכי יפזע- ףעטְרַא ידי

 ךַאז יד .גנונַאּפש רעשיטַאמַארד רעייז טימ רעיושוצ םעד ןְפַאכרַאֿפ |

 סָאװ ,קורדנַײא ןטוג םענײמעגלָא םעד רַאֿפ ...טינ סע טגָאמרַאֿפ ץלַאה

 ַא רעליּפש יד ןוא ישזער רעד טמוק ,עניב רעד ףיוא טֵכָאמ עמַארד יד

 ןָאטעג רעדיינש ָאנעב- .טַאה גנוניימ ןַײמ טיול ...גנונעקרענָא ךסי

 -מַאזקרעמֿפיוא טּפיוה יד טרי רטנעצנָאק- טינ טָאה רע סָאוו ,קיטכיר

 ,"ַאקשעזירדנַא:.. עיסימ ןַײז ןסייוו רימ.. טסינומָאק םשד ףיוא .טַײק

 .ןענַײז.. ורמוא : ךעסייה ןַײז טימ "ָארטעיפ;י ,רַאטנובי רעטיױר רעד

 / .,ןענָאמרעד ןיוש רימ .ןגעמי ַײברעד.. ךעטנַאסערעטניא ןוא רעק; יטכיוו'

 ןליּפש ,ןיוועל --- "ארטעיפ, ןוא ןיטשדלָאג -- "ַאקשוי רדנַא; זַא

 / קיניו טיג עמַארד יד סָאװ םעד ףטואי טקוקעג טינ . טנכייצעגסיוא *

 .רעליפש ןדעי טעמּכ זיֹא ,ןטלַאטשעג עלעודיווידניא רַאֿפ לַאיהעטַאמ : 2? טֿפאטַאב ,רעטרעוו ןָא טעמּכ עלָאר ַא ,"עיסקעילַא; .ןוֿפ עלָאר רעד

 קיטכיר זיא סָאד... .ךירטשי .םענעגייא ךַא ןעגנערבוצסיורַא ןעגנולעג 2 ראי "רעט'ינש יד , ךרוד;.

 -- ַאיזדנַאה,,ַאנירדָאט -- *ַאנירַאמ, ,ץיוורוה -- ?ל?יסַאוװ;.ןגעוו !

 "ץלעפ םענעסירעצי ךיא רעױּפ, רעד ,רעלזָאר - -- ?ַאקנַאּפעטס, ,טורד

 טירעיפ עכַײר ַײרד יד .גרעבנעזייא -- *אקנענָארַאב,, ,ןַאמסירב --!
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 -דלַאוװ רעד , ,ןעהַאק --- "שירעב, ,ןעזָאר ןוא ףָארדנעס ,ןייבזעריה --
 יד ןוא ןָאיּפש רעד ,ןַאמדירֿפ -- 'ּפָאּפ רעד , ,שרױק -- "רעטכעוו
 ."רעמענלייטנָא ערעדנַא

 "לעװָאשזד ןוא שטנַאּפ ,שטנַאה;

 ריא טריֿפעגֿפױא ךיא *ףעטרַאג רעד טָאה 1935:36 ןָאזעט ןיא

 -רָא לעומעס ןוֿפ *לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנַאה, רעדיינש ַאנעב ווֿפ

 -ָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,רעווַאּפ-רעווַאכ ןיֿפ טריזיטַאמַארד ,ץינ

 | ,"ןוָארַאטָאל

 :טבַײרש דלַאװכוב .נ
 ןוא שטנָאּפ ,שטנַאה, ןעמָאנ ןשידִיי טינרָאג םעד רעטנוא,

 -יֵלָאמַא רעד ןוֿפ עמַארד א טריֿפעגֿפױא ףעטרַא רעד טָאה "לעוָאשזד

 ןטמירַאב ַא ףיוא טיובעג טרעוו עסעיּפ יד... דייס טסיא רעשידִיי רעק

 רעטשרמולכ ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ,טיג |רבחמ רעד| ץינרָא .ךוב

 ןצנַאג ַא ןוֿפ עטכישעג יד ,רעטכיר ןשידִיי ַא ןּוֿפ עיֿפַארגָאיבָאטױא

 -ױטנַא ןוא ןטייקכעלסעה ,םירוסי עלַא טימ עיצַארגימיא רעשידִיי רוד

 ...ןעגנוש

 ןוֿפ טכַאמעג טָאה רעדיינש ָאנעב סָאװ ,לקַאטקעּפס רעד.. 0

 רעקיברַאֿפ ַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא *לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה;

 ןשעיטַאמַארד ןריניבמָאק וצ ױזַא יו סייו רעדיינוע .רעשינעצס ַא ןוא
 טָאה ןענָאזרעּפ-טּפױה יד ןוֿפ ..טייקידנצייר רעשינעצס טימ תמא
 ןטרעוו עשיטַאמַארד עקירעהעג יד ןגָארקעגסױרַא רעסישזער רעד

 "שטריה ריאמ, סנײטשדלַאג .מ .גובעלרעביא ןוא רעטקַארַאכ ןֿפ
 ןזעיטַאמַארד ןוֿפ טכַאמעג ןענַײז *דלָאג פיליֿפ, סיקסנַאטעטילעוו .י ןוא
 ןצנַאג םעד ךיז ןיא טרירטנעצנָאק רעטשרע רעד .שיײלֿפ ןוא טולכ

 ןופ ןָאקיסקעל

 רעד תעב ,םזינוטרָאּפָא ןוא עיצפורָאק רעשיטילָאּפ וֿפ טלַאהניא

 ןטעברַאעגֿפױרַא ןַא ןוֿפ רוגיֿפ עלוֿפטֿפַארק ַא רַאֿפ טלעטש רעטייווצ

 ."רּתסא, סטורד ַאניד ןגעוו ןגָאז טינ רעבָא סָאד ןָאקימ .טסילַאטיּפַאק

 סריאמ ,"עקשענ, סרעמיר ַאבויל... זָאלרעטקַארַאכ ןוא סַאלב זיא יז

 -ַארטַאעט ןוֿפ ןָאטרעביױא ןַא טימ רעבָא ,דנריר ןוא טרַאצ זיא ,רעטומ

 ןיא זיא .. *דנױרֿפ יסקַאמ, סנָאק .ַא .טעטילַאטנעמיטנעס רע:עיל

 ןוא לקילושז ןקיטומ-גנירג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאֿפ עסעיּפ רעד

 טריצודער עסעיפ רעד ןיא זיא עטבילעג ןוא טסניז טריאמ.. ץל

 הרׂש טוט ,טסקעט םעד ןוֿפ ןצענערג יד ןיא ןוא ,ןטָאש ַא וצ ןרָאוועג

 -על ַא ךיז טמוקַאביס זַא ,ױזַא ,ןָאק יז סָאװ ,ץלַא ףיוא גרעברעבליז

 עטנכייצעג-סַאלב ַא ךיוא ןיא "רעמיר לרעב, .שטנעמ רעקידעב

 ןוֿפ ןֿפוא ןקידנח ןַײז טימ ןלרעב טבעלַאב ןַאמסירב יח שטָאכ ,רוגיֿפ
 -מערַאו עקיטיינ יד טגַאמרַאֿפ ווָאקיזייא .ש... עזַארֿפ ַא ןעגנַאלרעד

 סָאװ ןוֿפ טינ רעבָא טַאה רע ."ןיֿפ ינראב, רַאֿפ עדריוו ןוא טייק

 .*ץיווָאקֿפעל  סָאריּפַאש .א טימ עקיבלעזסָאד .רוגיֿפ ַא ןפעלקוצסיוא

 רעטרעוו עכעלטע יד קירעהעג יו ןגָאז ןעזָאר .ה ווא ןייטשנעוועל י

 -ןסַאג רעד ןיא..ןָאיוי רעד ןוֿפ רעדנירג יד סלַא לָאר רעייז ןיא

 ,קידעבעל ַא ,"שמש רעד, סלַא ץיווָארָאה .א ןָא ךיז ןעעז ענעצס

 טלָאו ןָאט ןַײז שטָאכ ."בר רעד, סלַא ןַאמדירֿפ .מ דִי קיֿפֿפ

 רעד, ,לדנעג .ה .שיאיבנ ױזַא טַײצ עצנַאג יד ןייז טֿפרַאדַאב טינ

 .ס .ןעלדנעג רַאֿפ ןטסַאמעגנָא יו זיא עלָאר יד ,"ןָאסניוועל רעיָאל

 עדלָאג ןוא.. דַאבַאב עילימע ,"יקניד רעטסגנעג רעד, ,דלעֿפסינַא

 ןַארַאֿפ זיא ןָאט רעייז .ןוֿפ... טייקכעלריטַאנ עמַאס רעד ןיא... רעלזָאר

 -על .ם .טירָאלָאק טָאטשנַא רעגייטש ןביג ייז .רעטַאעט רעטוג דס ַא

 ..טרעדָאֿפ טסקעט רעד יו עוָאּפמַאטש רעמ זיא *עקלוב, סניוו

 -עכייצ עיירטעג ַא זיא "רעמערק רעד טרַאגניױוג סרענישַאגַאנ .ש

 .ָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַצרַאקעד ,רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,רעװַאּפ-רעװַאכ ןוֿפ טריזיטַאמַארד ,ץינרָא לעומעס ןוֿפ "לואשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה, ןוֿפ ענעצסה
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 רעט ַאעט ןשידיי
 טענער -

 ,סעינעצס ַא טיג ףעש .מ .עיצַאזלַאודיוװידניא ןָא ּפיט ַא ןוֿפ גנונ
 זיא אנירדָאט .ט .רעכערברַאֿפ ןקיניזכַאוװע ןתמא ןייק טינ רעבָא
 וצ טינ רעטכיר םעד טעּב יז ןעוו ענעצס רעד ןיא לוֿפסקורדנַײא

 "לעווָאל שטנערֿפ, רעטוג ַא זיא ןייבשריה .ןוז ריא ןטפשמרַאֿפ
 זיא ךילײרֿפ .ל .ערטיכ ,ןקָארשעצ ,קידהּפצוח ,רעמיטנגייא-ןָאלַאס
 ַא טיג גרעבנעזייא .מ.. "יטרָאש, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא לוֿפטכַארּפ

 שטנעמ טלעוורעטנוא ,רעטֿפערג ַא ,ןטמַאַאב ייצילָאפ ןכעלביולג

 ,ןלָאר עדייב עריא ןיא ןָאט וצ סָאװ טינ טָאה ןָאל .פ .טסירעירַאק ןוא
 'ןעזייא .ל ןוא ןזייא .א .טרָא ןֿפיזא יז זיא רוגיֿפ-עניב ַא יו רעֶבָא
 יא קיֿפיֿפ וא טקישעג רעייז .ןרוגיֿפ עוויסַאּפ זיולב ןענַײז גרעב
 ןוֿפ עקטוטיטסָארּפ ,יַאגרָאמ, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא דַאבַאב עילימע
 -ניטסָאג .י .ערעירַאק ןִיַז ןיא ןןשריה טֿפלעה סָאװ ,*סַאלק ןרעסעב,

 טריֿפ דלעֿפסינַא .ס .רַאטערקעס סרעטכיר סעד סלַא טכע זיא יקס
 רעֿפױקרַאֿפ -טעקיט .םעד ןוֿפ עלָאר-טנעמָאמ יד קירעהעג יוװ ךרוד
 -רעד שריוק .מ ןוא ןַאמרעדיינש .מ .עיצנַאטס דעטייוועלע רעד ףיוא
 ךיז ןעעז ייז .ולַאס ןיא ענעצס-ןסַאמ יד ןוא ענעצס-ןסַאג יד ןצנַאג

 רעד ןוֿפ רֿבח סריאמ סלַא ךעלבױלג זיא רעדנעב .ה .ןָא עדייב
 | .גנעג-רעדניק

 טַײצ רעד ןוֿפ ליטס ןיא ןענַײז סעיצַארָאקעד סוָארַאטָאלָאז

 רעקיברַאֿפ ַא *לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה, זיא םורַא ןוא םורָא..

 יי ."...לקַאטקעּפס

 טרעוו -?טײהַײרֿפ ןגרָאמ,, ןיא 1936 רַאונַאי 231 ןוֿפ ץיטָאנ ַא ןיא

 | | :טגָאזעג

 טָאה ןוא דּױוװילָאה ןוֿפ ןעִילֿפ וצ ןעמוקעג זיא.. ץינרָא לעומעס,

 שטנָאּפ ,שטנָאה, ןַײז ןוֿפ גנולעטערָאֿפ יד .ףעטרַא םעד טכוזַאב דלַאב

 ..קורדנַײא ןקידלַאװג ַא טכַאמעג םיא ףױא טָאה ?לעואשזד דנע

 .גוצעזרעביא סרעווַאּפ רעװַאכ ןלעֿפעג קרַאטש ךיא םיא זיא סע

 יי - 5839 .

 ןענַײז -- טרעלקרעד ץינרָא טָאה -- ךוב ןַײז ןוֿפ ןרעטקַארַאכ יד

 ףױא ףױרַא ןוא טסקעט םעד ןוֿפ ןעגנורּפשעגסױרַא עקידעבעל יװ

 ַאזַא וא רעליּפש ענױזַא טימ ,רעטַאעט ַאזַא רַאֿפ .עניב-ףעטרַא רעד

 ןזעירֿפ ןרעטנוא.-.: טגָאזעג רע טָאה -- ןֿפַאש וצ ךיז טניול רעסישזער

 -רעד ץינרָא טָאה -- "לעואשזד דנע שטנָאּפ ,שטנָאה, ןוֿפ קורדנַײא

 -עפס עסעיפ עַײנ ַא ןבַײרשש ןעמענ דלַאב ךיז טעוו רע זַא -- טרעלק

 ,"ףעטרַא ןרַאֿפ לעיצ

"0000; 

 רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא *ףעטרַא; רעד טָאה 1926 רעבָאטקָא 9 םעד
 -ָאלָאז .מ --- עיצַארָאקעד ,םכילע-םולש ןוֿפ *200.000; טריֿפעגֿפױװא

 ,חמצ ןימינב -- ץנעט ןוא ןעמָאי ןעב --- קיזומ ,ווָאדגט

 ;ןליּפש ןוא גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ינודקומ .א .רד

 -םולש ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפיױא ץוט ַא אמתסמ ןעעזעג ןיוש בָאה ךיא ,

 סָאד טָאהי'מ יו רעדָא ,"סניוועג עסיורג סָאד , ליּפש-סקלָאֿפ סמכילע

 עַײנ ?לגָאּפש ַא ךיא עז רדסּכ ןוא ,7200.000, ,ןעוועג סםעה הנשמ

 ,רעקיטנַײה ,גני טרעוו יז .ךעלרעדנּוװ ךיז טײנַאב יז .עידעמָאק

 טימ זיא עידעמָאק עצנַאג יד ..גנוריֿפֿפױא רעדעי טימ רענרעדָאמ

 ַא טימ עלהׂשעמ ַא זיא סע .שירָאגעלַא רָאג םזילַאער ןֿפרַאש ריא

 עלהׂשעמ יד .לכשה-רסומ ןכעלשטנעמ ַא טימ ,לכשה-רסומ טענייש

 ָאנעב .ךַײר ןוא םערָא טלעוו רעד ףיוא ןַײז טעוויס ןמז לכ קיביײא זיא

 ןעגנערבסױרַא וצ קידנעטשלוֿפ ןבעגעגנַײא ךיז טָאה.. ןרעדיינש

 תורוש יד ןשיווצ ןוא רעטרעוו יד ןיא טגיל סע סָאװ שינעצסיףרַאש

 -יפעגנָא זיא גנוריֿפֿפױא עצנַאג יד ..עידעמָאק טמכילע-םולש ןוֿפ

 ןימינב ...ךעלזירּפַאק ןוא סקירט ,ךעלדנח עביל םוהת ַא טימ טוועק

 רע טָאה ָאד.. גנוריֿפֿפױא רעד רַאֿפ ץנעט יד ןֿפַאשעג טָאה חמצ
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 טינ טנָאק ריא סָאװ סָאװטע ,קידנּפַאכרַאֿפ תמאב סָאווטע ןֿפַאשעג

 | | ...ןסעגרַאֿפ

 -ָאס; סכיליײרֿפ .ל ...טוג עלַא טעמּכ ןענַײז רעליּפש-ףעטרַא יד.

 רע ,קנילֿפ זיא רע ...לדרעֿפ ַא יו טכַײל ךיז טגעווַאב *קישטייווָאל
 ןילַא ָאד טרעװ רע. קידוועריר ךעלמייהמוא ןוא קידלּפַאצ זיא
 ןוא ששיטסילַאער יא זיא רע... תומולח עשינכדש ענייז ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ
 טליפשעג ,"לּפָאק, טמוק ןקישטייוָאלָאס ךָאנ.. שילָאבמיס ףיט יא
 רעד ןיא שינעֿפעשַאב סטַאג עטסנעש יד זיא לּפָאק .ןיטשדלָאג .מ ןוֿפ
 עביל טימ סי ַא טגײלעגנַײרַא טָאה ןײטששדלָאג .מ ןוא ,עידעמָאק

 ןקיזָאד םעד ןיא טייקסטסוג עכעלשטנעמ טימ סי ַא ,תוטשּפ ןוא
 רעבָא ,רעקָארָאס עלעמישש טקערָאק ץנַאג טליּפש ןַאמסירב .ח .לּפָאק
 -עג ןָאק עכעלמענ סָאד .ןביוהרעד טינ םיא רע טָאה לָאבמיס ַא וצ

 זיא טרָאד ןוא ָאד שטָאכ ,"ינעמ יטע, סרעמיר .ל ןגעוו ןרעוו טגָאז
 םזילַאער ןוֿפ עיניל רעד ףיוא זיא טײקֿפרַאש יד רעבָא ,רעֿפרַאש יז
 זיא רעלזָאר .ג ןוֿפ טליּפשעג ,"עקלייב , .טייקשילָאבמיס ןוֿפ טינ ןוא
 ..ןיֿפ רָאג זַװהעטרע ןזיא "*לטָאמ, סניוועל .ס .סַאלב לסיב ַא
 דָאזיּפע עטסטנַאקיּפ יד זיא ,גרעברעבליז .ש ןוֿפ טליּפשעג ,"לרעּפ,
 -יב ַא רעבָא ,ףרַאש יז טליּפש יז .עידעמָאק רעד ןיא ןיושרַאּפ עשיד
 -לָאק , קישטשַאקירּפ םעד טליּפש גרעבנעזייא .מ .שינַאכעמ וצ עלעס
 ."ןוטלָאק, םעד ןליּפש ןעמ ףרַאד ױזַא ןוא ,שידעמָאק-קסעטָארג "ןוט
 טליפש סָאװ ,ָאריּפַאש .א ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ףרַאד עכעלמענ סָאד

 -ךירֿפ .מ ,ןייבשריה .א ןליּפש ןלָאר ערענעלק .*לדנעמ, ײקַאל םעד

 ,ןהָאק .א ,ָאל .פ ,רענישַאגַאנ .ש ,רעדנעב .ה ,ןַאמרדיינש .מ ,ןַאמ
 ערעייז ךרוד ןריֿפ עלַא... .ץיווָארָאה .א ןוא ןייטשנעוועל .י ,שריוק .מ
 טָאה ףעטרַא רעד .גנוריֿפֿפיױא רעד ןוֿפ ןָאט ןיא ןוא קידעבעל ןלָאר
 ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד... רַאוטרעּפער ןַײז ןיא גנוריֿפֿפיױא עטסעב יד ָאד

 | ,"גלָאֿפרע טנידרַאֿפ *200.000,

 ;טבַײרש ןילדע םַאיליװ

 -ףעטרַאא ןעמיטניא םניא *200:000, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד..,
 לּפמעטש ןַיז .סרעדיינש ָאנעב זיא יז .עקיטרַאנגייא ןַא זיא *רעטַאעט
 גנוריֿפֿפיױא רעד ףיוא ןסָאגעגסױא טגיל ןח ךס ַא ..םעד ףױא טגיל
 טסַײג םעד טּפַאכעגֿפױא טוג ,קיטנעק ,ןבָאה רעליּפשױש יד..
 זיא *200:000, ןוֿפ הׂשעמ יד.. גתשטַײטסױא סרעסישזער םעד ןֿפ
 טליּפשעג ,"רעקָארָאס עלעמיש, רעדיינש רעד.. .גרעב יד יװ טלַא

 ןוֿפ ןגָאלשרעד קרַאטש טינ ןתמא רעד ןיא זיא ,ַאמסירב ח ןֿפ
 | ןַײז טנָאקעג טינ ריבג סלַא טָאה רע לַײװ ,ןצבק ַא קירוצ ןרעוו ןייז

 ...טֿפַאלקשרַאֿפ רָאג םיא טָאה טלעג סָאד .ךיז רעביא סָאבעלַאב ןייק
 .,"יעקַאל, ןַײז וא רעמיר .ל ןוֿפ טליפשעג ;"ינעמ יטע, ,בַײװ ןייז

 זיא-+סָאד ןוא ,ןעלשטנעמוצסיוא םיא ןכוז ,ָאריּפַאש .א ןוֿפ טליּפשעג
 יד ,הדיחי-תב ןַײז וצ ךיז טנכדש ךָאנ וצרעד .ןצרַאה םוצ טינ םיא
 -עג ,לדנוז ַא סדיגנ ַא ,רעלזָאר :ג ןוֿפ טליּפשעג ,"עקלייב ,, עטרַאצ
 ןעוועג זיא יז .ןגָארטרַאֿפ טינ ןָאק יז ןעמעוו ,ןַאמדירֿפ .מ ןוֿפ טליפש
 ,*לטָאמ, ,ןלעזעג עקידרעירֿפ סנעטַאט ריא ןוֿפ םענייא ןיא טבילרַאֿפ
 .מ ...זיוה ןוֿפ סעד בילוצ טֿפױלטנַא יז ןוא ,ןיוועל .מ ןוֿפ טליּפשעג
 ןיא טנכייצעגסיוא ןענַײז ןלעזעג יד סלַא ןיוועל .ס ןוא ןײטשדלָאג

  םעד סלַא ןַאמסירב .ח ןגעו ןגָאז ןעמ ןָאק עבלעזסָאד .ןלָאר ערעייז

 סלַא רעלזָאר ןילײרֿפ ןוא בַײװ ןַײז סלַא רעמיר סַאדַאמ ,רעדיינש

 זיא טוג ןוא ,ןכדש רעד סלַא ךיליײרֿפ .ל זיא לוֿפטכַארּפ .רעטכָאט יד

 טָאה "יעקָאל, רעד סלַא ָאריּפַאש .א .רעטלַאהכוב סלַא רענישַאגַאנ

 ןַײז ןיא ַײס ,ןעזסיוא ןַײז ןיא ַײס ,ןָאט ןקיטכיר םעד טּפַאכעג טינ

 -וצ רעקיניױורעמ .שימָאק טינ ןוא קסעטָארג טינ זיא רע .ןקיּפש

 ,ןַאמדירֿפ ,ןייבשריה ,גרעבנעזייא .עקירביא יד ןליפש דנלעטשנדירֿפ
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 ןופ ןָאקיסקעלכ

 ,שריוק ,ןעהָאק ,וָאל ,דלעֿפסינַא ,רעדנעב ,ןַאמרעדיײנש ,גרעברעבליז
 -עגנַײרַא ןייֿפ זיא ןעמָאי ועב ןוֿפ קיזומ יד .ץיווָארָאה ןוא ןייטשנעוועל
 ןטסעב ןיא ןענַײז ווָארַאטָאלָאז .מ ןוֿפ סעיצַארָאקעד יד ןוא טסָאּפ
 ַא רעטַאעט-ףעטרַא ןיא *200.000, זיא םורַא ןוא סורַא .קַאמשעג
 -יטשש ןוא ליטס םענעטלַאהעגסיוא ןיא גנולעטיערָאֿפ עשירעלטסניק

 י ."גנומ

 ;טביַײרש ןיגלָא .מ

 זיא'ס ."200.000, סעװַאטַאק רעסיורג סמכילע-םולש זיאיס..,
 -ָאק סֿפעטרַא רעד זיא םע .טנַאה-רעטסיימ עגנירג סרעדיינש ָאנעב
 עשינָאֿפמיס ַא זיא *200.000,... טקיווקרעד סָאװ ,ךַאז ַא ןיא וויטקעל
 ףעטרַא םנוֿפ טסנידרַאֿפ רעסיורג ַא זיא סע... ףוס ןזיב בײהנָא ןוֿפ ךַאז

 ןבעל וצ ףױא טינ טרעה ָא-סָאד-טָא סָאװ ,רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ןוא
 זַא ,ױזַא ךַאז יד ןבירשעג טָאה םכילע-םולש.. רעטערב יד ףיוא
 זיא רעדיינש ָאנעב.. טסנרע רעסױרג ַא טקעטש ץיוו םעד רעטנוא
 -רעטניה ןיא טסנרע םעד ןטלַאה ןוֿפ עבַאגֿפױא רעד וצ ןעגנַאגעגוצ

 ןקידהיחמ ַא ףיוא טזיילעג עבַאגֿפױא יד טָאה ןוא ,סַאּפש סנוֿפ טנורג
 -סולש ןטימ חמצ ןוא סעיצַארָאקעד ענַײז טימ ווָארַאטָאלָאז.. .ןֿפוא
 טליוו סע ...טקעֿפע םעד טקיברַאֿפרַאֿפ ןוא טֿפיטרַאֿפ ...ןבָאה ץנַאט

 רעדנוזַאב םענייא ןדעי ןוֿפ ןליּפש םעד ןגעוו ןדייר טינ רימ ךיו
 .-ַאשעג יד ןוֿפ טייקכעלמיטנגייא יד זַא ,זיא ןגָאז ָאי ליוו ךיא סָאװ..

 ןיוש יז ןָאק'מ זַא ,ורכז ןיא ןַײרַא ױזַא ךיז טדַײנש ןרוגיֿפ ענעֿפ

 ,ןייֿפ שטיווָארַאקסָא ןָאמַאלָאס זיב ןַאבלַאֿפ לּפָאק ןוֿפ .ןסעגרַאֿפ טינ

 עלעמיש ןוֿפ ,זױמ רעד דבכוי זיב עקשטינטימ רעד לרעפ ןוֿפ

 ןוֿפ ...ןעקלייב זיב ןינעמ-יטע ןוֿפ ,יעקָאל םעד לדנעמ זיב רעקָארָאס
  לטָאמ ןוֿפ ,ןכדש םעד קישטייוָאלָאס זיב קישטשַאקירּפ םעד ןוטלָאק
 -רָאֿפ טינ ןלָאז רעליּפש יד ןעמעוו ,ןייֿפ רשא דיגנ םעד זיב יָאסָאק
 פיט רעשידִיי ַא זיא רע .רעטקָאטעגסיױא ןַא יוו ָאד רע זיא ,ןלעטש
 טריֿפעגכרוד ןֿפוא ןקיצנוק ַא ףיױא זיא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא-.
 יד ,טַײז ןייא ףױא "ןזיא ןוא רעש ,ךמע, :גנולייטעצ-ןסַאלק יד
 ףױא םיתרשמ רצוי ןוא םיתרשמ ערעייז טימ סברַאֿפלמיה יד ,סנייֿפ
 זיא... גנולעטשרָאֿפ רעד ןיא עטסבושז.. .סָאד... טַײז רעטייווצ רעד
 רַאֿפ טינ טרָאװ ןייק ךַאנ בָאה ךיא .ערעֿפסָאמטַא עשיֿפעטרַא יד
 ,םירֿבח ,סעקינֿפעטרַא יד ןגָאז רימ ךיז טליוו.. ףירגַאב םעד ֹטַא
 טַײז ריא סָאװ ,ןדירֿפוצ טַײז .. ?ןלַאנָאיסעֿפָארּפ, ןרעוו ןוֿפ ךיז טיה

 רעַײא ןסקַאװעצ ךיז .וא ןעילב רעטַײװ לָאז ןוא ?סעקינֿפעטרָא;
 ,"ןטרָאג רענייש

 :טבַײרש דמלמ .מ -

 סמכילע-םולש ןעז וצ טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןגינגרַאֿפ סָאד,
 טלָאװ ,ףעטרַא םעד ןוֿפ טליּפשעג ,"טנזיוט טרעדנוה ייווצ , עידעמָאק
 טָאה ןעמ עכלעוו טימ סעדער יד טינ ןעוו קידנעטשלוֿפ ןעוועג

 גנולעטשרָאֿפ יד זיא קילג םוצ... טקַא ןטירד ןכָאנ ןעוועג דבכמ זדנוא

 ,טליּפשעגסיוא קיטרַאסיורג ױזַא ןוא טריֿפעגכרוד ןייֿפ ױזַא ןעוועג
 -עלטסניק םעד ןעלקנוטרַאֿפ טנָאקעג טינ ןבָאה סעדער יד וליֿפַא זַא
 | | ...גלָאֿפרעד ןשיר

 ןרָאװעג טליּפשעג לָאמ ךס ַא ןיוש זיא עידעמָאק סמכילע-סולש

 -יינש םעד ביל ןבָאה |ןןלעזעג}| עדייב ..עניב רעשידִיי רעד ףיוא
 ..געוו םעד ןטערטּפָא חמ ייז ןוֿפ רענייא.. עקלייב רעטכָאט סרעד
 . ַײרד 'ד ןוֿפ טכַארבעגסױרַא ןיײֿפ ױזַא זיא עביל ענדָאמ עקיזָאד יד
 . לטָאמ, סלַא ןיוועל .ס ,"עקלייב, סלַא רעלזָאר .ג רעליפשיוש עגנוי

 טרירעג טרעוו ריא ."ןַאבלַאֿפ לּפָאק, סלַא ןײטשדלָאג .מ ןוא *יַאסַאק
 יו ןֿפוא םעד ןוֿפ ַײס ןוא .. ןשטנעמ יד ןוֿפ טײקוזיַאנ רעד ןוֿפ ַײס
 -בױל גונעג ָאטינ ןענַײז סע.. טריֿפעגכרוד ןרעוו ןלָאר יד ױוזַא
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 רעט ַאעט ןשידיי

 ױזַא ןענַײז עלַא ,יײיז זיולב טינ ןוא .ןליּפש רעייז רַאֿפ רעטרעוו

 עלעמיש; סלַא ןַאמסירב .ח.. ןלָאר ערעייז ןיא ןסקַאװעגנַײרַא יו

 ךילײרֿפ .ל ןוא "ינעמ יטע; בַײװ ןַײז סלַא רעמיר .ל ,ײרעקַארָאס

 -רעביא... קורדנַײא ןקרַאטש ַא ןכַאמ *קישטייוָאלָאס, ןכדש רעד סלַא

 רע ןעוו וליֿפַא ,קידוועריר ןוא קידעבעל רעייז ךיליײרֿפ .ל זיא טּפױה
 טזָאל רע ןכלעוו סעריש רעד םיא רַאֿפ טליּפש ,טינ טליפש ןיילַא

 טינ טָאה יז שטָאכ... "דיומ יד דבכוי, .סױרַא טינ טנַאה ןוֿפ לָאמנייק
 ןקרַאטש ַא רעביא יז טזָאל.. ןטירטֿפױא עניילק רָאּפ ַא יװ רעמ

 .פ ןוֿפ טריֿפעגכרוד קיטרַאסיורג זיא עלָאר עקיזָאד יד .קורדנַײא
 -יינש .מ ,טורד .ד ,ןַאמדירֿפ .מ ,ןייבשריה .א ,גרעבנעזייא .מ... וָאל
 .,ָאריּפַאש .א ,דלעֿפסינַא .ס ,רענישַאגַאנ .ש ,רעדנעב .ה ,ןַאמרעד

 ןבָאה עלַא ייז .ץיווָארָאה .א ןוא ןייטשנעוועל .י ,שריוק .מ ,ןעהָאק .ַא

 וליֿפַא לָאמוצ ןוא טקערַאק טרעוו עלָאר עדעי רעבָא ,ןלָאר ערענעלק

 ייֵלייַרְוי ןקירָאי ןעצ ןַײז וצ ףעטרַא רעד... טריֿפעגכרוד שירעלטסניק |
 ."גנוכיירגרעד רעסיורג רעקיזָאד רעד רַאֿפ ןרעוו טרילוטַארג ףרַאד

 ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא| טבַײרש "זמַײט קרָאי-וינ,

 | | :| ןַאמקיט

 ,רעטַאעט טירטס ןטסקיצרעֿפ ןוא טכַא םעד ןיא ,םייה ןַײז ןיא;
 -ייז יז שטָאכ .ןָאזעס ןַײז ןבױהעגנָא טנווֶא ןטכענ ףעטרַא רעד טָאה
 רעשידִיי רעד טָאה ,גנוגעווַאב רעקניל רעד וצ ןבעגעגרעביא ןענ
 -םולש ןוֿפ עידעמָאק-קיטנַא ןַא טלעטשעג רעטַאעט-טסנוק רעטעברַא
 .ןבָאה האנה ןוֿפרעד ןענַאק ןעיושזרוב ענעדירֿפוצ וליֿפַא סָאװ ,םכילע
 -רַא רעד סָאװ ,סלבור לַאצ יד זיא סָאד ."200.000, זיא ןעמָאנ רעד

 ײרעטָאל ַא ךרוד ןענּוװעג טָאה רעקָארָאס עלעמיש רעדיינש-רעטעב

 טמענ'ס רעבָא ...ריבג ַא יו ןריֿפ ךיז ןביױהעגנָא דלַאב עקַאט ןוא
 .רעדַײנש רעמערָא רעד רעדיוו טבַײלב רע ןוא גנַאל טינ

 וצ ןסַאּפפצ ךיז טװמעג ישזער ןַײז ןיא טָאה רעדיינש ָאנעב.

 -ינכעט ןוא עניב רעניילק רעד ןוֿפ טייקכעלגעמ רעטצענערגַאב רעד

 ןוא ןלַאֿפניא עטנַאקיּפ טימ טצונַאב ךיז רע טָאה ...טײקמערָא רעש
 -עגוצ לַאינעג ןענַײז ץנעט סחמצ ןימינב. עמימָאטנַאּפ רעשימטיר
 יד ךיז טנכייצ ךעלנייוועג יוװ.. גנוריֿפֿפױא רעד וצ ןרָאװעג טסַאּפ

 ןליפשש סָאד רעבָא ,ליפש לבמַאסנַא ריא טימ סױא קרַאטש עפורג -
 סלַא ןַאמסירב .ח ןוא ןלעזעג יד ןוֿפ רענייא סלַא ןיײטשדלָאג .מ ןוֿפ
 רעמיר .ל .טײקיטרַאנגיא ךס ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה רעדַײנש רעד
 -ליז .ש ,לעזעג רעטייווצ סלַא ןיוועל .ס ,בַײװ סרעדַײנש םעד סלַא
 רעקיֿפיֿפ סלַא ךיליײרֿפ .ל ,ןירעֿפױקרַאֿפ-לעמ יד לרעּפ סלַא גרעברעב
 -קידעבעל יד ןוֿפ ןענַײז דיומטסניד יד דבכוי סלַא וָאל .ֿפ ןוא ןכדש
 יו ,ןענַײז סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלָאז .מ .ליּפש םניא ןרוגיֿפ עטס
 ךיז סָאװ טימ טָאה ףעטרַא רעד .לוֿפרילָאק ןוא טסַאּפעגוצ ,דימּת
 | ."םלוע םענעבילקעג ןַײז רַאֿפ ןזייוו וצ

 -עזרעביא רעד ןיא| טבַײרש *םַארגעלעט דלרָאװ קרָאיד-וינ,
 :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצ

 סעיזַאטנַאֿפ סקלָאֿפ עשידִיי עטסכעלרעדנּוװ יד ןוֿפ ענייא,
 -עג טריֿפעגֿפױא זיא ,עסעיּפ עשיסַאלק סמכילע-םולזע ,0,

 טרעליּפש-ףעטרַא יד ןוֿפ ערעימערּפ יד סלַא טנווָא ןטכענ ןרָאװ
 טריֿפעגֿפױא ןיוש זיא עסעיּפ יד| .יעוודָארב ףיוא ןָאזעס רעטירד
 רעביא רעטַאעט עשידִיי ןיא סעיצַארַאװ ענעדײשרַאֿפ ןיא |ןרָאװעג
 לעיצעּפס עיצַאטערּפרעטניא עקיטציא יד זיא ..טלעוו רערָאג רעד
 רעייז ןיא רעליּפש-ףעטרַא יד רַאֿפ ליפש-לבמַאסנַא סלַא טסַאּפעגוצ
 -לוֿפרַאֿפ עּפורט רעד רשֿפא טלעֿפ סע.. .רַאוטרעּפער םענעבילקעג
 ןוא טסנרע טימ גנוריֿפֿפױא יד ךָאד טנייש ,רעליפשיווע עטמוק
 טימ טָאה ,רעסישזער רעד ,רעדיינש ָאנעב ...תוירחא עוויטקעלָאק
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 ןבָאה סָאװ ,סענעצס טכַארבעגסױרַא ןלַאֿפניא עכעלֿפערט ענַײז
 -ילעטניא ןוא עכעלרע ןַא טיג ןַאמסירב .ח.. טצילבעג ןוא טנַײשעג

 ,ןיײטשדלָאג .מ .רעדַײנש ןקיטסול םעד ןוֿפ עיצַאזירעטקַארַאכ עטנעג
 -ַאכ עדנגַײצרעביא ענַײֿפ רעייז ךיוא ןביג רעמיר .ל ןוא ןיוועל .ס
 -כעלעג ךס ַא סױרַא טגנערב ,קידנעטש יו ,ךיליײרֿפ .ל .ןרעטקַאר
 ןימינב ןוא קיזמ סנעמָאי ןעב ,סעיצַאסרָאקעד סווָארַאטָאלָאז .מ .רעט
 ."גנולעטשרָאֿפ רעד וצ ןגָארטעגוצ ליֿפ ןבָאה ץנעט סחמצ

 יוטײטע

 -עג טריֿפעגֿפױא וואלוב ףסוי ןוֿפ ריא זיא 1927 רַאונַאי 21 םעד
 ,ווָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,קיווייל .ה ןוֿפ ?ןטייק, ןרָאװ

 ;טבַײרש ןײטשּפע ךלמ

 "ןמייק , זיא.. "טנזױט טרעדנוה ייוצ , סמכילע-םולש ךָאנ...;

 יד .. עסעיּפ-עמעלבָארּפ ַא זיא "ןטייק ,... גנולסַײרטֿפױא עשביה ַא

 ףרַאש ױזַא טלעטש עמַארד יד סָאװ ,םעלבָארּפ יד יצ זיא.. עגַארֿפ
 טנעיילעג טינ ךיא בָאה ןרעױדַאב םוצ.. טזיילעג טרעוו ,לַאטורב ןוא
 טינ רעבירעד ןָאק ךיא .עמַארד רעד ןוֿפ טסקעט ןלעניגירָא םעד

 רַאֿפ זיא לַאֿפ םעד ןיא.. .טליצעג טָאה רָאטױא רעד ןיהּוװו ןגָאז תודע
 םעד ןוֿפ טריֿפעגֿפױא טרעוו יז יו עמַארד יד קיטכיוו רעקיטירק םעד
 "קונ,... וואלוב ףסוי ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא וװטקעלָאק-ףעטרַא
 -לבענ ,רעלעקנוט ַא זיא ,ןַאמסירב .ח ןוֿפ טליּפשעג טנכייצעגסיוא
 קיוויל טדער *ןיקונ, ךרוד זַא ןָא ןעמענ רימ) לָאבמיס רעטֿפַאה
 ..ןעלדעש ןוא טכערעגמוא ,רעטיב זיא סָאװ ,לָאבמיס ַא ..(ןיילַא

 רעליּפע-ףעטרַא יד -- ןבָאה טינ לָאז רענייא קורדנַײא ןַא רַאֿפ סָאװ
 ןָאקימ ןעוו ןטלעז .ץנַאלג ןוא דוֿבּכ טימ "ןטייק יד, ןוֿפ סױרַא ןעייג
 עֶלַא יד .גנולעטשרָאֿפ עטריטנעמעצ ,ענעסָאגעגסיױא ַאזַא ןעניוווַײב
 רַאֿפ שינדנעטשרַאֿפ עֿפיט .ַא ןזיועגסױרַא ןבָאה רעליּפש-ףעטרַא

 -לֵאטש עלַא ןגעמ רימ .ךעלֿפערטרָאֿפ ךרוד ייז ןריֿפ ןוא ןלָאר ערעייז
 -כיוו ךס ַא טָארטעגנַײרַא טָאה ישזער יד. ןליּפוש רעייז טימ ןריצ
 -עברַאטימ סקיווייל ןוֿפ זַא ,ֿפָאה ךיז טליוו סע.. ןעגנורעדנע עקיט
 ןלעוװ סָאו ,סעמַארד ןסקַאװסױרַא ןלעוו ףעטרַא ןטימ טֿפַאשרעט
 -ענָאיצולָאװער ,רעשירַאטעלָארּפ רעד וצ רעטנענ ןוא רערָאלק ןַײז

 ."גנוגעווַאב רער |

 :טבַײרש ןילדע םַאיליװ
 -קעלָאק-ףעטרַא םעד רַאֿפ ךַאז עטגַאוועג ַא ,ךיז טכַאד ,זיא'ס,

 .ה.. ןוֿפ "ןטייק, יװ עסעיפ ַאזַא גָאט ןקיטנַײה ןלעטש וצ וװיט
 -עגֿפױא קירוצ רָאי ןביז טימ ןיוש זיא עכלעוו ,עסעיפ יד ,קיווייל
 זיא ,רעטַאעט-טסנוק ןַײז ןיא ןצרַאוװש סירָאמ ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפ
 ףיוא רַאטנעמָאק רעקירעיורט ַא ,רעירֿפ יװ 'ועמ רשֿפא ,טנַײה ךָאנ
 רעד .ןרענָאיצולָאװער עשיסור ןוֿפ טײקיזָאלֿפליה רעקיטסַײג רעד

 קרַאטש ַא ןגָאלשעגנָא עסעיּפ רעד ןיא טָאה רעטכיד רעשיטַאמַארד
 ךיױא גנולדנַאה רעד ןיא טינ טלעֿפ סע שטָאכ ,ןָאט ןשיטסימיסעּפ
 רעמ טינ זיא גנונֿפָאה יד טָא רעבָא ,רעטעפש ףױא גנונֿפָאה יד

 ַא ,עקיטומ ַא ,עקרַאטש ַא זיא עסעיּפ יד . שטנּוװ רעמורֿפ ַא יװ
 ךָאנ ןוֿפ רָאנ ,טַײצ רעקיטנַײה ןוֿפ טינ זיא גנולדנַאה יד ...עשימַאניד
 ךיז טָאה עילַאוװכ ערענָאיצולָאוװער יד ןעוו עדָאירעּפ רע-1905 רעד
 .הלשממ ןַײז טעשַארטסעג ןוא רַאצ ןשיסור ןוֿפ ּפַאק ןרעביא ןגָארטעג

 רעד ןיא עטסעב יד ןוֿפ ענייא ?פייוצ ןָא זיא גנוריפפיוא יד.

 -ָאלָאז .מ ןוֿפ גנוטַאטשסיוא יד .רעטַאעט-ףעטרַא סעד ןוֿפ עטכישעג

 ַא זיא.. ווָאלוב ףסוי ןוֿפ ישזער יד. טנכייצעגסיוא זיא ווָארַאט

 סע סָאװ ןבעגוצרעביא ץיווַאב טָאה ווָאלוב;. ענעגנולעג טסכעה
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 רעמ טינ ןעמ טעז ןגיוא יד רַאֿפ שטָאכ ,לעצ רעד ןוֿפ ןסיורד ךיז טוט
 רעבָא .ןטנַאטסערַא יד ךיז ןרעגלַאוװ סע ּוװ ,רעמַאק ןסיורג םעד יוװ
 גנוריֿפֿפױא יד זיא ןענעצס-ןסַאמ ןוא ןפורג יד ןיא יװ רעמ ךָאנ
 ,ןטסיטרַא-ףעטרַא יד ןוֿפ ןליּפש ןטסנרע םעד בילוצ עטוג רעייז ַא
 םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןשיטנַאטעליד ןֿפױא ןצנַאגניא טסעגרַאֿפ ןעמ
 -ַאעדיא רעד טינ ןצנַאגניא ךָאנ זיא ןײטשדלָאג .מ ביוא .וויטקעלַאק
 רע זיא ,טרעדלישעג טַאה קיווייל רעטכיד רעד סָאװ ,עניוועל רעל
 עלַא טוג ןליּפש סע.. ךעלרע שיטַאמַארד ןוא ןטלַאהעגסיוא רעבָא
 ,דלעֿפסינַא .ס ,ןייבשריה .א ,ןַאמדירֿפ .מ :עטריטסערַא עשיטילָאּפ
 סלַא שריֹוה .מ סרעדנוזַאב ןוא ךיליירֿפ .ל ,ןַאמסירב .ח ,ץיווָארָאה .א
 רעד סלַא יקסנַאשטילעו .י ןוא ,סיֿפ עקנַארק יד טימ רעד ,ירָאגירג
 ןליּפע רעכערברַאֿפ עלענימירק ַײרד יד סלַא ךיוא .לאינד ,רעטסגניי
 רעד סלַא רעטצעל רעד .ןהָאק .א ןוא ןיוועל .ס ,גרעבנעזייא .מ :טוג
 -ישַאגַאנ .ש זיא טנכייצעגסיוא .גנוגַײצרעביא טימ טליּפש.. עדייז
 ןליֿפַא .רָאטַארטסינימדַא עגרָאטַאק ןוֿפ לָאר רעצרוק רעד ןיא רענ
 -עגסיוא טרעוו רָאטקָאד-שינגנעֿפעג סעד ןוֿפ לָאר עניילק רָאג יד
 ,ָאריּפַאש .א... ןגעוו ןגָאז ןעמ ןָאק עבלעזסָאד .רעדנעב .ה ןוֿפ טליפש
 יד.. .רענדער .ס ןוא ןַאמרעדיײנש .מ ,ףארדנעס .א ,ןייטשנעוועל .י
 -כיוו ַא זיא.. קיווייל .ה וֿפ "ןטייק , עמַארד עשיגָאלָאכיסּפ-לַאיצָאס
 -רַאֿפ ןוא ןָאזעס-רעטַאעט ןשידִיי ןקיטנַײה סעד וצ גָארטיײב רעקיט
 -רעלקעגֿפױא רעשידִיי רעצנַאג רעד וןֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד טניד
 | ."טֿפַאשרעטעברַא רעט

 עסיורג ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה "ןטייק, סקיווייל ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד !

 ןוא ,רעכוזַאב-?ףעטרַא; יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא טײהנדישרַאֿפ-סגנוניײמ
 ןיא ןעלקיטרַא ענעדײשרַאֿפ ןיא ףורּפָא ןטיירב ַא ןעמוקַאב טָאה
 רימ, טיא ןיגלָא .מ רָאטקַאדער רעד טָאה ױזַא ."טיײהַײרֿפ ןגרָאמ;
 :ןבירשעג ,*ףעטרַא; ןיא *ןטייק, סקיווייל ןגעוו עיסוקסיד ַא ןָא ןבייה

// 
 עי ,וָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,וָאלוב ףסוי -- ישזער ,קיוװיײל .ה ןוֿפ ןטייק , ןוֿפ טקַא רעטשרע

 ןופ ןָאסיססעל / -

 ןיא טליּפשעג טציא טרעוװ סָאװ ,"ןטייק, עמַארד סקיווייל,
 -סגנוניימ טקעוװרעד טַאה ?ףעטרַאג רעטַאעט-רעטעברַא ןשידִיי

 :תוביס ַײרד בילוצ םלוע ןשירַאטעלָארּפ ןשיווצ ןטײקנדישרַאֿפ
 סנטירד ,רעסישזעֶר רעד-- סנטייווצ ,גרוטַאמַארד רעד -- סנטשרע

 -ַאל םוצ טינ טרעהעג קיווייל גרוטַאמַארד רעד .טלַאהניא רעד --

 רעד טרעהעג סע ןכלעוו וצ ףמַאקסנַאלק ןרענָאיצולָאװער ןוֿפ רעג
 םיכסמ טינ זיא רע רעבַא ,טמיטשעג לַאקידַאר זיא קיווייל ."ףעטרַא,
 ןעצ יד ןיא טגלָאֿפרַאֿפ טָאה "ףעטרַא, רעד סָאװ ,גנוטכיר רעד טימ
 עטצעל יד רַאֿפ זיא *ףעטרַא; ןוֿפ ישזער יד .:סקּוװ ןַײז ןוֿפ ראי
 ןַײז טָאה רעדיינש .רעדיינש ַָאנעב ןוֿפ טנעה יד ןיא ןעוועג רָאי ןביז

 -ָאעדיא רעד וצ טוג רעייז ךיז טסַאּפ עכלעוו ,עדָאטעמ ערעדנוזַאב
 זיא אליממ... ויטקעלָאק ַא זיא *ףעטרַא, רעד ."ףעטרַא; םנוֿפ עיגָאל
 ןייק ָאטינ זיא אליממ .עויטקעלָאק ַא "ףעטרַא; םנוֿפ טעברַא יד
 ָאנעב ןוֿפ טנעה יד ןיא *ףעטרַא רעד ..םזירַאטס ןגעוו עגַארֿפ

 טנעגיריד ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא רעטסעקרָא ןַא יו ןעוועג זיא רעדיינש

 עכעלרעסיוא ןייר בילוצ ,"ףעטרַא; רעד טָאה "ןטייק, יד ןיא

 ערעדנַא ןַא טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא רעדיינש ָאנעב לַײװ .תוביס

 "וב ףסוי רעליפשיש םעד רעסישזעד ַא רַאֿפ ןדַאלעגנַײא ,טעברַא

 ןיא ןרָאװעג טלעטשעג טנעצקַא רעד זיא.. ישזער ןַײז רעטנוא .ווָאל

 ךיז טמוקַאב סע. דיחי םעד ,רָאיטקַא םעד ףיוא סָאמ רעסיורג ַא

 -נעמַאװצ ןטנכייצעגסיוא ןַא טימ לקַאטקעּפס רעטוג רעטקידנערַאֿפ ַא

 ַײס ןליּפש םעד ןוֿפ ןָאט רעד ַײס רעבָא .ןרָאיטקַא עלַא ןוֿפ טעברַא

 "ףעטרַאא רעד סָאװ ,סָאד יו שרעדנַא זיא ןטעברַאנעמַאװצ סָאד

 ...רעדיינש ָאנעב ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא ןזיוועג דעהַא זיב טָאה

 .ןעלֿפייוצ ןוא ןגַארֿפ סױרַא טֿפור סָאד

 טלַאהניא םעד םורַא עטַאבעד יד ךיז טריֿפ גנידסלַא ןוֿפ רעמ

 תועד יקולח עסיורג רָאג סױרַא טֿפור טלַאהניא רעד... עסעיּפ רעד ןוֿפ



 רעט ַאעט ןשידיי

 -עטַאק ַײרד ןיא ןעגנוניימ יד ןלייטנייא ןָאקימ... רעיושוצ יד ןשיווצ

 טָאה סָאװ ,עמַארד ַא ןיא "ןטייק, זַא ,טלַאה גנוניימ ןייא .סעירָאג

 טָאה קיוויל זַא:. עיצולָאװער יד ןלָאמ טלָאװעג טינ ךעלטנגייא
 יו ןוא עיצולָאװער ןיא סע ךעלשטנעמוא יו ןזַײװנָא טלָאוװעג
 ןיא טעז גנוניימ עכעלצעזעגנגעק יד .. ץעזעג ריא זיא סע לַאטורב

 "ימ רעד טָא טױל ,ןטייק,.. .ליפש ערענָאיצולָאוװער ַא "ןטייק, -
 ןרענָאיצולָאװער יו םעד ןגעוו גנולעטשרָאֿפ עקיטכיר ַא טיג ,גנונ

 -עווַאב-ןסַאמ ַא ןוֿפ... ןטנעמָאמ עקידנדײשטנַא ןיא ןריֿפ ךיז ןֿפרַאד
 ןףעמערטסקע ייוצ יד ןשיוצ הרשפ ַא זיא גנוניימ עטירד יד .גנג
 עדייב ןוֿפ תוחנה עקינייא ןוֿפ טײקיטכיר יד טנעקרענַא גנוניימ יד

 ןקעטש סָאװ ,ןטסנידרַאֿפ גונעג עמַארד רעד ןיא טניֿפעג.. םידדצ

 עיצקַאדער יד ,*ףעטרַא; םנוֿפ גנוכיירגרעד עקי טכיוו ַא סלַא קעווַא יז

 -סױרַא ךיז טייהנגעלעג ַא ןבָאה ךָאנ טעוו |"טיײהַײרֿפ ןגרָאמ, ןוֿפ }

 -עטשטֿפירש ַײס ןייא רימ ןדַאל טציא . "ןטייק , יד ןגעוו ןגָאזצ

 -ןצסיױרַא ךיז ,רעוט-רעטעברַא ַײס ,רעיושוצ- רעטעברַא ַײס ,רעל

 םידדצ עלַא ןוֿפ ןעגנוניימ עלַא ןרעה ןליוו רימ..

 .רָאנ ,עסעיפ יד רָאנ טינ ןרירָאב וצ רעבַײרש-ווירב יד ןטעב רימ..

 "ןטייק , עוו ןגָאז

 ."ןליפש סָאד ןוא ישזער יד ךיוא

 ַא ןעמונעג טָאה רעטשרע רעד
 | :קיװָאנ

 ןיא טריֿפעגֿפױא טציא טרעװ סָאװ ,קיוייל .ה ןוֿפ ףטיײק
 דצ םעד ץרַאטש טריסערעטניארַאֿפ סָאװ ,עסעיפ ַא זיא ,ףעטרַא
 םעַײנ ןֿפױא טרַאװ רעױשוצ רעד .טסקַאװ גנולדנַאה יד .. רעױש
 ןבעל ןוֿפ עמַארד ַא ,"ןטייק, .דלודעגמוא טימ ,גנונַאּפש טימ טקַא
 עקרַאטש ַא זיא ,עמרוט-עגרָאטַאק ַא ןיא עטריטסערַא עשיטילָאּפ ןוֿפ
 רעד רַאֿפ ןרָאװעג טלעטשעג ןענַײז רעליפש-ףעטרַא יד .עמַארד
 עקרַאטש ןיא ,קָאר עלעודיווידניא ןיא ךיז ץזַוװצסױרַא עבָארּפ

 .ּפ עיסוקסיד רעד ןיא טרָאװ

 ,דוֿבּכ טימ סױרַא עבָארּפ רעד ןוֿפ ןענַײז ייז ןוא ,ןלָאר-רעטקַארַאכ
 רעֹמ ךָאנ ןוא ,ייז רַאֿפ ַײס .רעליּפשיוש סלַא דרָאקער םעַײנ ַא טימ
 -רעביא עֿפיט ַא "ןטייק, ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא עדעי זיא ,רעיושוצ יד רַאֿפ
 - -ַײרֿפ ןגרָאמ, רעד ןיא ןיוש זיא *ןטייק,, ןגעוו עיזנעצער ַא .גנובעל

 ןגעוו עיסוקסיד ַא טנֿפעעג טָאה "טײהַײרֿפ ןגרָאמ, יד .ןעוועג "טייה
 -יימ עשיגָאלָאעדיא יד בילוצ ךעלכַאזטּפיוה ,עסעיּפ רעקיזַאד רעד
 ןיא עסעיּפ יד בָאה ךיא .סױרַא טֿפור יז סָאװ ,ןטײהנדישרַאֿפ-סגנונ

 רעדָא רעסעב שיגָאלָאעדיא ןטרָאד זיא יז יִצ .טנעיילעג טינ לַאניגירָא
 "ןטייק , יד בָאה ךיא יו :סנייא סיױו ךיא .טינ ךיא סייו ,רעגרע

 .עסעיפ ערענָאיצולָאוװער ןייק טינ טַײװ יז זיא ,"ףעטרַא, ןיא ןעזעג
 ענעטלַאהעגסױא יד טעז ריא ןעװ .עיצולָאוער ןגעק טינ זיא יזי

 ךעלסעבעלַאב ענעכָארקעצ יד טימ טַײז ַײב טַײז ןרענָאיצולָאווער
 ןַא ןגירק טזמ ריא ןוא ,ןרענָאיצולָאװער יד טימ ןטלַאה ריא טזמ..
 סױרַא טגָארט קודדנַײא ַאזַא .ןשטנעמ-"רשוי, עקיזָאד יד וצ לקע
 טֿפָא ךיז טמוקַאב סע זַא.. זיא קיטכיר רעבָא .רעיוושוצ רעדעי טעמּכ
 -ענָאיצולָאװער, ןוא "קיטע רעכעלשטנעמ, ןששיווצ טקילֿפנָאק ןימ ַא
 ,ןרעהוצנָא ןבעגעג טרעוו... ןָאט-רעטנוא ןַא ןיא ץעגרע ."קיטע רער
 ,סנױזַא סעּפע רָאנ.. עכעלזטטנעמ עתמא סָאד טינ זיא עטצעל סָאד זַא
 טֿפרַאדעג טלָאװ סעּפע... טייקכעלשטנעמ טימ םולשב טינ טבעל סָאװ
 ןיא ןעגנורעדנע ךרוד עקַאט יצ ,טנעצקַא ןיא יצ ,ןרעו טרעדנעעג
 ןשינעײטשרַאֿפסימ רַאֿפ טרָא ןייק ןבַײלב טינ לָאז סע ידּכ טסקעט
 ןיא ןַײרַא לָאז "ןטייק, זַא ,טרעוו זיא.. ןליּפש סָאד ןוא עמַארד יד.
 רעזדנוא ןוֿפ ןגלָאֿפרעד יד ןוֿפ ענייא יו רַאוטרעּפער-ףעטרַא םעז

 | | יי ."רעטַאעט-רעטעברָא -
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 ַא ךיז טמוקַאב סע ןוא קורד

 . טַײצ רענעי וצ זיא רעכלעוו ,ןַאמייה סיאול רעריֿפ-רעטעברַא רעד
 עוויטיזָאּפ ַא ןָא טמענ ,גנוגעוװַאב רעקניל רעד ןיא וויטקַא ןעוועג

 :עסעיּפ רעד רַאֿפ גנולעטש |

 -נדישרַאֿפ-סגנוניימ ןֿפורעגסױרַא טָאה... "ןטייק , עסעיפ סקיווייל,

 עסעיפ ןַיז ןיא טָאה קיווייל זַא ,ןטלַאה סָאוו ,םירֿבח ןַארַאֿפ .ןטייה

 ןיא ןקיווייל ַײב .ןרענָאיצולָאווער ןוֿפ ןּפיט עתמא ןייק ןבעגעג טינ

 ןגירק עמרוט רעד ןיא ןרענָאיצולָאװער יו ןעמ טעז עסעיפ רעד

 לקערב ַא רעביא ,טרָאט לקיטש ַא רעביא ,סָאריּפַאּפ ַא רעביא ךיז

 -סיא טינ סָאד זיא, ןגערֿפ סָאװ ,םירֿבח ןַארַאֿפ ןענַײז .דַאלָאקָאש

 זיא סָאװ ,םענייא רַאֿפ ."?ןרענָאיצולָאוװער ףיוא לובלב ַא טכַארטעג

 ,ןטכַאדסיוא יאדוא ךיז ןָאק ,עקירעמַא ןיא טבעל ,ַײרֿפ רעד ףוא

 -לעזַא בילוצ ןגירק ךיז ןלָאז ןרענָאיצולָאווער זַא ,ןַײז טינ ןָאק סע זַא

 ןסעזעג ןענַײז עכלעוו ןרענָאיצולָאװער יד רעבָא .ןטייקיניילק עכ

 ןוֿפ טנַאדנעמָאק רעד ּוװ ,רַאצ ןרעטנוא עגרָאטַאק רעשיסור ןיא

 טָאה רעכלעוו ,ןינישזורד יו טנוה-טולב ַאזַא ןעוועג זיא עמרוט רעד

 ייֵלְרעֶלַא טימ טקינַײּפעג ןוא טעשטומעג ,ןגָאלשעג ןטנַאטסערַא יד

 דימ יװ שרעדנַא ןליֿפ טזומעג יאדוא ןבָאה ,ןעלטימ-עיציזיווקניא

 ךיז ןגירק וצ ךעלרעכעל ןקוקסיוא ןָאק ָאד זדנוא ַײב תעב ןוא ָאד

 סָאריּפַאּפ ַא ,עגרָאטַאק ףיוא ,יז ַײב רעבָא זיא ,סָאריּפַאּפ ַא רעביא

 ךיז ןגירק וצ קיעֿפ יז ןענַײז רָאנ טינ-. ךַאז עקי טכיוו ַא א רָאג ןעוועג

 ...ןעוו רַאֿפ ַא ןוא סָאוורַאֿפ ַא ןָא , .וליֿפַא . .רָאנ ,סָארי ףָאּפ ַא רעביא

 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאד זַא ,ןעמעננָא טינ ןעמ ןָאק ךעלרי טַאנ-

 ֿבגַא .ןעמַאנסיוא ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז סיוועג ...ןרענָאיצולָאוװער עלַא
 -סַאנסיױא עכלעזַא ןבעגעג ךיוא עסעיפ ןַיז ןיא קיווייל זדנוא טָאה
 ןענַײז סָאװ ,יד ןרעוו "ןטייק, ןיא זַא ,ןעגנוניימ ךיוא ןַארַאֿפ... ןפיט
 טימ ךיז ןיילעצ יז ..קרַאטש וצ ןלָאמעג עיצולָאװער רעד ןגעק
 טינ יז טיגימ ןוא "טייקיטכערעג, ןוא "רשוי, ןגעוו תונעט ערעייז
 טדייל עסעיּפ יד... ןבעגעג טלָאװ קיוועשלָאב ַא סָאוו רעֿפטנע םעד
 יז יװ ,עצנַאג סלַא עמַארד יד רעבָא ןטײקכַאװש ךָאנ ןוֿפ ךױא
 -וַײא ןטוג ַא טרָאֿפ טכַאמ רעליפש-ףעטרַא יד ןוֿפ טליפשעג טרעוו

 גנומַאדרַאֿפ ןייק טינ ןוא גנוקידיײטרַאֿפ
 סָאװ ,םעד טימ זיולב ןענגונגַאב טינ ךיז ףרַאדימ ...עיצולָאווער ןוֿפ
 טָא ןעז . ןייג ןיילַא רָאנ ,?ןטייק, ןגעוו ןגָאז רעדָא ןבַײרש ערעדנַא
 ."גנוניימ ַא ןגָאז ןוא ןבַײרש ןיילַא ןוא עסעיּפ יד

 םַאיליװ רעוט-רעטעברַא רעד א טמענ גנולעטש עוויטַאגענ ַא
 | | :סמַארביײא

 -עמרוט ַא ןיא ןרענָאיצולָאוװער, טלמַאזעגֿפױנוצ טָאה קיווייל..,
 ןסייר עכלעוו ,ךעלעשטנעמ עקיטשינ יו טרעדלישעג ייז ןוא רעמַאקי

 .ןסיב ַא בילוצ טייקכעלניילק בילוצ ןבעל עצנַאג סָאד םורַא ךיז
 -לעטשעגטסעֿפ רעטסּוװַאב ַא זיא'ס .דַאלָאקָאש לקיטש ַא ןוא טיורב
 ןגיוצרעד ךיז ןבָאה עגרַאטַאק ףיוא ןוא סעמרוט גד ןיא :תמא רעט
 -יוהרעד עשייעדיא יד טַא זיא ןקיווייל ַײב.. רעריֿפ ערענָאיצולָאוװער

 ,ןקיווייל ַײב יז ןענַײז לֿפש וצ ,ךעלניילק וצ .ָאטינ ןצנַאגניא ...גנוב
 ןיא דנַאטשֿפױא סקיווייל.. ןעעדיא טימ ןבעגּפָא ךיז ןלָאז יז זַא
 ,סעטַארג-עמרוט יד ךרוד לדנעֿפ טױר ַא טימ ןכַאֿפ סָאד ,"ןטייק;
 ןָארטעג טינ ךיז טימ טלָאװ סע ןעוו ךעלרעכעל ןעוועג טינ טלָאװ

 .טֿפור דנַאטשֿפױא סעד ךרוד .םזירוטנַאװַא ןכעלרעגריבניילק םעד
 -עגייא עריא ףיוא:טסע עיצולָאווער יד זַא ,עעדיא יד סױרַא קיווייל
 "ןטייק , סקיווייל סָאװ טֿפיג רעטסכעלדעש רעד זיא ָאד... רעדניק ענ

 :םיזעט טּפיוה סקיווייל ."ףעטרַאג ןוֿפ רעטערב יד ףױא ןעגנערב |

 רענייא רעדעי עיצולָאווער רעד ךָאנ ןוא רַאֿפ -- ןטייק ןענַײז ןטייק

 -רעטעברַא רעד טימ טבעוורַאֿפ רעגנע סָאװ ןַײז לָאז קיווייל זַא ,ליוװ
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 זיא עסעיפ יד זַא ,טקַאֿפ םעד טינ טרעדנע סָאד רעבָא.. גנוגעווַאב

 ,"ףעטרַא ןוֿפ ַײס ,ןקיוזייל ןוֿפ ַײס ןליוו רימ סָאװ ,סָאד טינ

 - ,םייה רעַײנ ַא ןיא רעבירַא *ףעטרַא; רעד זיא ןָאזעס םעַײנ םוצ

 :גרעבכָאה .נ טבַײרש םעד ןגעוו ןוא

 "ףעטרַא; רעד סָאװ ןגָאז טינ רענעייל רעזדנוא רַאֿפ ףרַאד ןעמ;

 רעייז ןגעוו גנוצַאשּפָא ןַא ןיא ןײגנַײרַא טינ ָאד ןלעוװ רימ ןוא ,זיא
 רעבָא ןליו רימ .רעקיטירק יד וצ רעביא רימ ןזָאל סָאד .קיּפש
 -ענרעטנוא עטגַאוועג רעייז רַאֿפ *ףעטרַא, ןוֿפ םירֿבח יד ןסירגַאב
 ןעמונעג טציא ןבָאה ייז סָאװ ,רעטַאעט םעַײנ םעד ןעניימ רימ .גנומ
 ךיז ןלעוו *ףעטרַא; ןוֿפ טנַײרֿפ רעטנזיוט ."רעטַאעט יליעד , םסעד..
 ןרעסערג ַא רַאֿפ ןליּפש ןענָאק ןלעװ יז .. סַאװ ,םעד טימ ןעײרֿפ

 םעד ןלעטשנדירֿפוצ טינ רימ ןענָאק ןײלַא דײרֿפ ּטימ רעבָא ,םלוע !
 .סעיצַאזינַאגרָא לָאצ ַא ןיא ןֿפַאשעג רעבָא ךיז טָאה סע.. ?ףעטרַא;
 -יטסניא ענעגייא ערעזדנוא וצ טײקיטליגכַײלג ַא לסיב ַא ערעזדנוא
 רעד זַא ,ןגרָאזַאב ןײלַא זיא סע יו ןיוש ךיז ןלעוו ייז זַא .סעיצוט
 טעברַאטימ רעויטקַא רעד ןיא טינ ןױש ךיז טקיטיינ *ףעטרַאג
 רימ... קורדנַײא רעשלַאֿפ ַא זיא סָאד ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןיא יו.
 ..טכַא ןיא ןעמענ סָאד ןלעװ סעיצַאזינַאגרָא ערעזדנוא זַא ,ןֿפָאה
 לָאז רע זַא.. "ףעטרַא; ןוֿפ טעברַא יד ןרעטיירבסיוא ױזַא ןֿפלעה
 ךעלגעמ רָאנ זיא סָאד .גנומענרעטנוא -ןסַאמ עסיורג ַא ןרעוו תמאב
 ַא ןעמענ טימ. סעיצַאזינַאגרָא ערעזדנוא עלַא ןוֿפ ףליה רעד טימ
 ןעיווצ ןריזירַאלוּפָאּפ טימ .ןגָארטיײב טימ ,"ףעטרַא; ןיא גנולעטשרָאֿפ
 רעד יוװ רעטַאעט ַאזַא ָאד זיא'ס זַא ,ּפַאש ןיא רעטעברַא ,טנַײרֿפ
 ' ."ןכוזַאב םיא ףרַאד'מ זַא ,"ףעטרַא;

 - ףלס ערטיױב

 טריֿפעגֿפױא רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ריא זיא 1937 רעבָאטקָא 5 םעד
 ,ךואר השמ -- קיזומ ,קַאבלוק השמ ןוֿפ ?ןלזג ערטיוב; ןרָאװעג
 ,חמצ ןימינב -- ץנעט ,ווָארַאטָאלָאז ואמ --- סעיצַארָאקעד

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש ןילדע םַאיליוװ

 ןקירָאי-ײה ןַײז טנֿפערעד ..טָאה וװיטקעלָאק -ףעטרַא רעד;
 טֿפור סָאװ... סַאג עט-63 טסעוו רעד ףיוא םייה רעַײנ ןַײז ןיא ןָאזעס
 ַא ןעוועג זיא.. גנונעֿפערעד יד ."רעטַאעט-ףעטרַא, טציא ןיוש ךיז
 רַאֿפ ..טליֿפעגנָא רעטַאעט םעד טָאה סלוע רענייש ַא .עכעלרעַיֿפ
 וויטקעלָאק-ףעטרַא רעד טָאה ןָאזעס םעַײנ ןוֿפ עסעיפ רעטשרע רעד

 רעטכיד ןשידִיי ןשיטעווַאס ןטסּוװַאב םעד ןוֿפ עסעיּפ ַא טריֿפעגֿפױא
 רעד ןוֿפ עמעט יד ."ןלזג ערטיוב , טסייה עסעיפ יד .קַאבלוק .מ
 לטעטש ַא ןיא רָאֿפ טמוק גנולדנַאה יד .עשידִיי טכע ןַא זיא עסעיפ

 רעדיינש ָאנעב.. קירוצ רָאי טרעדנוה ַא טימ דנַאלסור-סַײװ ןוֿפ
 -וַאֿפ ןַײז ןוֿפ רעביױצ םעד ןסָאגעגסיױא.. גנולדנַאה רעד ףיוא טָאה
 ןוא סעיצַארָאקעד עקידנסַאּפ סווָארַאטָאלָאז .מ... ישזער רעשיטסַאט
 טסַײג סעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןענַײז חמצ ןימינב ןוֿפ.. ץנעט יד

 -ָאק ,ןייש ,עסעיּפ יד טריֿפעגֿפױא טָאה רעסישזער רעד ןכלעוו ןיא
 | .שעירעלָאמ ,לוֿפריל

 עכלעזַא .דוה ןיבַאר רעטשידִַיירַאֿפ ַא זיא "לזג ערטױב,..
 רעקלעֿפ עלַא ביוא... רעקלעֿפ עלַא ַײב שירַאדנעגעל ןענַײז *םינלזג,
 ןיא ..ןבָאה ךיא ייז ןדִיי רימ ןגעמ ,ןדלעה-רעביור עכלעזַא ןבָאה
 עשירעלטסניק ןוא ןטנעמָאמ ענייש ךס ַא ָאד ןענַײז גנוריֿפֿפיוא רעד
 .ןעגנוּוטֿפױא עשירעסישזער ץלַא רעבָא ןענַײז יז .ךעלדליב
 רעד זיא גנוריֿפֿפױא רעטריזיליטס ַאזַא ןיא זַא ,ןיוש ךיז טײטזערַאֿפ
 טינ סע טלָאװ ךָאד .ליפשיש-ָאלָאס רעד יוװ רעקיטכיוװ לבמַאסנַא
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 ןופ ןָאקיסקעל }

 רערעסעב ַא ןַײז לָאז "ערטיוב, סלַא.. ןיוועל .ש ןעו טדַאשעג
 טימ טסיטרַא ןַא סָאװ ,סָאד עלָאר רעד ןוֿפ טינ טכַאמ רע.. טסיטרַא
 סױרַא זיא רענעגנולעג .ןזַײװַאב טנָאקעג טלָאװ טנעמַארעּפמעט רעמ
 שדוח סנרּפ רעד ,ףלָאװ ןרהא ןוֿפ עלָאר יד יקסנַאשטילעו .י ַײב
 ךילײרֿפ .ל .הלגע-לעב לאימחר ןוֿפ עלָאר יד ןײטשדלָאג .מ ַײב ןוא
 ַא ןוֿפ דליב ןקסעטָארג טעמּכ ,ןליטש ַא טֿפַאש רעבַײרש למיז סלַא

 .ןזַײרק עכעלטֿפַאשלעזעג ײלרעלַא ןיא טנַאקַאב טוג זיא סָאװ ,פיט !

 סלַא דַאבַאב עילימע ,בר סלַא ווָאקיזייא .ש ןליּפש דנקידירֿפַאב ץנַאג
 טנכייצעגסיוא .טנַאטוידַא טנלזג םעֶד סלַא ץיווָארָאה .א ןוא הלכ יד
 -ַאּפָא .ד :עילעּפַאק-טָאטש יד ןעמַאװצ ןלעטש סָאװ ,ריֿפ יִד ןענייז
 לבמַאסנַא רעד .ןייבשריה .א ןוא רעדנעב .ה ,ףָארדנעס .א ,ושָאט
 וצ ץַאלּפ ליֿפוצ ןעמונרַאֿפ טלָאוו סע .רעטוג ַא ןוא רעסיורג ַא זיא
 ."טוג ןליּפש ןוא ןלָאר עניילק ןבָאה סָאװ ,עלַא ןענָאמרעד

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלַאװכוב .נ

 ַאזַא ךָאנ ןעזעג ךיא בָאה ןעוו ןוא ּוװ :ןענָאמרעד ךיז וװרּפ ךיא
 טינ ךיז ךיא ןָאק לַאֿפ ןייק רַאֿפ רעבָא ,גנריֿפֿפױא עקיטכערּפ
 ןיא זַא ,ךעלגעמ .רעטַאעט ןשידִיי ןיא טינ רעכיז .ענָאמרעד
 ןעועג זיא "קוביד, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא "המיבה, רעטמירַאב רעד

 -ױב, ן"א ..טײקנעמוקלוֿפ א טײקצנַאג עכעלנע ןַא סעּפע

 ַא זיא'ס .ךורּפשרעדיױו ןייק טא סיר ןייק ָאטינ זיא "ןלזג ערט
 ץנַאג ןוא סוקלוֿפ זיא סָאװ ,טסנוק-רעטַאעט רעד ןוֿפ קרעוװרעטסַײמ

 ןענַײז סָאװ ,ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט ןַארַאֿפ ..טריסנַאלַאב ןוא
 טרָאד ..ןטנעמעלע עלַא ןוֿפ סָאגנעמַאזוצ ַא ףיוא טיובעג הליחתכל

 יו ןלעטששטסעֿפ ךָאנרעד ןוא עסעיפ יד ןריזילַאנַא וצ ךייש טינ זיא
 'עסעיפ יד ןיוש טָאה טרָאד לַײװ ,טכַארבעגסױרַא זיא עסעיפ יד יזזַא

 -ינַאגרָא ןַא יו טבעוורַאֿפ זיא יז רָאנ ,ןבעל ןקידנעטשבלזז ןייק טינ

 טרעהעג "ןלזג ערטיוב .עיציזָאּפמָאק רעצנַאג רעד ןוֿפ לײט רעש

 .רעטַאעט ןימ סענעי וצ

 טרעוו סָאװ ,עמַארד ןייק טינ זיא *ףעטרַא; ןיא גנולעט:ערָאֿפ יד...
 ןוא . עינָאֿפמיס עשילַארטַאעט עכעלרעדנּױװ ַא זיא'ס .טליפשעג
 ערטיוב ,, .רעטסיימ ןסיורג ַא ןוֿפ טנַאה יד ךיז טליֿפ ןצנַאג סעד ןיא
 ָאנעב זיא "ןלזג ערטיױּב  ...רעטַאעט ןימ םענעי וצ טרעהעג "ןלזג
 ףױא טעװ יז זַא ,רעכיז ןיב ךיא ..קרעװרעטסַײמ סרעדיינש
 -רעטַאעט רעד ןיא ןכייצ ןֿפיט ַא ץזָאלרעביא ןרָאי ןוא ןרָאי
 זיא "ןלזג ערטיוב, זַא ,ןגָאז וצ קיטכיר טינ רעבָא זיא'ס.. טסתק
 וויטקעלָאק-ףעטרַא רעד ןוא רעדיינש .קרעוורעטסַײמ סרעדיינש זיולב
 ןייק ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז ןָאק ךיא .טַײקצנַאג עשירעֿפעש ןייא ןענַײז
 רעד יװ ישזער ןעמענ ױװַא ןלָאז סָאװ ,רעליפשיוש עּפורג ערעדנַא

 .ישזער סרעדיינוע טמענ ויטקעלָאק-ףעטרַא

 ןוא עטסכעה יד ךיוא *"ןלזג ערטיוב, זיא ליפשיוש ןוֿפ טרפ ןיא..

 עטסדנימ יד ןוא ןלָאר-טּפױה יד ."ףעטרַא, ןוֿפ גנוֿפַאש עטסֿפײר

 ,טייקצנַאג רעקיבלעז רעד טימ ןגָארטעגכרוד ןרעוו ןלָאר-ןדָאזיּפע

 -עברַאטימ סרעדיינש.. תוירחא ןוא טייקטסנרע רעקיבלעז רעד טימ

 םוצ ןגָארטעגַײב ליֿפ רעױהעגמוא ןבָאה לקַאטקעּפס םעד ןיא רעט

 -טנעלַאט ןוא ןטסנרע ,ןגנוי םעד ןוֿפ קיחמ יד .םשור סענײמעגלַא

 ןוֿפ ךַארּפש ץרַאה יד ןוא םעטָא רעקידעבעל רעד זיא ךואר השמ ןלוֿפ

 -עגֿפױנוצ שממ.. ןענַײז סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלַאז.. ליּפש רעד

 ךיז ןָאק גנונעקרענָא ערעסערג ןייק .ליּפש ןצנַאג םעד טימ ןסָאג

 -קעּפס םעד טימ קיטש ןייא ןוֿפ ןוא .ןשטניוו טינרָאג ווָארַאטָאלָאז
 טינ ָאד בָאה'כ .ץנעט-טייהנגעלעג סחמצ ןימינב ךיוא ןענַײז לקַאט
 ערטיוב , ןעז לעװ ךיא.. "ןקזג ערטיױב, ןוֿפ קיטירק ןייק ןבעגעג

 יױנעג ךיז טליװ סע .לָאמ עכעלטע ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ךָאנ "קזג
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 רע ט ַאע ט ןטשיריי

 טימ . ןענעקַאב יונעג.. קרעװרעטסַײמ שינעצס ַאזַא ןרידוטשכרוד
 -עגנָא ןבָאה רעֿפַאשטימ יד ןוא רעליפשיווע יד סָאװ ,ןעלטימ יד
 וצ טָאה סָאװ ,רעביוצ םעד ןוא סשור םעד טָא ןֿפַאש וצ ףיוא טדנעוו

 ךיא .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא טינ ןכַײלג ןייק ךיז
 זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,לקַאטקעּפס םעד וצ ןרעקמוא ךָאנ ךיז לעװ
 ."לָאמָאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ןרעקמוא ךיוא ךיז ןלעוו רעיושוצ יד

 ןליּפש סָאד לעיצעּפס ,לקיטרַא ןטייווצ ַא טעמדיוו דלַאװכוב .נ

 | :ויטקעלָאק-?ףעטרַא. ןוֿפ

 ןיא "ןלזג ערטיוב, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעכעלרעדנּוװ רעד ןיא,
 .סענעצס-ןסַאמ ץוח ןלָאר קיסַײרד ןוא עכעלטע ָאד ןענַײז *ףעטרַא;
 וצ טינ .ןבירשעג זדנוא ַײב ןיוש ןעמ טָאה ןטסילָאר-טּפיוה יד טעװ

 יד .עמַארד רעד ןוֿפ רעגערט ןענַײז ייז .ךעלגעמוא זיא ייז ןקרעמַאב
 לקַאטקעּפס רעד .גנולדנַאה יד ךיז טיירד סע עכלעוו םורַא ןשטנעמ
 זיױלב טינ םשור ןקידריווקרעמ ןַײז ןוא טײקצנַאג ןַײז רעבָא טגירק

 טרָאד ןענַײז ןלָאר עניילק יד .ןטסילָאר ערעסערג יד ןוֿפ ןליּפשש ןכרוד

  טימ טריֿפעגכרוד ןרעוו ייז ןוא ,עסיורג יד יוװ קיטכיוו ױזַא טקנוּפ

 בָאה ךיא.. טײקצנַאג רעשירעלטסניק ןוא טייקטכע רעקיבלעז רעד
 טַאהעג טינ ךָאנ בָאה ןוא לָאמ ייווצ ֹוצ זיולב *ןלזג ערטיוב, ןעזעג
 -ייֵלְק רעקילדנעצ יד וצ ןקוקוצ וצ ךיז קירעהעג יו טייקכעלגעמ ןייק
 וו ןטנעמָאמ עכעלטע ןענעכיײצרַאֿפ זיולב ָאד לעװ ךיא .ןלָאר ענ
 ןענַאטשרַאֿפ סע לָאז ןוא ,םשור ןסיורג ַא ןכַאמ ןטסילָאר עניילק יד
 רַאֿפרעד טינ סָאד זיא ,ערעדנַא סױא זָאל .. ךיא בױא זַא ,ןרעוו
 / רעד בילוצ סָאװ רַאֿפרעד טושּפ רָאנ ,ענעי ןוֿפ רעגרע ןענַײז ייז סָאװ

 .ןלַאטעד עלַא טקרעמַאב טינ ךָאנ ךיא בָאה ליפש רעצנַאג

 לָאר ןייק רָאג טעמּכ ,לָאר עניילק ַא רעלזָאר עדלָאג טָאה טָא.
 -עג ןיוש .דיל-סגנומיטש ַא ,סָאװ ,ךיז טכַאד ,דיל ַא טגניז יז ...טינ
 -ישזער ךעלרעדנּוװ זיא טנעמָאמ רעד רעבָא ,ןכַאז עכלעזַא טרעה
 ןכעלנייועגמוא ןָא טימ רעטַאעט סעד טכױהַאב עדלָאג ןוא ,טריס
 ,עקנעצס-טנעמָאמ ַא.. עקנעצס עקניניילק ַא זיא סָאװ ןוא.. רעביוצ
 סָאד ןליפש ןַײז טימ ןָא דלעֿפסינַא טליֿפ טנעמָאמ םענעי ןיא רעבָא
 -כרוד סנַאמלוק .י זיא.. עקנעצס ערענעלק ַא ךָאנ ...רעטַאעט עצנַאג
 טמוקַאב סע .טימעג רעקסנַאמערָא ןַא לּפַאצ ַא ךיז טיג סע. גננַאג
 .עיציזָאּפמָאק עצנַאג יד טצנַאגרעד סָאװ ,ןירטש רערָאלק ַא ךיז
 .י ןוֿפ טליפשעג ,דִיי רעקשטיטלַא ןַא ָאד זיא סעקינבושי יד ןשיווצ
 טינ רָאט שטנעמ ַא זַא ןערטױב טימ ןייא טהנעט רע.. יקסניטסָאג
 -נוזעג רעד טימ טלַארטשַאב רעטַאעט רעצנַאג רעד טרעוו ,ןיילַא ןַײז
 -- "בר, רעד.. גנוקרעמַאב רעד טָא ןוֿפ המכח רענשַאּפערָאה רעט
 םולש ןַײז ףרַאד סע זַא ,טגָאז רע ןעוו ..,לָאר עניילק ַא ,ווָאקיזיײא .ש
 ןיא טײקיטסַײג רעליטש טימ סָארטש ַא סעפע טיג ,ןדִיי ןשיווצ
 יד ןוֿפ.. ןטנעמָאמ עקידגלקניֿפ ענױזַא לָאצ ַא ןָא ןַארַאֿפ... .רעטַאעט
 רעזעוורענ רעד ..ןייטשנעוװועל .י קינבושי רעד טסילָאר עניילק
 .א עילעּפַאק רעד ןוֿפ רעלדיֿפ רעד ,ןיסַאר סלושזד דיי רענעקָארשעצ
 טרעיודעג ,ןַאד לרַאק ,ןתח ןשיקָאינכ םעד ןוֿפ השרד יד-. ףָארדנעס
 ...קסעטָארג ןוא םזימָאק ןוֿפ טקנופ-ךיוה ַא זיא סָאד רועבָא ,טונימ ַא
 יד וצ ןרעקמוא ךָאנ ךיז ןלעװ רימ .לַײװװרעד ףיוא גונעג ןַיז לָאז
 ןוֿפ רַאטס רעד .ערענעלק ןוא ערעסערג ,"ןלזג ערטיוב ,, ןיא ןלָאר
 ."לבמַאסנַא רעד ,ןעמַאזוצ עלַא זיא "ףעטרַא,

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ץכ השמ

 .עקידנצנַאט ןוא עקידנגניז עלַא ןוֿפ זַא ןַײז הדומ ךיז זמ ךיא,

 'סעד רימ ףיוא טָאה ,טלעטשעג טָאה *ףעטרַא; רעד סָאװ ,סעסעיפ

 'ערטיוב , לקַאטקעפס רעטסעַײנ ןַײז טכַאמעג קורדנַײא .. ןטסעב
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 - -ץנַאט ןוא עשילַאקיזומ עכַײר לָאצ יד ןענַײז "ערטיוב, ןיא.. "ןלזג
 זיולב זיא ,םעד םורָא סָאװ ,ץלַא... ליּפש ןוֿפ טסַײג רעד ןיילַא ןרעמונ

 ןגיױצעגטימ.. לקַאטקעּפס-"יערטיוב , ןֿפױא ןסעזעג ךיא ןיב...בָאגוצ ַא

 -ַאב םלוע ןשיווצ טרעהעג ךיא בָאה..ליּפש ןוֿפ םטיר ןטימ ןרָאוװעג ר

 ,"?ןלזג רעד זיא ּוװ רעבָא ,ןייש עקַאט סָאד זיא ןייש, :ןעגנוקרעמ
 -ןדייל ,רעטכַארטרַאֿפ ,רעליטש רעקיזָאד רעד זַא ,ןביילג ןעד ןעמ ןָאק

 סָאװ ,"ערטיוב, סלַא ,ןיוועל .ש ,ןַאמרעגנוי רעטבילרַאֿפ ןוא רעקיד
 -רַאֿפ... ?ןלזג ַא עקַאט זיא ,ףױרַא טינ טנַאה ןייק םענייק ףיוא טגייל
 קיטיינ זיא "ןלזג, רעד.. "ןלזג רעשידִיי, ַא זיא רע זַא ,טינ טסעג
 טינ.. לקַאטקעּפס ןקיברַאֿפ.. םעד ןיא *ערעֿפסָאמטַא, בילוצ זיולב
 רעתמא רעד .רעדניק עניילק ןוא רעכוזַאב ענעסקַאוורעד ןקערש בילוצ
 רעד ,שדוח-סנרּפ רענייע רעד ,רענַײֿפ רעד זיא ליפש םעד ןיא ןלזג
 ךיוא רעבָא... יקסנַאשטילעוו .י ,"ףלָאװ ןרהא, ,טָאטש ןוֿפ סָאבעלַאב
 דלעה טפיוה רעד .ליפש ןוֿפ דלעה טּפױה רעד טיִנ זיא ףלָאװ ןרהא
 רעגנוי רעד -- לָאיֿפיײֿפ ןטימ עילעּפַאק יד -- אֿפוג קלָאֿפ סָאד זיאי
 ,ןייבשריה .א... לָאר רעמוטש ןַיז ןיא לוֿפטכַארּפ זיא ושָאטַאּפָא דוד
 רעקידנצנַאט ,רעכעליירֿפ רעד ...שיגַארט וצ לסיבַא זַײוונטַײצ זיא סָאוװ
 -זַלָאג .מ ,"לאימחר, ,הלגע-לעב רעד ,ןַאמסירב .ח ,"קילעשרַאמ,
 ןוא ןערטיוב ןשיווצ עביל יד... סעביל ייווצ ּפָא ךיז ןליּפש סע.. ןייטש
 עטייווצ יד .טורד ַאניד טימ ךיז טייב סָאװ ,דַאבַאב עילימע ...ןארעטס

 וצ ךיז טיצ סָאװ ,רעלזָאר עדלָאג ,לדיימ-רעדנּווו עמערָא יד.

 ןֿפרַאד טעוו'מ ,ביילג ךיא ..טייקמערַאו וצ לצעק ַא יװ ןערטױב

 ןיא ןלזג ןשידִיי רעזדנוא לָאמ רָאפ ַא ךָאנ ןעז ךיז ןּפַאכנײרַא

 | *,"ףעטרַא;

 | ;טבַײרש ןײטשּפע ךלמ

 ָאקנעטס רעייז ןסור יד ,דוה ןיבַאר רעייז ןבָאה רעדנעלגנע יד;

 ,גני ַא ,"לזג ערטיוב, םענעגייא רעזדנוא ןבָאה ןדִײ רימ... ןיזַאר
 -סיוא ןייק טינ זיא ערטיוב... טייקיטכערעגמוא ןגעק ךיז טלעטש סָאװ
 ןטסשרע םעד ײלָאקינ ןוֿפ טונק םעד רעטנוא.. גנוריסַאּפ עטכַארטעג

 .ןרַאטוב עויטימירפ ,םינלזג-דלַאװ ןעגנורפשעגֿפױא ..ןענַײז
 ערַאטנוב יד... טכַארבעגסױרַא טָאה... גרובזניג לואש רעשרָאֿפ רעד

 -עטַאמ ןַײז טָאה קַאבלוק .מ... עטיל ןוא דנַאלסור-סיײוו ןיא ןזָאזיּפע

 ענַײז טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה גרובזניג רעדייא ךָאנ ןעמונעג לַאיר
 ַא "קלוג ערטיב, זיא גנַאגוצ ןשירָאטסיה-רוטלוק ַא ןוֿפ .טֿפירש
 םעד ןיא ןבעל ןשידִיי םעד וֿפ (גתקעדֿפױא) עזָאּפסקע עַײרט
 ןגָאז וצ.. טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ ןוֿפ לטעטש ןשידִיי ןטרעגנוהרַאֿפ
 -סקלָאֿפ ,שיריל ,קיטכערּפ ַא טמערוֿפעגסיױא ...טָאה "ףעטרַא; רעד זַא

 סָאמ עלוֿפ יד "ףעטרַא; םעד ןבעג וצ טינ ךָאנ טניימ ליפש ךעלמיט
 זיא "ערטיוב, ןוֿפ ישזער עצנַאג יד.. גנונעקרענָא עלוֿפטסנידרַאֿפ

 -רע ןטכָאלֿפעגֿפױנוצ ןוא וויסַאמ.. זיא יז .קידנעַײרש טינ ןוא ןיד
 ַא זיא דלַאוװ ןיא ענעצס-םירמז ילכ יד.. עינָאֿפמיס ַא יו זיַיוורעטי
 ןלעוו םירמזילכ יד... *ןלזג ערטיוב, ןוֿפ טקנופ-ךיוה רענעשנַאילירב
 רעקידנירעמיש ַא יװ רעטָאעט ןשידִיי ןוֿפ לַאנעסרַא ןיא ןײגנַײרַא
 ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןייבשריה .ה ןוא ושָאטַאּפָא .ד .לרעּפ
 ןסינא יו לדייא ,קיטכיזכרוד ןעוועג זיא ושָאטַאּפָא .עילעּפַאק רעד

 .י.."רעקיוּפ, ןטלַא ןיא קידתמא רעייז זיא ןייבשריה ןוא "לאיֿפאֿפ

 םעד רַאֿפ שינדנעטשרַאֿפ ךס ַא ןַארַאֿפ זיא ןליּפש ןוא ישזער רעד ןיא

 טעוועקיּפעגנָא ןוא קיטֿפַאז זיא ךַארפש יד ..טַײצ רעד ןוֿפ טסַײג

 ןעמ ּוװ :?לכ רעטלַא ןַא ןוש זיא סע ..רָאמוה:ןוא ךעלטרעוו טימ

 מ ,רע טלקניֿפ ןטרַאד ,רעליּפש ןלוֿפטנעלַאט ַא קעװַא טלעטש
 זיא "הלגע לעב לאימחרי ןַײז רָאנ ,לָאר עניילק ַא טָאה ןײטשדלָאג
 ןָא ךיז טעז טירט רעדעי ןַײז ,טכיל עמערַאװ ליֿפױזַא טימ ןסָאגַאב
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 -טקלָאֿפ ַא ןוֿפ ןח ןוויַאנ םעד טימ לוֿפ ויא "?ןעד סָאװ, סנײטעדלָאג
 א טגָאמרַאֿפ רע זַא ,ןזיוועג רעדיוו טָאה יקסנַאשטילעוו .י.. שטנעמ
 ַאזַא זיא "שדוח סנרּפ, ןַײז ןרעדָא ענַײז ןיא טולב-רעטַאעט ךס

 /יד ןוֿפ רעכעה פעק עכעלטע טימ טרעט סָאװ ,רוגיֿפ עקיטֿפערק
 "ייהרעד סיורג ןוֿפ טנעמָאמ ַא טָאה ןַאמסירב .ח ...םיאבג עקימורַא
 ףלָאװ םעד ןוֿפ עלהׂשעמ סָאד טליײצרעד רע יװ ןֿפוא רעד גנב
 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןיועל .ש.  רעױשוצ יד טּפַאכרַאֿפ

 ףרַאד רע... "ערטיוב, ןיא קיטֿפערק גונעג טינ זיא ,"ןטורקער, ןיא
 "ארעטס, ןוֿפ גנוסַאֿפֿפױא סדַאבַאב עילימע ןיא ..חוּכ רעמ ץזַײװ
 "רעבַײרש למיז , סלַא ךילײרֿפ .ל ..טײקֿפײטש ליֿפוצ ןַארַאֿפ זיא
 ןוֿפ ינּפ יד וצ טײקיביגכָאנ רעמַאזכרָאהעג ןַײז טימ שיסַאלק זיא
 סָאװ ,קישטרַאילעצנָאק ןלענַאיסעֿפָארּפ סעד טֿפַאש רע ..לטעטש
 ,ןרעױדַאב םוצ ,טינ טביולרעד ץַאלּפ.. רַאה ןדעי רַאֿפ ןטעברַא טעװו
 סָאד זַא ,גָאז וצ גונעג .רעלי וע עקירביא יד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז
 .לוֿפטכַארּפ זיא ןליּפש-לבמַאסנַא

 טייקצנַאג רעד וצ וצ ליֿפ ןגָארט סעיצַארָאקעד סֹווָארַאטָאלָאז..
 -רַאֿפ ךעלדנעטשרַאֿפ טינ זיא זדנוא... .ליפש ןוֿפ טײקלוֿפרילָאק ןוא
 רַאֿפ "הכיא, ןוֿפ וויטָאמ םעד ןבילקעגסיוא טָאה ךואר השמ סָאװ
 רעד :ןגָאז ךיז טליוו סולש םוצ... קיװמ רעד ןוֿפ ןָאט-טנורג םעד
 ןגָארטוצ וצ ךוזרַאֿפ םעַײנ ןַײז ןיא ערע טימ סױרַא זיא *ףעטרַא
 ."ןבעל ןשידִיי ןטלַא םעז ןוֿפ לקניוו ַא זדנוא

 עקידרעטַײװ יד טגנערב עכלעוו ,*טײהַײרֿפ ןגרָאמ, רעד טיול
 עסעיּפ רעד ןוֿפ טרעטסַײגַאב שממ עסערּפ עשילגנע יד זיא ,ןטַאטיצ
 .גנוריֿפֿפױא ןוא
 ;טבילרש "זמייט יד,

  סוֿפ ןטכער ןטימ טָארט ַא טכַאמעג ןבָאה רעליפש-ףעטי ַא יד,
 -ָאמרַאה ַא זיא "לזג ערטיוב ,.. רעטַאעט םעַײנ רעייז ןיא סױרָאֿפ
 טימ טליּפשעג ,לקַאטקעּפס ןוא םזילַאער ןוֿפ סוגֿפױװצ רעשינ
 רעטַאעט רעקיזָאד רעד רעכלעוו רַאֿפ טײקיטכירֿפױא רעצנַאג רעד

 רעשירַאטעלָארּפ זַא ,זַײװַאב ַא זיא "ןלזג ערטױב ,... טסּוװַאב זיא
 לָאמַא רעדיוו .. רעטצניֿפ וא רעווש ןייז אקוד טינ ףרַאד רעטַאעט

 רעד ןוֿפ ליפש-לבמַאסנַא עטנכייצעגסיוא סָאד קורדנַײא ןא טכַאמ
 ןליּפע עכעלרעדנּוװ סָאד ןענעכיײצרַאֿפ רעדנוזַאב ףרַאד ןעמ .עּפורט
 ןַאמסירב םייח ןוא "הלגע לעב, רעטושפ רעד יו ןײטשדלָאג .מ ןוֿפ
 קידנעטשלוֿפ זיא ןיוועל .ס .הנותח רעד ףיוא "קעלַאשַאמ ועד, יו
 .מ .טורקער ןטרעשיברַאֿפ םעד ןוֿפ לָאו רעד ןיא קידנגייצרעביא
 השמ .סעיצַארָאקעד עשיטַאּפמיס ןֿפַאשעג רעדיוו טָאה ווָארַאטָאלָאז
 עכַײר יד -- חמצ ןימינב ןוא קיחמ עלוֿפסקורדנַײא -- ךואר
 | | ."ץנעט

 ;טביײרש *רעקריָאװ יליעד;

 ןיא ,עיזַאטנַאֿפ ןוֿפ טרּפ ןיא רעדנּוװ קיטש ַא זיא ףלזג ערטיובי, =
 ..גנוגעווַאב ןיא טײקשירעדניֿפרעד ןוֿפ ןוא לקַאטקעּפס ַא ןֿפַאש
 -טנעלַאט רעד זיא רעדיינש ָאנעב זַא ,ןַײז טינ עגַארֿפ ןייק ןַאק סע
 טסיזמוא טעו ריא....רעטַאעט רענַאקירעמַא ןיא רעסִישזער רעטסלוֿפ
 ַאזַא ךָאנ ןעניֿפעג וצ ןָאזעס-רעטַאעט םעַײנ סעד ךרוד ןרעדנַאװ
 -רַאֿפ רעמזעלק ןעוו ,"ןלזג .ערטיוב , ןיא ענעצס-דלַאוװ יד יוִו ענעצמ
 ןעילוט ןוא רעלגָאװ עקידנֿפָאלש יד ןוֿפ רעגַאל סעֶד ןיא ןעשזדנָאלב
 -מָאקַא םעד וצ רעדיל ענעקנורטַאב טימ ערעדנַא יד וצ ענייא ךיז
 לקַאטקעּפס רעד... ןעגנַאלקדדלַאוװ יה ןוא ןּפָארכ םעד ןוֿפ טנעמינַאּפ
 ןילַא םעד בילוצ .ןוא *ןלזג ערטיוב, ןוֿפ .גנוכיירגרעד עכיוה יד זיא
 ."עטסיל-"זומ ,.רעַײא ףיוא עסעיפ יד ןלעטשקנווַא .רַיא טֿפרַאד
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 ןלַאיצָאס-ַא טימ :עסעיפ ַא |

 ןופ ןָאסיססעל

 ;טבַײרש "ןובירט יד,

 סעיצַאזירעטקַארַאכ עקידיינש ךס ַא םורַא טּפַאכ ףלזג עדוטיוב

 ןָאטעגנַײרַא טָאה רעדיינש .רמ ..רָאמוה ןטכַארבעגסױרַא -ףרַאש ןוא

 -ֿפערק ךס ַא עסעיּפ רעד טיג סָאד ..ענעצס רעדעי ןיא רָאמוה דס ַא

 סעיצַארָאקעד יד.. סענעצס-ןסַאמ עסיורג יד ןיא לעיצעּפס ,טייקיט

 סעיצידַארט עטסעב יד ןיא זיא ןליּפש סָאד ןוא רַאברעדנוװ ןענַײז

 -טכַארּפ ,עדנקיצטנַא ןַא ןֿפַאשעג טָאה רעדיינש; .רמ ."ףעטרַא, ןוֿפ

 | :,נולעטערַאֿפ עלוֿפ

 :טבַײרש *םַארגעלעט דלריָאװ יד,

 -עג רעקידֿבוט םוי ַא רַאֿפ לָאווסיוא רעכעלקילג ַא זיא עסעיפ יד,

 רעד .ןָאזעס-ףעטרַא ןטֿפלע סעד ןוֿפ גנונֿפערעד יד -- טייהנגעל

 טלוֿפרילָאק ַא זיא'ס ..שיטסַאיװטנע ןעוועג זיא טנווָא ןטכענ סלוע

 השעמ-סקלָאֿפ רעשירַאדנעגעל ַא וֿפ גנוריֿפֿפױא עקידנּפַאכרַאֿפ ןוא

 "ףעטרַא, רעד סָאװ ,עטסנמוקלוֿפ יד טכַײליֿפ זיא גנוריֿפֿפיוא יד.

 עלוֿפטכַארּפ עכעלטע טריֿפעגכרוד ןרעוװ סע .ןֿפַאשעג ןעוו טָאה

 .ןטסילָאר טפיוה יד ןוֿפ יו טוג ױזַא ןטסילָאר ערענעלק יד ןוֿפ ןלָאר

 ,"קעלַאשרַאמ, רעד סלַא ןַאמסירב םייח סױרַא ךיז ןעעז סרעדנוזַאב

 רעד יו יקסנַאשטילעװ .י ,"קינשַאּפערָאה, ַא סלַא ןיטשדלָאג .מ

 -ַארָאקעד יד .רעמזעלק ַא סלַא ושָאטַאּפָא דוד ןוא להק ןוֿפ רעריֿפ

 .ץנעט יד ןוא ךואר השמ ןוֿפ קיזמ יד ,ווָארַאטָאלָאז .מ ןוֿפ סעיצ

 -עגנָא ןייא ןיא גנוריֿפֿפױא יד ןעלדנַאורַאֿפ ןֿפלעה חמצ ןימינב ןוֿפ

 ."טייקצנָאג רעשירעלטסניק ,רעמענ

 ייליב רעקירָאא 0
 טרעַײֿפעג ,קרָאי-וינ ,*םָארדָאּפיה, ןיא זיא 1927 ץרעמ 13 םעד

 .י .ה ןוֿפ ץיזרָאֿפ ןרעטנוא םַארגָארּפ ןיא ."ףעטרַא רָאי 10, ןרָאװעג
 . טײהַײרֿפ רעד ןטָארטעגֿפױא לייט ןטשרע ןיא ןענַײז ,לערטסַאק
 ףסוי ,ןַאמֿפלעה סקַאמ ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא ןיײרַאֿפ-גנַאזעג
 ץנעט ןיא ָאריּפַאש יליל ,סעיצַאטיצער ןיא רעלדַא יליצ ןוא ווָאלוב

 ןעמָאנ ןיא ץישֿפיל .ש ןוא ינודקומ .א .רד ןעגנוסירגַאב טימ ןוא

 *ףעטרַאג ןוֿפ
 ןעיליל ןוא ןיבור םחנמ ןטָארטעגֿפױא ןענַײז לייט ןטייווצ ןיא

 רעד רעטנוא *ףעטרַא; רעד ןוא גנוסירגַאב ַא טימ ןיגלָא .מ ,זייט
 טריֿפעגֿפױא טָאה רעדיינש ָאנעב ןוא לטסעמ ֿבקעי ןוֿפ ישזער
 סירֿפיש השמ ןוֿפ ליּפשיץנַאט ןוא גניז ַא ,"םינוק ,טֿפױק ,טֿפױק;
 השמ ןוֿפ טעברַאַאב ,ןדַאֿפדלָאג .א ןוֿפ קיזומ ,ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא טיול

 | ,ָאריּפַאש יליל -- ץנעט ,ךואר

 ."טירטס ןָאטנילס;

 ןָאטנילק, טריֿפעגֿפױא *ףעטרַאא טָאה 1929-40 ןָאזעס ןיא
 -- ישזער ,רעלימ .ל ןוֿפ טריזיטַאמַארד ,רעווַאּפ רעװַאכ ןוֿפ *טירטס

 | ,דרָאװ םעל
 . :טבינרש ןילדע םַאיליװ

 ַא ןיא טבעלעגֿפױא עפורט- ףעטרַא יד טָאה ורּפָא רָאי ַא ךָאנ;
 -נילק, עסעיּפ רעַײנ ַא טימ ןא ,רעטַאעט ירוקריומ םעד ,םייה רעַײנ
 םרעווַאּפ-רעווַָאכ ןוֿפ טריזיטַאמַארד טָאה רלי מי .ל סָאװ ,"טי רטס ןָאט

 םיטניא זיא רעטַאעט ירוקריומ רעד. ןעֶמָאנ ןבלעז ןטימ ןַאמָאר ַא
 עסעיפ יד זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק . ..עמַארד רערעסעב רעד רַאֿפ גונעג
 עטכישעג רעד ןֿפַאשרַאֿפ טינ דוֿבּכמוא ןייק טעוו "טי רטס ןָאטנילק;
 זיא סָאד .גנוריֿפֿפיױא רעד ןוֿפ תונורסח עשביה יד ץָארט ףעטרַא ןוֿפ

 יד אקוד טינ טרעדליש סָאװ ,טלַאהניא
 זיא סָאװ רָאנ ,דייס טסיא רעזדנוא ןוֿפ טירטס-ןָאטנילק עטסּוװַאב
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 רעטַאעט ןשידיי
 יאס טי

 ןרעטנוא טײקמערָא ןיא טקנוטעגנַײא סַאג רעדעי ןוֿפ לָאבמיס ַא

 טינ זדנוא טלייצרעד סעַײנ ןייק .קירב רעגרובסמַאיליוװ ןוֿפ ןטָאש

 -עגרעדנַאנַאֿפ ַא לסיב ַא גנולדנַאה יד זיא עסעיּפ סלַא.. עסעיפ יד

 .גנלעטשרָאֿפ עטנַאסערעטניא ןַא ךָאד.. ענעֿפרָאװ

 לבמַאסנַא רעד .ענעטָארעג ַא זיא דרָאװו םעל ןוֿפ ישזער יד.

 .לוֿפטכַארּפ ןענַײז סָאװ ,םעקנעצס ָאד ןענַײז סע .טוג רעיז טליפש

 -סיוא ,"ריאמ עשטיא, ןטלַא םעד ןוֿפ גָאלָאנָאמ רעד זיא ייז ןוֿפ ענייא

 עקנעצס יד זיא.. עטייווצ ַא... ןַאמדירֿפ השמ ןוֿפ טליּפשעג טנכייצעג

 עניד ,"םירמ, לבייו עניױע עכעלקילגמוא יד ןעוו קירב רעד ףױא
 -ַאּפָא דוד ,"ףלַאר, רוחב ןטנַאגעלע םעד טימ ךיז טנגעגַאב ,טורד

 ךיז טרעק רע ןוא זדלַאה ןֿפױא (שממ םיא ךיז טֿפרַאװ יז ןוא ,ושַאט

 רוחב רעכעלגעמרַאֿפ רעטלַא רעד.. טוג ןליּפש עדייב .ריא ןוֿפ ּפָא
 ַא ךיז טימ ןריֿפ וצ טגנערב רעכלעוו ,גרעבנעזייא ריאמ ,"ץינרַאב;

 םיא טֿפלעה רעכלעוו ,יקסנַאועטילעװ לארׂשי ,טנַײרֿפ ןטעדליבעג

 -זמוא ןַײז ןיא ןיײֿפ רעייז זיא גרעבנעזייא .לדייא ךיז ןריֿפֿפיױא סױרַא

 ןקסעטָארג ַא טֿפַאש יקסנַאשטילעװ ןוא ,זײרֿפ ןוא טײקנֿפלַאהַאב

 -רעבליז הרׂש ,"יסעב, רעטומ סמירמ . .טנעגילעטניא ןא ןוֿפ פיט

 ַא ןעמעטָא ןָא טבייה ןוא ןבעל ןצנַאג ריא טעוועצַארּפ סָאװ ,גרעב

 לָאר יד.. םעדייא ןכעלגעמרַאֿפ םעד טגירק יז ןעוו רעַײרֿפ לסיב

 ןיא רעבָא ,טײקכַײװ ליֿפוצ טימ רשֿפא טליפשעג טרעוו "קיימ, ןוֿפ

 ץנַאג טליּפשש ןהָאק ןרהא...לוֿפטכַארּפ רע זיא ענעצס רעטצעל רעד

 םהרֿבַא ."גרעבנַײװװ, ןשיטילַאּפ ןעיױלש םעד רַאֿפ דנגידירֿפַאב

 ןַאמרעגנוי ןשיטַײל ,ןרעטנומ םעד רַאֿפ סיוא ךיז טנכייצ ןייבשריה -

 םעד ןוֿפ טַײװ ןבעל םוצ ךיז טסייר סָאװ ,לדיימ ןרַאֿפ ."לדנעמ,

 ץנַאג.. רענרעל עדלעז טוג רעיײז טליפש ,עדקה טירטס ןָאטנילק

 -רעדיינש סקַאמ ,דלעֿפסינַא המלש ,רעמיר ַאבויל ןליּפשע דנגידירֿפַאב

 ןוא ואל ַאדירֿפ ,ןייטע .ל ,רעטסַאג ֿבקעי ,ןייטשנעוועל לאיחי} ןַאמ

 ."ייצרעד רעד; וליֿפַא ,טינ רענייק טרָאד טליּפש טכעלש.. ערעדנַא

 ןָאטנילק, עסעיּפ יד. דנלעטשנדירֿפוצ זיא ,ףָאקיזייא םעס ,"רעל

 ."גנלעטשרָאֿפ עטוג ךעלנייוועג ַא יו רעמ ַא זיא עצנַאג סלַא "טירטס

 :טבַײרש ךַאברעיױא םירֿפא

 רעכעלרעניא ןַא טימ ןעגנַאגעג ךיא ןיב רעטַאעט ירוקרעמ ןיא,/
 ןַײז ןענָאק לעװ ךיא זַא ,טױרטעג טינ ןיילַא ךיז בָאה ךיא .ארומ
 -ַאטס ןשידִיי ןטימ ןדנוברַאֿפ רעטַאעט .ַא וצ טייקשיײטרַאּפ ןוֿפ ַײרֿפ

 ,רעטַאעט ןיא ןסעזעג ןיב ךיא תעב זַא ,ךיז טכוד רימ רעבָא . םזיניל
 ןַאמָאר םעד טָאה רעלימ .ל... רעטַאעט רָאנ טַאהעג ןעניז ןיא ךיא בָאה
 ..דרָאװ םעל גנלעטשרַאֿפ יד טָאה טריסישזער ,טריזיטַאמַארד

 ןוֿפ ןבױהעגסױרַא טינ ץלַא ךָאנ ךיז ףעטרַא רעד טָאה שירליפשיוש
 עניב רעד ףױא ךיז ןליֿפ ןרָאיטקַא רָאּפ ַא רָאנ ,טײקשירָאטַאמַא
 -ףעטרַא עטסרעמ יד.. ןדנובעג ץלַא ךָאנ ןענַײז עטסרעמ יד .. ַײרֿפ
 טימ טָאה רעסישזער רעד סָאװ יירטעג ךָאנ ןעוט ,ןעמ טעז ,רעליּפש
 . רעד טציא ךָאנ טייטש טָא זַא ,ךיז טכַאד ךַײא .טנרעלעגנייא ייז
 ןַא .ייז טימ טריגיריד ןוא עניב רעד |ןרעטניה} רעטנוא רעסישזער
 ַײרֿפ ,"עלייב עמומ יד, טליפש סָאװ ,רעמיר ַאבויל ןענַײז םַאנסיוא
 -דֵלָאג לכימ .ּפיט םעד ןלָאמ ןיא שירעֿפעש ןוא ןעגנוגעווַאב עריא ןיא

 ענעילעג ַא זיא רוגיֿפ יד שטָאכ .רעטסגנעג םעד טליפש סָאװ ,ןייטש -
 -דֵלָאג רעבָא טגנילעג ,ןַאסניבַאר יישזד דרַאוודע ןוא ינומ לואפ ַײב
 זיא ,טליפש רע סָאװ ,שטנעמ רעד זַא ,ךַײא ןגייצרעביא וצ ןענייטש
 טימ טליּפש ןַאמדירֿפ השמ סָאװ ,"ריאמ עשטיא, .רעקידעבעל ַא
 רעוט-טנעמלטעס סעד טליּפש סָאװ ,ושָאטַאּפָא דוד .סָאטַאּפ ךס ַא
 רעד ןיא עטצענערגַאב ןענַײז ענַײז ןטייקכעלגעמ יד -- "ףלַאר;
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 רוגיֿפ ענַײֿפ ַא ןבעג וצ טרָאֿפ טגנילעג םיא רעבָא ;עלָאר רעקיזָאד

 ןזיוַאב טינ ןבָאה עקירביא יד .ןַאמעגנוי ןשיטסילַאעדיא ןַא ןוֿפ
 ."ליּפש רעייז טימ רעױשוצ םעד ןגייצרעביא וצ

 "רעביא רעד ןיא טבַײרש *טסָאּפ .י .נ, ןיא ןוַארב ןָאסיעמ ןַאשזד
 : :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעז

 זיא שידִיי ןַײמ .טנעדוטס רעקיסײלֿפ ןייק טינ ןיב ךיא שטָאכ,

 -יֿפֿפױא סצרַאוװש .רמ ןעזעג בָאה ךיא ןעוו יו רעסעב טינ ץלַא ךָאנ

 ,ןבעגוצ רעבָא ךיא זומ ,קירוצ ןכָאוװ ייווצ טי ײדִיי םילהּת, ןוֿפ גנור

 ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ-ףעטרַא רעד ןוֿפ טַאהעג האנה רעמ בָאה ךיא זַא

 רָאטַארַאנ ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ.. טנווָא ןטכענ "טירטס ןָאטנילס,

 -רעסיוא יד ףעטרַא רעד זדנוא טזַײװ ,סעיצַארָאקעד ןָא עניב ַא ןוא

 רעייז ןיא רָאנ טינ ,רעליפשיױש ענַײז ןוֿפ טײקיעֿפ עכעלנייוועג

 .סרעלימ סיאול .לבמַאסנַא רעצנַאג ַא יו ךיוא רָאנ ,ליפש םענלצנייא
 ,עמַארד ַא זיא ,גנולייצרעד סרעווַאּפ-רעווַאכ ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד
 -עצס-ןסַאג יד ןיא.. ןבעל עמַאס ןוֿפ ןעלצרָאװ עריא טגָאלש סַאװ
 טכַארבעגסױרַא טלוב רעייז ןרעוו קרָאידרינ "ןואט ןאד, ןוֿפ סענ
 זיא סָאװ ,קרָאירינ ןיא טנגעג ַא ןוֿפ סעיצַאטיס עשימָאקייגַארט

 טרירָאנגיא ךעלנייועג ןרעוו עכלעוו ,סעיצַאוטיס טימ טעוועקיפעגנַא

 -ַאב קינייו ױזַא ןיב ךיא סָאװ ,ךימ טסירדרַאֿפ. יעוודָארב ףיױא

 ןוֿפ טינ האנה עלוֿפ יד ןבָאה טנַאקעג טינ בָאה ןוא שידִיי ןיא טנוואה

 לָאז'מ ןענידרַאֿפ עדייב .גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ טינ ןוא עסעיּפ רעד

 ."ןײטשרַאֿפ טוג יז

 | :טבַײרש דלַאװכוב .נ

 ןיא ןכייצ ןֿפיט ַא ןזָאלרעביא קֿפס ןָא טעוו *טירטס ןָאטנילק

 ךַײלגרַאֿפמוא סָאד זיא גנולעטשרָאֿפ ַא יו .רעטַאעט ןשידִיי םעד

 "ואש, זיא'ס עכלעוו יו רעכעלטנרָא ןוא רעלעדייא ,רעֿפיט ,רעטכע

 ששממ ןעײרֿפ|רעד} רעליפש-ףעטרַא יד .עניב רעשידִיי רעד ףױא

 סָאד ךַײא וצ ןגָארטרעד ייז יו ןֿפוא םעד טימ רעוא ןוא גיוא רעַײא

 ןטיורג ַא.. טימעג ןכעלשטנעמ ןוֿפ רעטַאלֿפ םעד ןוא טרָאװ עשידִיי

 וצ ױזַא יו טסיוו רע.  דרָאװ םעל רעסישזער רעד ָאד טָאה קלח

 יצ טינ ס רו ךיא . טנעצקַא ןשירעסישזער ַא טימ ענעצס ַא ןבעלַאנ

 .רעטסכעלֿפערט רעד זיא "טירטס ןָאטנילק, ןוֿפ ליטס רעשינעצס רעד

 ...סעיצַארָאקעד ןָא הֿביֿבס יד ןֿפַאש וצ וטֿפױא ןַא עקַאט זיא'ס

 טלָאװ ,טירָאלָאק ןיא ןקנוטעגנַײא זיא סָאװ... עסעיּפ ַאזַא דָארג רעבָא

 השעמ יד .סעיצַארָאקעד עקירעהעג ךרוד ןעניוועג ךס ַא טנָאקעג

 ..שינעפעשטוצ ןימ ַא.. ענדָאמ ַא ךיוא זיא רעלייצרעד םעד טימ

 ןבָאה ףרַאד'מ טינ .עיצקנוֿפ עקיטיינ סוש ןייק סא טינ טליֿפ רע

 םשור.. םוצ זיא טינ סָאװ וצ טיג רע טינ..ןעגנושטַײטסיױא ענייז

 ןַא "טירטס ןָאטנילק; זיא רעיושוצ יד .ַאֿפ . אֿפוג ליפש רעד ןוֿפ

 רעטנידרַאֿפ ַא סָאד זיא ףעטרַא םעד רַאֿפ .גנובייהרעד עתמא

 ."ףמוירט

 ןיא) טבַײרש "ןעקירעמַא לַאנריושזד, ןיא ןָאסרעדנַא ןַאשזד
 :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד

 -רעמ, םעד ןעמונעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,רעליּפש-ףעטרַא יר..,

 קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טנווָא ןטכענ ןבָאה "רעטָאעט ירוק

 יד .. שידִיי ןיא "טירטס ןָאטנילק, עסעיפ יד ןליפש רעיײז טימ

 טנעלַאט ןשביה ,ץנעגילעטניא ענַײֿפ ןזיועגסױרַא ןבָאה רעליפשיוש

 טרעױדַאב קרַאטש בָאה ךיא .טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ עוויטקעלָאק ןוא

 ןַא זיא סע .שילגנע ןיא טליּפשעג טינ טרעוו גנולעטשרָאֿפ יד סָאװ

 ןוא קיטֿפערק ,קרַאטש :ןיז וטסעב ןיא גנולעטשרָאֿפ-לבמַאסנַא עתמא

 ."קידנגַײצרעביא
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 "רעביא רעד ןיא "רעטַאעהט יהט; ןיא טבַײרש סטַאװ דרַאשטיר

 :(ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעז
 ,עיצַאזינַאגרָא עטנכייצעגסיוא ַאזַא זיא רעטַאעט ףעטרַא רעד, -

 ,טליּפשעג קידעבעל .שילגנע ןיא טליּפשעג ייז ןטלָאװ יאולה זַא
 -עייז ןענַײז ,טעטילַאטיווװ רעקידנּפַאכרַאֿפ טימ לוֿפ ןוא ישזער עגולק
 יד רַאֿפ וליֿפַא טנַאסערעטניא ןעוועג קידנעטש ןעגנוריֿפֿפיױא ער
 רעקיטציא רעייז טימ .שידִיי טימ טנָאנ ןעועג טינ ןענַײז עכלעוו
 ןענוֿפעג ןבָאה ייז זַא ,רימ טכוד ,"טירטס ןָאטנילק, גנוריֿפֿפיױא
 .ןטייקכעלגעמ עטוג .טימ עסעיפ ַא .עסעיפ עקידהשקשינ רָאג ַא
 ךיא ןָאק.. שידִיי ףױא ןיבמ רעּפַאנק ַא ןיב ךיא יװ ױזַא רעבַא
 "טירטס ןָאטנילק , טעוװ רענעק-שידִיי רַאֿפ זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז זיולב
 ,קורדנַײא סעד טַאהעג בָאה ךיא.. טנַאסערעטניא ןוא טנַאומַא ןַיז
 ןוא עניב רעד ןוֿפ לקניוו ַא ןיא טציז רעכלעוו ,רָאטַארָאנ רעד זַא
 ןצנַאגניא זיא ,עסעיּפ רעד ןיא ןשינעעשעג ןגעװו טריֿפָאזָאלֿפ
 -יבמ ןגָאז טֿפַאהנסיוװעג ,ךַארּפש רעד בילוצ ,טינ ךיא ןעק .קירביא
 ןייק ןָאק ןליּפש ןוא ישזער רעד ןגעוו רעבָא ,עסעיפ רעד ףיוא תונ
 | ."..ןַײז טינ קֿפס

 גנוצעזרעביא רעד ןיא} ןעמ טבַײרש "לגיא יליעד ןילקורב; ןיא
 :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ

 -רעטַאעט ענַײז ןוֿפ רָאי םעַײנ ַא ןבױהעגנָא טָאה ףעטרַא..;
 ןַײז טינ רשֿפא סָאד ןָאק ןרעױדַאב םוצ .שידִיי ןיא ןעגנוריֿפֿפיוא
 טינ ןעײטשרַאֿפ עכלעוו ,רעײג-רעטַאעט רַאֿפ סערעטניא סיורג ןוֿפ
 עטסעב יד ןוֿפ ענייא זיא רעליפשש-ףעטרַא יד .ךַארּפש עשידִיי יד
 קרָאירינ ןיא סעיצַאזינַאגרָא-ליפשיוש
 -רעד ַא ןוֿפ רעלימ סיאול ןוֿפ עניב רעד רַאֿפ ןרָאװעג טריטּפָאדַא

 רעכלעוו ,דרָאװ םעל ןוֿפ טריסישזער ,רעווַאּפ-רעווַאכ ןוֿפ גנולייצ
 -כערּפ ַא סױרַא טמוק.. *קלָאֿפ ַא ןוֿפ לטירד ַא; טריסיזעזער טָאה
 ,ןײטשדלָאג לכימ ,טורד ַאניד ,ושָאטַאּפָא דוד .גנולעטשרָאֿפ עקיט
 רעייז ןֿפלעה לַאנָאסרעּפ ןסיורג ןוֿפ עטסרעמ יד ןוא ,ץיוורוה םהרֿבַא
 עשידִיי סָאד סָאװ דָאש ַא.. גנוריֿפֿפױא רענעגנולעג רעד וצ ליֿפ
 האנה רעײג-רעטַאעט רענַאקירעמַא ןטיירב ןרַאֿפ רעטש ַא זיא ןושל
 | ."...טעברַא רעכעלרעדנּווו סֿפעטרַא ןוֿפ ןבָאה וצ

 ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא| טבַײרש "זמייט קרָאיד-וינ;

 | :/ ןַאמקיט
 ןבָאה ,ןָאזעס ַא ןוֿפ טײהנזעווּפָא ןַא ךָאנ.. רעליפוש-ףעטרַא יד,

 ,רעטַאעט ירוקרעמ ןיא לָאמסָאד ,ןליּפש ןביוהעגנָא רעדיוו ןטכענ
 ןוֿפ רעלימ .?ל ןוֿפ טריזיטַאמַארד ,"טירטס ןָאטנילק, עסעיפ ַא ןיא

 ןבעל םנוֿפ ַאמַארָאנַאּפ ַא עסעיפ יד זיא ,רעווַאּפ-רעווַאכ ןוֿפ ןַאמָאר ַא
 ."דייס טסיא, רעקרָאי-וינ ןיא עטסמערָא עמַאס יד ןוֿפ

 -תלעג טימ ,סעיצַָארָאקעד ןוֿפ םומינימ ַא טימ גנוריֿפֿפױא יד.
 סָאד ךיױא זיא טוג .טוג רעייז זיא ,קעה ַאמ ןוֿפ גנטכַײלַאב ענעג
 טימ ױרֿפ ענעבירטעגכרוד ַא ,רעמיר ַאבויל .עּפורט רעד ןוֿפ ןליפש
 ,לדיימ עגנוי ַא סלַא רענרעל עדלעז ,ןבעל םוצ ןליו ןקרָאטש ַא
 -עקַאבעג-בלַאה סלַא יקסנַאשטילעוו לארׂשי ,סנגינגרַאֿפ טכוז עכלעוו
 ,רעדרָאב רעשיטַאּפמיס ַא יו ןייבשריה םהרֿבַא ,ןסיוו ןוֿפ ןַאמ רענ

 ןליּפש עלַא ;"סיָאב, יד סלַא סבָאקיישזד ינעב ןוא ןיסעד סולושזד
 -נַא עטוג ַא טיג וויטקעלָאק-רעליּפש ףעטרַא רעד.. קיטולבלוֿפ
 ."גנולעטשרָאֿפ-לבמַאס

 ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא} טבַײרש *םַארגעלעט דלרָאװ;
 :{ ןַאמקיט

 -עט ירוקרעמ ןיא עסעיפ עשידִיי עַײנ ַא ,"טירטס ןָאטנילק,...,
 -ירָא ןיא... יעוודָארב ףיוא ףעטרַא םעד טכַארבעגקירוצ טָאה רעטַא
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 - זיא ?"טירטס ןָאטנילק,..

 ןופ ןָאקיסלעל

 -ַארד ךַאז רעד ןיא ץלַא ךָאנ טלעֿפ ,קיטש-רעטַאעט ַא יו רעלימ .?
 -קַארַאכ ךעלציפ טרָאד ןוא ָאד ךיז ןוַײװ. גנוקיטכערַאב עשיטַאמ
 קינייוו רעייז .ליּפשע-לבמַאסנַא רעקידהשק-טשינ ַא ןוא ליּפשיוש-רעט

 לארׂשי סָאװ רעסיוא רעליּפשיױש ענלצנייא יד ןגעוו ןגָאז ןעמ ןָאק

 -רעד ךיז ןבָאה רעמיר ַאבויל ןוא ןַאמדירֿפ סירָאמ ,יקסנַאשטילעוװ

 ,ןטָאטַאּפָא דוד ןוא ןײטשדלָאג לכימ .טרַאדנַאטס-ףעטרַא םוצ ןביוה
 ָאד ןענַײז ,ןעגנוכיירגרעד עסיורג ןטרַאוװרעד ןָאק'מ ןעמעוו ןוֿפ

 סרעדיינש זיא דרָאװ םעל .ןלָאר ערעיז וצ טסַאפעגוצ טכעלש

 ."גנולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ רעסישזער סלַא "םוקמב;

 ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא} טבַײרש שַארַאכ| ,קעשוד

 *:{ןַאמקיט

 ירוקרעמ סלעוו ןָאסרַא ןיא טציא ןליּפש... רעליּפש-ףעטרַא 'יד,
 -ַאכ ןוֿפ עיצַאזיטַאמַארד ַא ,"טירטס ןָאטנילק, עסעיפ יד רעטַאעט
 -ַאמַארד יד טכַאמעג טַאה סָאוו ,רעלימ .ל... ןַאמָאר סרעווַאּפ-רעוו
 זיא עסעיּפ ַא יו שטָאכ .טנכייצעגסיוא טכַאמעג סע טָאה ,עיצַאזיט
 עקידרעירֿפ סֿפעטרַא ןוֿפ טרַאדנַאטס ןרעטנוא "טירטס ןָאטנילק,
 עטסנעעזעגנָא יד ןוֿפ ענייא יו סױרַא ןגעװטסעדנוֿפ סע טמוק ,ןכַאז
 עקיעֿפ סדרָאוו םעל .ןָאזעס ןקיטנַײה ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד-רעטַאעט

 -גולק יד ,עפורט רעד ןוֿפ ןליּפשש עטנכייצעגסיוא סָאד ,ישזער

 יד קרַאטש ןבייהרעד סעיצַארָאקעד עטצענערגַאב ,עטכַארטרַאֿפ
 בױל עטסכעה יד .."טירטס ןָאטנילק, ןיא טגיל סָאװ ,עידעגַארט

 "רעטסגנעג רעד קיימ, סלַא ןײטשדלָאג לכימ ןענידרַאֿפ ליּפש ןיִא
 ןהָאק ןרהא .זיױה-טנעמלטעס ןיא רעטעברַא סלַא ושָאטַאּפָא דוד ןוא
 טסיא רעד ףיא טלעוורעטנוא רעד וֿפ רעריֿפ ַא ,"גרעבנַײוו, סלַא

 ןיא גנולעטשרָאֿפ ענעטלַאהעגסיוא ,עקידנשַארעביא ןַא טיג דייס
 ַא סלַא טנַאװמַא זיא רעמיר ַאבויל .עלָאר רעשיטַאפזיס-טינ ַא
 ַא סױרַא טוג רעייז טגנערב רענרעל עדלעז ןוא ,עטנכדש טרָאס
 ןיירזעריה םהרֿבַא .געו עטכעלש ףױא קעװַא זיא עכלעוו ,לזיימ

 -ַאטקעלעטניא רעד ,"לדנעמ, ןוֿפ עלָאר יד השקשינ רָאג טליפש
 ןַאמדירֿפ סירָאמ טיג ליּפש רענַײֿפ רָאג ַא .רעירַאטעלָארּפ רעל

 -נילק, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעקיטציא רעד טימ... "ריאמ עשטיא , סלַא
 -ירֿפ ענַײז ןוֿפ דַארג ןכיוה םעד ןָא ףעטרַא רעד טלַאה "טירטס ןָאט

 ."ןעגנוכיירגרעד עקידרע

 גנוצעזרעביא רעד ןיא} *ריעוו סנעמיווק ןיא טבַײרש .ר .ר .ב

 | :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ
 טליּפשעג טציא טרעוו ןעזנָא ןלַאיצָאס ןוֿפ עמַארד עקרַאטש ַא. |

 רעייז ןיא רעליפש-ףעטרַא יד ןוֿפ רעטַאעט ירוקרעמ םעד ןיא
 יד ןיא קילב ןכעלטַײד ַא טיג "טירטס ןָאטנילק, .ןָאזעס ןטֿפלעוװצ
 זיא'ס ."דייס טסיא, רעטסּוװַאב רעד ןיא רעניוװונַײא יד ןוֿפ סנבעל
 ענעדײשרַאֿפ יד .ןיז ןכעלנייוועג ןיא טלַאהניא רעקרַאטש ןייק ָאטינ
 ףמַאק ןוא טײקמערָא ןוֿפ עמעט רעד טימ ןדנובעג ןענַײז סענעצס
 ױזַא דנריר רעייז זיא עכלעוו ,הׂשעמ עטלַא ןַא.. ץנעטסיזקע רַאֿפ
 רעד ןוֿפ ןעמוקוצסױרַא ףליה עקיצנייא יד... טריטסיזקע יז יו גנַאל
 ןטקינײרַאֿפ ןקרַאטש ַא ןיא ,טנעה ענעגייא ערעייז ןיא טגיל עגַאל
 .העושי יד ןעמוק טעוו לָאמַא ,לָאמַא רשֿפא ןוא... ףמַאק

 ,ןבעגעגרעביא טרעוו סע יװ ןֿפוא רעד רָאו ,השעמ יד טיני

 עטוג ,ליּפשיױש רענַײֿפ .סלוע ןוֿפ גנרעטסַײגַאב יד סױרַא טֿפור
 .טנווָא ןעמענעגנָא ןַא ךַײא ןביג ןלַאֿפניײא עוויטַארָאקעד ןוא יששזער
 םיחבש ןלייטוצסיוא רעווש זיא וויטקעלָאק-רעליפש םענַײֿפ ַאזַא רַאֿפ
 ןווָאקיזייא ןענָאמרעד זומ'מ רעבָא .רעמענלייטנָא ענלצנייא יד וצ
 -שריה .א ,"עטנַאט סמירמ, סלַא רעמיד ַאבויל ,"רָאטַארַאנ, סלַא

 ןוֿפ טעברַאַאב ,רעווַאּפ-רעווַאכ ןוֿפ ןַאמָאר ַא יװ ןבירשעג לַאניג
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 רעט ַאעט ןשידיי

 ןֿפלעה עכלעוו ,"לרעב; סלַא ךילײרֿפ סיאול ןוא "לדנעמ, סלַא ןייב

 . ."גנולעטשרָאֿפ רענייש רעד וצ ךס ַא

 .יַאטסָאקַא לאירוא,
 -ַארד יד טריֿפעגֿפױא *ףעטרַא, רעד טָאה 1929-1940 ןָאזעס ןיא

 דוד ןוֿפ טצעזרעביא ,ווָאקצוג לרַאק ןוֿפ *ַאטסָאקַא לאירוא , עמ
 -ַארָאקעד ,ךואר השמ -- קיזומ ,רעדיינש ָאנעב --- ישזער ,ןײטשֿפָאה
 .ןַאמטַארג ינעֿפ --- ןעמויטסָאק ,וועל לאומש -- סעיצ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלַאוװכוב .נ
 .עיצידַארט ַא זיא'ס .עסעיּפ ַא יו רעמ זיא יַאטסָאקַא לאירוא',

 -צוג לרַאק ןוֿפ;. עידעגַארט יד טָא יװ רָאי טרעדנוה טעמּכ ןיױש
 ..ןרעדנעל ןוא רעקלעֿפ ךס ַא ןוֿפ} עניב רעד ףיוא ךיז טלַאה ווָאק
 עסעיפ עלענָאיצידַארט ַא ןרָאוװעג *ַאטסָאקַא; זיא רעטַאעט ןשיד יי ןיא
 טייקטסנרע רעטסערג רעד טימ ןגױצַאב ךיז טָאה ףעטרַא רעד.

 ינעֿפ ,סעיצַארָאקעד סוועל לאומש.. ליּפש-רעטַאעט רעד טָא וצ
 ליטס םעד ןיא ןענַײז קיזמ סכואר השמ ןוא ןעמויטסָאק סנַאמטָארג
 רעדיינש ָאנעב .קַאמשעג ןטסעב ןיא ןוא ;טרעדנוהרָאי ןטּול.. ןֿפ
 ןָא ..םעיניל עשיסָאלק עגנערטש טכוזעג ישזער ןַײז ןיא טָאה
 יד ןריסישזער טוװרּפעג ךיוא טָאה רעדיינש.. תואצמה עשינעצס
 -ףעטרַא יד.. ליטס ןשיסַאלק ןנערטש ןיא רעליּפשיוש ענלצנייא
 יז . ליטס.. ַאזַא ףױא ןרָאװעג ןגױצרעד טינ. ןענַײז רעליּפש
 ןוֿפ עלָאר טפױה רעד ןיא . טקערָאק ןלָאר ערעײז ךרוז ןריֿפ

 ןיא ןטייקירעווש ןייק טַאהעג טינ ןײטשדלָאג ?כימ טָאה ?ַאטסָאקָא,
 ןליּפש ןַײז ןוֿפ טקעֿפע.. רעד שטָאכ ןוא ,גנושטַײטסיױא ןוֿפ טרפ
 עידעגַארט רעשיסַאלק רעד ןוֿפ ?יטס רעד זיא ,רעקרַאטש ַא זיא

 .לוֿפטֿפַארק ןוא םרַאװ ןוא ןַײֿפ .טיא ףיוא ןעגנּוװצעגֿפױרַא יו...
 רעניילק ַא ןיא-. "תידוהי, ןוֿפ לָאר רעד ןיא ילרעוועב ןעלעה זיא

 ,עשיטעָאּפ ,עקיטכיל ַא גרעברעבליז הרש טֿפַאש עלָארןדָאזיּפע
 -סָאקַא ןוֿפ טלַאטשעג עכעלשטנעמ עקידנלַארטש ,עקידנריר-טרַאצ

 טנַאילירב ַא יו סױרַא טכױל ןליפש ריא .עמַאמ רעדנילב סָאט

 יד ץיוװָארָאה סהרֿבַא ךרוד טריֿפ ליווו רָאג .גולעטשרָאֿפ רעד ןיא

 -ַאּפמיס וצ זיא ושָאטַאּפָא דוד... "אביקע יבר}, ןטלַא טעד ןוֿפ לָאר

 ןַאמדירֿפ .מ... *טנַאגירטניא רעטוג ַא ןַײז וצ ףױא שיריל ןוא שיט

 -נע ןַא -- ווָאקיזייא המלש ןוא "*סָאטנַאס עד יבר; ןטקערָאק ַא טיג

 ךס ַא טָאה יקסנַאשטילעװ לארׂשי ."ַאװליס עד רעטקָאד, ןכעל

 ליּפש ַא ןוא טנעה יד ןזָאלרעדנַאנֿפ רעבָא ,ןוייר וצ דיר עכיױה

 ןוֿפ לָאר רעד ןיא טינ רע ןָאק ,הירב ַא רע זיא ףיורעד סָאװ ,ןָאט

 וצ ףרַאדַאב סע יו רעניד ַא זיא רעטסַאג ֿבקעי. דזחס ןכַײר םעז

 יח יו ךעלבױלג ןענַײז ןץייטשנעוועל .י טימ ןַאמרעדיינש .מ ןוא ,ןַײז

  ךורב; ןוֿפ לָאר יד .ַאטסָאקַא ןשִי ָארעה םעד ןפ רעדירב עטסָארּפ

 -עגנָא ןַא טכַאמ רע .דַאבַאב םייח ךרוד טריֿפ לגנַיי סלַא "ַאזָאניפש
 "רַאֿפ טינ ,הלילח ,זיא ַאטסָאקַא לאירוא ,ללכה... קורדנַײא ןעמענ
 חא טנַײרֿפ ענַײז וא ףעטרַא רעד ."ףעטרַא, ןיא ןרָאװעג טמעש

 | .יליּפש רעד ןוֿפ ןדירֿפוצ ןַײז ןגעמ רערערַאֿפ

 .טבַײרש ןילדע וו
 עשיסַאלק יד טציא טלי ףע... !יטקעלָאק-ףעטרַא ועטטּוװַאב רעד,

 גנוריֿפֿפױא ענַײֿפ רעיײז ַא טָאה סָאװ ,"ַאטטַאקַא ?אירוא , עמַארד
 ןוֿפ גולעטשרָאֿפ עקיטכערפ ,ענַײֿפ ַא .ָאי ועטשעט ירוקרעמ ןיִא
 ַא ומ לכ םדוק ...עניב-טלעוו רעד ןוֿפ עמַארד רעטמירַאב רעטלָא ןַא
 סָאװ ,רעדיינש ָאנעב רעסיששזער םעד ןרעוו טכַאמעג טנעמילּפמָאק
 רע ..גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ ןַאלּפ םעד רַאֿפ ךעלטרָאוטנַארַאֿפ זיא

 .ךַאז רעצנַאג רעד רַאֿפ סַאר עשיטסילַאער ַא.. טכוזעג קיטנעק טָאה
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 םעד ןוא ַאטסָאקַא לאירוא ןטנשקעעגנייא סעד ןשיווצ.. ףמַאק רעד.

 ,רעלעוטקַא ןַא זיא ,סָאטנַאס עד יבר ,הלהק רעד ןוֿפ רעריֿפ 8 ןגנערטש

 ןיײטשדלָאג לכימ טכיירגרעד ענעצס רענעי ןיא.. רעקידנריר ףיט ַא

 -ָאמע ןוא רענעגָאלשרעד-קיטסַײג רעד סלַא סָאטַאּפ ןטסכעה ןַײז

 -עצס ערעדנַא עטסרעמ יד ןיא שטָאכ ,דלעה רעטרעדורעצ-לענָאיצ

 ריא ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ עדנצנעלג ַא.. ךעלכַאוװש רע טליּפש סענ

 -ַאב יז .ילרעוועב ןעלעה טיג תידוהי עגנוי ענייש יד סלַא עלָאר

 -עלע ריא טימ ,טײהנזעװנָא ריא טימ עניב יד טכַײלַאב ןוא טנייש

 ןגינגרַאֿפ רעתמא ןַא זיא יז .טײקמערַאװ רעלענָאיצָאמע ןוא ץנַאג

 ,ןלעטשרָאֿפ רימ ןָאק ךיא.. רעטַאעט ןרַאֿפ סניוועג ַא ןוא גיוא ןרַאֿפ

 ןעמויטסָאק יד ןיא םעווקַאב ױזַא ןליֿפ טינ ךיז לָאז ושָאטַאּפָא דוד זַא

 ןליּפע ןַײז ןיא זיא'ס רעבָא ,טַײצ רענעי ןוֿפ רזוס ןכַײר ַא ןוֿפ

 -עג רעד סלַא ווָאקיזיא המלש טימ ױזַא זיא סָאד .קיטנעק טינ סָאד

 -עג רעכַײר רעד סלַא יקסנַאשטילעװ .י ."ַאװליס עד, רעטנרעל

 יז. "?סָאטנַאס עד יבר, סלַא ןַאמדירֿפ השמ רעדָא ןַאמסטֿפעש

 -סיוא ןוא קרַאטש סרעדנוזַאב ,ןרָאיטקַא עטלֹוׂשעג-טוג יו ןליפש

 -קנַאד ןייק טינ זיא עלָאר סושָאטַאּפָא .ןַאמדירֿפ השמ זיא ןטלַאהעג

 וצ סא טדיימ רע רעבָא-. טנַאגירטניא לקיטש ַא זיא רע .ערַאב

 "ילעוו טוג ץנַאג ךױא ןליפש סע ."ןיעלױװ ַא ןוֿפ פיט םעד ןֿפַאש

 ,ַאווליס עד .רד רעד סלַא ווָאקיזייא ,רעטָאֿפ סתידוהי סלַא יקסנַאעט

 גרעברעבליז הרׂש ,אביקע יבר רעטלַא רעד סלַא ץיווָארָאה .םהרֿבַא

 ןֿפ רענייא סלַא ןַאמרעדיינש .מ ןוא רעטומ עטלַא סַאטסָאקַא סלַא

 ,ךילײרֿפ .ל :ןלָאר ערענעלק ךיוא ןבָאה סע .רעדירב סַאטסָאקַא
 דַאבַאב םייח ןוא רענישַאגַאנ .ש ,שריוק .מ ,ןייטשנעוועל .י ,רעטסַאג
 | ."ןײטשֿפָאה דוד ןוֿפ טצעזרעביא טוג ץנַאג זיא... טסקעט רעד ..

 :טבַײרש ץכ השמ

 לאירוא, ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ יד ןעזעג קיטנוז ןטצעל בָאהיכ,
 ,גנוגַײצרעביא עֿפיט ןַײמ זיא סע.. רעטַאעט-ףעטרַא ןיא "ַאטסָאקַא
 עטסעב יד ןוא עטסֿפַײר יד יַאטסָאקַא לאירוא, זיא רָאנ טינ זַא
 רָאנ ,ןבעגעג טציא זיב זדנוא טָאה ףעטרַא רעד סָאװ גנולעטשרַאֿפ
 גנולעטשרָאֿפ עטסטנַאסערעטניא ןוא עטסעב יד טציא זיא סָאד זַא
 -ַאב סע.. עקירעמַא ץנַאג ןיא טסייה סָאד ןוא ,קרָאירינ ץנַאג ןיא
 רעזדנוא רעכלעוו וצ עֿפפטש עשירעלטסניק עכיוה עַײנ ַא טנכייצ
 .סָאװ ןרזחרעביא טינ ַאד ךיא ליוו.. ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ףעַײרַא
 -ףעטרַא ענלצנייא יד ןוֿפ ליּפש רעד ןגעוו ןבירשעג ןיוש .טָאהימ..

 ןוא סעיצַארָאקעד עשיליטס עלוֿפטכַארּפ סּוועל ןגעוו ,רעליּפשיוש
 ןיא תמא םעד ןקוק רעבָא ןזומ רימ... ישזער:.. סרעדיינש ָאנעב ןגעוו
 ןרילרַאֿפ וצ רַאֿפעג רעסיורג רעד רַאֿפ רעדיוו ןעייטש רימ ,ןגיוא יד

 רעזדנוא וליֿפַא ,םלוע רעשידִיי רעזדנוא... רעטַאעט-ףעטרַא רעזדנוא
 ּפָא ךַאװש ןוא סַאזגנַאל רעייז ץלַא ךָאנ ךיז טֿפור סלוע-רעטעברַא
 ןוֿפ קעווצ רעצנַאג רעד.. ףעטרַא ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ףיוא

 וצ רָאנ ,קיטירק ַא ןבַײרש וצ טינ זיא רעבירעד לקיטרַא ןקיזָאד

 עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עדעי ,שטנעמ-רוטלוק רעדעי זַא.. ןענָאמרעד

 דלַאב לָאז ,רעטַאעט ןוֿפ רעבָאהביל רעתמא רעדֶעי ,שטנערב ןוא

 םיא ןלָאז ערעדנַא זַא ,ןֿפלעה לָאז ןוא רעטַאעט סעד ןכוזַאב ןיײלַא

 ףעטרַא םעד ןרילרַאֿפ וצ רַאֿפעג ןיא רימ ןעייטש שרעדנַא .ןכוזַאב
 ."ךיוה ןטסכעה ןַײז טכיירגרעד .טָאה רע ןעוו דָארג

 ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא| טבַײרש יזִמייט .קרָאי-וינ;

 /  :ןןַאמקיט
 ןבירשעג זיא רעליּפש ףעטרַא יד ןוֿפ .טליפושעג עמַארד יד.., |

 -צוג לרַאק שטַײד םעד ןוֿפ קירעצ ךָאי טרעדנוה טימ טעמּכ ןרָאװעג
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 +עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןרָאוװעג טליּפשעג לָאמ ךס ַא זיא ןוא ווָאק

 םעד ןוֿפ ליטס ןיא זיא ןײטשֿפָאה דוד ןוֿפ גנוצעזרעביא עַײנ יד.
 יד ,רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ישזער יד ךיא יױזַא.. טסקעט ןלעניגירַא
 -ַאלקעד ןַײז ןיא ןײטשדלָאג לכימ .רעווש ךיז ןגעווַאב ןרעטקַארַאכ
 .טסַײג ןקיורמוא םעד סױרַא טינ טגנערב גנולעטשרָאֿפ רעשירָאטַאמ
 ףױא טינ ךיז ןביײה רעליּפשיש ערעדנַא יד ךיױא .ַאטסָאקַא ןֿפ

 "אביקע יבר, םלַא ץיוָארָאה םהרֿבַא ןלָאר ערעייז ןוֿפ רעכעה
 תורוע עכעלשטנעמ עכעלטע יד ןוֿפ עטסעב סָאד סױרַא טגנערב
 ןעגנערב גרעברעבליז הרׂש ןוא ילרעוועב ןעלעה .עמַארד רעד ןיא
 רעד ןיא ןבעל טלעֿפ סע .טייקמערַאו עכעלנעױרֿפ סָאװטע ןַײרַא
 טנָאקעג טלָאװ גרוטַאמַארד ןוא טעָאּפ ררעסערג ַא רָאנ .עמָארד

 -ָאמ ַא רַאֿפ עידעגַארט עקידנריר סַאטסָאקַא לאירוא ןעגנערבסױרַא
 ."םלוע םענרעד

 "רעביא רעד ןיא } "ריעוו סנעמיוו ,, ןיא טבַײרש שעד .ר סַאמָאט

 :{ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעז
 רַאֿפ טָאה ,רעלטסניק עפורט עשידִיי יד ,רעליּפש ףעטרַא יד;

 טרעדנוה סווָאקצוג לרַאק ןָאזעס ןקיטנַײה ןוֿפ עסעיפ רעטייווצ רעד
 ָאנעב רעטנוא... *ַאטסָאקַא לאירוא, עידעגַארט עשיסַאלק עטלַא-רָאי
 םעד סױרַא רעליפש-ףעטרַא יד ןעגנערב ישזער רעגולק סרעדיינש
 -ַארעטיל יד רעטנוא ןכַײרטש ןוא עסעיּפ רעד ןוֿפ טסַײג ןשיגַארט
 -עגסיוא עּפורט יד זיא ןיײמעגלַא ןיא ...טסקעט םעד ןוֿפ ןטרעוו עשיר
 ןזעינעמכַאֿפ טכע ןַא ףיוא סױרַא טגנערב ןײטשדלָאג לכימ.. טנכייצ
 ןסילשַאב ףרַאד רעכלעוו ,ןַאטסָאקַא} רעקנעד ןוֿפ ַאמעליד יד ןֿפוא
 עקִיעֿפ ַא זיא ילרעוועב ןעלעה .ץרַאה ןַײז רעדָא ּפָאק ןַײז ןגלָאֿפ וצ

 -רַאֿפ יז .וויטקעלָאק-ףעטרַא ןרַאֿפ סניוועג רעסיורג ַא ןוא עסירעטקַא !
 ַא ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא .טייקכעלנעזרעפ ןוא טייקנייש ,ןח טגָאמ

 ,"ַאוליס עד, סלַא ווָאקיזייא לָאס :ענַײז ליּפש םוצ ןגָארטעגוצ ךס
 טלַא גרעברעבליז הרׂש ןוא "אביקע יבר, סלַא ץיווָארָאה םהרֿבַא

 יד ןוֿפ ענייא זיא "ַאטסָאקַא לאירוא, ."רעטומ עדנילב סַאטסָאקַא;
 ."טלעוו רערָאג רעד ןיא עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןסעיפ עשיסַאלק

 ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא} *ןָאס גנינוויא , ןיא טבַײרש .י .י

 :|ןַאמקיט ֿבקעי
 ןיא "ַאטסָאקַא לאירוא , ןיא רעליפש-ףעטרַא יד טעז ריא ןעווע

 זיא עסעיפ ײד זַא ,ןריזילַאער וצ רעווש ךַײא זיא ,רעטַאעט ירוקרעמ
 רָאי טרעדנוה עּפַאנק טימ ווָאקצוג לרַאק ןוֿפ ןרָאװעג ןבירשעג
 ןביג ישזער סרעדיינש ַאנעב רעטנוא רעליפש-ףעטרַא יד... קירוצ

 -סָאמטַא יד ןבעלוצֿפױא ייז טגנילעג סע .גנולעטשרָאֿפ עלוֿפרילָאק ַא
 -טפיוה רעד ןיא ןײטשדלָאג לכימ.. םַאדרעטסמַא טלַא ןוֿפ ערנֿפ
 לָאס ,עשרענטרַאּפ ןַײז טליּפע עכלעוו ,ילרעוועב ןעלעה ,עלָאר

 עד יבר, סלַא ןַאמדירֿפ סירָאמ ,"ַאווליס עד .רד, סלַא ווָאקיזייא |
 ךיז ןענעכייצ "אביקע יבר,.סלַא ץיווָארָאה םהרֿבַא ןוא ?סָאטנַאס

 עטוג ַא טעז / ןוא ףעטרַא םוצ טייג ,שידִיי טײטשרַאֿפ ריא ביוא .סיוא
 : : ."גנולעטשרָאֿפ

 גנוצעזרעביאר רעד 'ןיא} טבַײרש *םַארגעלעט דלרָאװ יהט;

 :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ
 ןיא *ַאטסָאקַא לאירוא, ןוֿפ ערעימערפ רעד ַײב ;טנוװָא ןטכענ...,

 -סנביױל ַא ןבעגעג רעליפש-ףעטרַא יד ןבָאה ,רעטַאעט ירוקרעמ
 עטסעב יד סלַא טלעטשעגסױרַא רעדיוו ךיז ןוא גנוֿפַאש עטרעוו
 ןַא ישזער ןַײז ןיא סױרַא טזַײװ... רעדיינש ָאנעב.. .עפורג-רעטַאעט
 ןיא טייקנטלַאהעגקירוצ ןוא סזילַאער וצ גנוגיינ עכעלנייוועגרעסיוא
 ןבָאה סעיצַארָאקעד סוועל םעס .טסקעט סוצ ןסערעטניא עטסעב יד
 -ויטסָאק סּנַאמטָארג ינעֿפ .עיזַאטנַאֿפ ןוא לַאֿפניײא ךס ַא ןגָארטעגוצ

501 

 ןופ ןָאקיססעל

 -ַאּפע עתמא ןיא סעקינֿפעטרַא עשיסור יד טלדנַאוװרַאֿפ ןבָאה ןעמ
 לָאס ,ילרעוועב ןעלעה טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןטסעבמַא .ןלָאינ

 ,"ןײטעדלָאג לכימ ןוא ווָאקיזייא

 -יא רעד ןיא| טבַײרש *רָארימ יליעד, ןיא ןַאמלָאק טרעבָאר
 | :|ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ גנוצעזרעב

 לאירוא, סווָאקצוג לראק ןוֿפ גנוריֿפֿפיוא סרעליפש-ףעטרא יד,
 רעייז זיא'ס .רעדיינש ַאנעב ןוֿפ טריסישזער ןַײֿפ רעייז זיא *ַאטסָאקַא
 רעליּפש-ףעטרַא יד.. ףעטרַא ןטימ קירוצ ןרעדיינש ןבָאה וצ טוג
 ןליפש לוֿפרילָאק ַא.. גנולעטשרָאֿפ עלוֿפסקורדנַײא רעײז ַא ןביג

 -געווַאב ,ץנַאגעלע טגנערב יז ."תידוהיג סלַא ילרעוועב ןעלעה טזַײװ

 ענייא ,ןעניימ רימ יו ,זיא יז .עלָאר ריא ןיא טייקנייש ןוא טייקכעל

 רעד ףיױא סעסירעטקַא עגנוי עקידנכערּפשרַאֿפ ןטסרעממַא יד ןֿפ
 ןדנריר ןוא ןלוֿפסקורדסױא ןַא .גָאט וצ טנַײה ,עניב רעקרָאידינ
 ןענעכייצ סע ."ַאטסָאקַא, סלַא ןײטשדלַאג לכימ טֿפַאש רעטקַארַאכ
 -ךירֿפ סירָאמ ,ווָאקיזייא לָאס ,יקסנַאשטילעװ לארׂשי סיוא ךיוא ךיז
 םייח ןוא ץיווָארָאה םהרֿבַא ,גרעברעבליז הרׂש ,ושָאטַאּפָא דוד ,ןַאמ
 ןוֿפ סעיצַארָאקעד יד ןרעוו וצ טנָאמרעד ךיוא ןענידרַאֿפ סע .דַאבַאב
 ."ןַאמטָארג ינעֿפ ןוֿפ ןעמויטסָאק יד ןוא וועל סעס

 .םענעצס ןוא סרעטקַאניײא
 ןענַײז *ףעטרַא; ןוֿפ ץנעטסיזקע רָאי 10 עטשרע יד ןוֿפ ךשמ ןיא

 טלעטשעגֿפיונוצ) *?ףעטרַא רָאי ןעצ, ךוב ןיא טכירַאב םעד טול ,ךיוא
 ןסעיּפ 18 רעסיוא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא (ןַאמדירֿפ השמ דילגטימ ן'ֿפ
 ,סנעשזדעּפ ןוא סעיצַאמַאלקעד-ןסַאמ ,ץנעט ,סרעטקַאנײא 63 ךיֹוא
 ןוא ליּפש ןסַאמ, ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז 1927-28 ןָאזעס ןיא
 .=ײרֿפ -- קיזומ ,יסָאמ דרַאװדע ןוֿפ ר'א ,ףלואוו ףלָאדַא ןוֿפ *טעלַאב

 .נ ןוֿפ "קיירטס, .לעגיס טידיא -- ץנעט ,ןיירַאֿפ גנַאזעג טייה
 .מ --- רעלָאמ ,לטסעמ ֿבקעי --- ישזער ,רעטסנעֿפ .ב ןוא דלַאװכוב

 ןוא לעג ,טיור, ;ןָאסנעב .ס -- ץנעט ,רעֿפײש .י--- קיזומ ,סַאֿפ
 סעיצַארָאקעד ,לטסעמ ֿבקעי -- ישזער ,ףלואוו ףלָאדַא ןוֿפ *ץרַאװש

 -יַאמ,, ,לעגיס טידיא -- ץנעט ,רעֿפײש .י -- קיזומ .,ןָאסנָארַא .ב --
 סַאֿפ .מ --- רעלָאמ ,לטסעמ ֿבקעי -- ישזער ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ "סדענ

 .רעלטָאק .י ןוא

 רעקוועלירתכ, ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז 19287-29 ןָאזעס ןיא
 ֿבקעי -- ישוער ,םכילע-םולש טול רידַאנ השמ ןוֿפ *ןלעטָאה
 ַא ןוֿפ ןטונימ עטצעל יד, ;רעלטָאק .י -- רעלָאמ ,לטסעמ
 ;לטסעמ ֿבקעי --- ישזער ,םכילע-םולש טיול ,רידַאנ השמ ןוֿפ *רעגייז
 -ַָאמ ,לטסעמ ֿבקעי --- ישזער ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ *ןדָאזיּפע סנעזייר;
 ןָאינוי ,ייודָארב טסיא ,טירטס יטסירק,א ;רעלטָאק .י -- רעל
 | ,לטסעמ ֿבקעי --- ישזער ,דלַאוװכוב .נ ןוֿפ "רעווקס

 רעַײנ רעד, ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז 1929-30 ןָאזעס ןיא = |
 ַא ןיא, ;ןלטסעמ ֿבקעי -- ישזער ,רידַאנ השמ ןוֿפ *איֿבנה והילא
 ֿבקעי -- ישזער ,ןָאסלעגרעב דוד ןוֿפ *טכירעג ןשידִיי-שיטעװָאס

 -ָאמ ,םכילע-םולש טיול ןיגלָא .מ ןוֿפ (ץנַאט) *רמועב גל, ;לטסעמ

 - ,חמצ ןימינב -- ץנעט ,רענייוו רַאזַאל --- קיזומ ,ןָאסנָארַא .מ -- רעל
 ָאנעב -- ישזער ,עלעדנעמ טיול רידַאנ השמ ןוֿפ *טָאכיק ןימינב,
 רעד, .חמצ ןימינב -- ץנעט ,רעלטָאק .י -- רעלָאמ ,רעדיינש
 -ָאדַא .ל -- קיזומ ,(שילעדנעמ םחנמ) ?ןשטנעמ-טֿפול יד ןוֿפ ץנַאט

 ,לעגיס טידיא -- ץנעט ,ןַאימ

 ןוֿפ "ןגיל ַא'ס; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז 1930-31 ןָאזעס ןיא
 יד רעהַא גנַאלרעד, :רעדיינש .ָאנעב -- ישזער ;םכילעד םולש

 יקסמָאדַאר .מ ןוֿפ ריא .,רידַאנ השמ ןוֿפ "יושזרוב | ,טלעוו
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 -- ישזער ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ "רעטַאעט-טסנוק טיעד-וט-טּפַא;
 -- ישזער ,רעטסנעֿפ .ב ןוֿפ *ןלַאֿפ רעטעג ןעוו; ,רעדיינש ָאנעב
 ןוֿפ "וויזירּפ רעטיור רעד, .רעלטָאק .י -- רעלָאמ ,רעדיינש ָאנעב
 .רעלָאמ ,רעדיינש ָאנעב --- ישזער ,ןוויטָאמ-סקלָאֿפ טיול ,דלַאוװכוב .נ

 -נַאּפ; ,לעגיס טידיא -- ץנעט ,רעֿפיײש .י --- קיזומ ,רעלטָאק .י --

 רעטסנעֿפ .ב ןוֿפ *עיצַאירּפָארּפסקע; ;ץנירּפ .א ןוֿפ *ץנַאט עמימָאט
 ,דואמ .ז -- רעלָאמ ,רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,םכילע-םולש טיול

 -קַאדער עסָאנעג, ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז 1921732 ןָאזעס ןיא
 ןוֿפ ?ןרעטנימָאק, ,רעדיינש ָאנעב .--- ישזעה ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ *רָאט
 -סקלָאֿפ עשירגענ ,"יאברעטָאװ; ,יקסמָאדַאר .ס --- ישזער ,ןיגלָא .מ
 דוד ןוֿפ "רענערב ילַאװ רעגריב; ,ןייבשריה .א -- ישזער ,דיל
 .א ןוֿפ "גירק םעד גירק, ,רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,ןָאסלעגרעב
 ,ווָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,ץנירּפ

 טעװעטַארא :ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז 33*1932 ןָאזעס ןיא
 --- ישזער ,רענטַאלּפ .א ןוא דלַאװכוב .נ ןוֿפ *רעטַאעט עשידִַיי סָאד
 -ייש ,י -- קיזומ ,וָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב
 ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ *םידָאֿפ רעטיור רעד ;לעגיס טידיא -- ץנעט ,רעֿפ
 .,רענרעשט .ֿפ ןוֿפ "טעטיזרעווינוא-רעטעברַא ןשידִיי ןוֿפ סיֿפָא ןיא;

 -- ישזער ;ימלַאט .ל ןוֿפ ?ןַאשזדיב ָאריב; :רעדיינש ָאנעב --- ישזער

 ןָאטגניװיר/ ;וָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,ןַאמרעדיײנש .מ

 ,וָאקיזיײא .ש ןוא ןײטשדלָאג .מ -- ישזער ,רידַאנ השמ ןוֿפ *טירטס

 ,רידַאנ השמ ןוֿפ ?ןעייג ןּפורט, {ווָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד

 טול ,סענָארַא .ֿפ ןוֿפ *תוסנרּפ-טֿפול, ;רעדיינש ָאנעב -- ישזער

 -ָאלָאז ,מ --- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב --- ישזער ,םכילע-םולש

 ישזער ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ *טינ טיָאלמ; :ָאריּפַאש .ל -- ץנעט ,ווָארַאט

 ןוֿפ *יקָאטנעק; ;ווָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב --

 השמ ןוֿפ "ןדייר ןטַאקַאלּפ, ;רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,ץנירּפ .א

 ,ל --- ץנעט ,דומַאלַאמ --- קיזומ ,רעדיינש ָאנעב --- ישזער ,סירֿפיש

 .ָאנעב -- ישזער ,זעלַא רָאברַאה ןוֿפ "יזיב זיא טָאג. ,ָאריּפַאש
 -ַאכ ןוֿפ *סרעּפַאכ יד, ;ווָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש
 -עד ,רעדיינש ָאנעב --- ישזער ,יקסוועשטניוו .מ טיול רעװַאּפ-רעוװ
 ןרהא ןוֿפ *יקסוועשטניוו עדייז רעד; ;ווָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאק
 ַא טגירק םולש? !ווָאקיזײא .ש ןוא ןײטשדלָאג .מ --- ישזער ,ץרוק

 ָאנעב -- ישזער ,רעװַאּפ -רעוװַאכ ןוא רענרעשט .9ֿפ ןוֿפ *לַאדעמ

 "עקירעמַא ןיא חישמ, ;וָארַאטָאלָאז .מ -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש

 זדנוא ןוא למיה םעד ייז; ;רעדיײנש ָאנעב --- ישזער ,רידַאנ השמ ןוֿפ

 -עלעט םַײב, ;רעדיײנש ָאנעב --- ישזער ,רידַאנ השמ ןוֿפ "דרע יד

 + סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ַאנעב -- ישזער ..ןָאסלעגרעב דוד ןוֿפ ןָאֿפ

 ָאנעב --- ישזער ,םכילע-םולש ןוֿפ *ֿבוט לזמ; ;װָארַאטָאלָאז ;מ --
 ָאנעב --- ישזער ,ץרוק ןרהא ןוֿפ *רעיוב יד ןוֿפ גיז רעד; ;רעדיינש
 .רעדיינש

 .א ןוֿפ "טנזיױט 30, טריֿפעגֿפױא ןרעו 1932724 ןָאזעס ןיא
 ,קונייש .י ןוֿפ "סענזיב עקיליײה, ;רעדיינש ָאנעב -- ישזער ,ןעּפָאש
 -- ישזער ,גרעבניײֿפ .ל ןוֿפ *דנַאטשֿפױא. ;ןַאמסירב .ח -- ישזער
 ישזער ,רעװַאּפ-רעװַאכ ןוֿפ *סָאב רעקיצרַאהכייו :רענישַאגַאנ .ש
 -- ישזער ,רעװַאּפ-רעוװַאכ ןוֿפ *עלירָאג רעד; :רעדיינש ָאנעב --
 .מ שידִיי  ;יקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ *לגױֿפ-םרוטש רעד; ;רעדיינש ָאנעב
 ןוֿפ "סנוח םעד יסייּפ לֹטָאמ, ;רעדיײנש ָאנעב -- ישזער ;ןיגלָא
 םלוע, ;רעדיינש ָאנעב -- יׂשזער ,םכילע-םולש טיול/ רעװַאּפ-דעוװַאכ

 .רעדיינש ָאנעב --- ישזער ,םכילע-םולש ןוֿפ "אבה
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 "ףַאלקש רעד; :ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז 1925-26 ןָאזעס ןיא
 "גרַאב רענעדלָאג רעד, ;לטסעמ ֿבקעי -- ישזער ,רעװַאּפ-רעװַאכ ןוֿפ
 ןוֿפ *טָאכיק ןימינב, ןלטסעמ ֿבקעי --- ישזער ,רעװַאּפ-רעוװַאכ ןוֿפ

 לייטרוא רעד, ;לטסעמ ֿבקעי --- ישזער ,עלעדנעמ טיול רידַאנ השמ |

 ,לטסעמ ֿבקעי --- ישזער ,ווָארינשוק .א ןוֿפ *טמוק

 ןוֿפ "לעניש; :ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז 19236-27 ןָאזעס ןיא
 סעיצַארָאקעד ,חמצ ןימינב --- ישזער ,לָאגָאג טיול רעוװַאּפ-רעוװַאכ
 ,סירֿפיש השמ ןוֿפ *לקַאטקעּפס-ןדַאֿפדלָאג , ןוא ;װָארַאטָאלָאז .מ ---

 -ָאקעד ,רעדיינש ָאנעב ןוא לטסעמ ֿבקעי --- ישזער ,ןדַאֿפדלָאג טיול
 ,ךואר ,מ ןוא ןדַאֿפדלָאג .א -- קיזומ ,ווָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַאר

 ,ָאריּפַאש ןעיליל -- ץנעט

 יקיעװש טַאדלָאס רעװַארב רעד,
 ןַײז ןיא דייוש קרַאמ ןוֿפ ריא זיא 1937 רעבמעצעד 21 םעד

 -ַארב רעד; ןרָאװעג טריפעגפיוא גנוצעזרעביא ןוא עיצַאזיטַאמַארד

 יךוַאר השמ ןוֿפ קיזומ ,קעשַאה ווַאלסָארַאי ןוֿפ *קיעווש טַאדלָאס רעוו

 ,וָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלַאוװכוב .נ

 ערעווש ַא ןעמונעגרעטנוא ןבָאה דייוװע קרַאמ ןוא "ףעטרַא, רעד,

 ןריֿפוצֿפױרַא ךוזרַאֿפ סעד ןיא עבַאגֿפױא עכעלטרָאוטנַארַאֿפ ןוא

 רעווַארב רעד, קרעווהעטסַײמ סקעשַאה ווַאלסָארַאי עניב רעד ףיוא

 -לייט ןיולב ךיז טָאה עבַאגֿפױא עקיזָאד יד ביוא ."קיעווש טַאדלָאס

 -רעטַאעט . וטֿפױא רעסיורג ַא ךױא סָאד ןזיא ,ןטעגעגנַײא זַײװ

 ַא ןבָאה ןלעװ ,לַאניגירַא םעד טנעיילעג טינ ןבָאה עכלעוו ,רעײג

 ןינגרַאֿפ ַא זיא סע.. גנולעטשרָאֿפ רעד ַײב ןהאנה| "םייט דוג,

 "נָא. ןציו עגולק ,עטַאוװעמּת ןוֿפ טַאל ןוא רעטַאעט ןיא ןציז וצ

 -ַארָאקעד עגולק-שירעדניֿפרעד ,עקידווערָאּפש ,ענַײֿפ יד ןוֿפ ןלעווק

 ןלעווקנָא ךיוא טעוו ריא ,ןֿפַאשעג טָאה ווָארַאטָאלָאז ואמ סָאװ ,סעיצ

 ןוֿפ ליטס ַא ן'א טריסישזער ןענַײז סָאװ ,סענעצס רָאפ ַא ןֿפ

 ןענָאק טינרָאג ךיז טעװ ריא.. ןרוטַאקירַאק עקידעבעל ,עקסעטָארג

 לכימ ."קיעווש. ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןענייטשדלָאג לכימ ןוֿפ ןבױלּפָא

 רעבָא ,ןרוגיֿפ עלוֿפסקורדנַײא דס ַא ןֿפַאשעג *ףעטרַא; ןיא ןיוש טָאה

 -ךעטסַײמ ןַײז זיא סָאד זַא ,ךיז טכַאד ,קורדנַײא ןשירֿפ ןרעטנוא

 ױוװ רעמ סעציילפ ענַײז ףיא טגָארט "קיעווע, יװ ױזַא ןוא .קרעוו

 גנונדרָא ןיא ץלַא טעמּכ אלימב ןיוש זיא ,עסעיפ רעד ןוֿפ טֿפלעה ַא
 -ליהייב עקירביא יד זַא ,ךָאנ טרֿפב .טַײז רעשירעליּפשיוש רעד ףיוא
 (קירעהעג םעד טימ טגנַאלרעד ןרעוו ןרוגיֿפ עשידָאזיּפע ןוא עקֿפ

 .עיצַאירעטקַארַאכ רעכלרעסיוא רעלעה ןוא ןערב ןשילַָארטַאעט

 עיצַאזיטַאמַארד רעד ןיא זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז זיא סע.

 -עטַאמ ןצנַאג םעד ןפעשסיוא טנָאקעג טינ ןעמ טָאה ךוב םעד ןופ-

 ןייק ןטרַאװרעד טנַאקעג טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה ןעמ.. לַאיר

 .זב סקעשַאה ןוֿפ עסעיפ עקידנגײטש-זעיטַאמַארד ןוא ענעדנובעג

 סָאוװ ,טקילֿפנָאק סיורג ןייק טינ ןוא הׂשעמ ןייק ָאטינ טרָאד זיא סע

 ןסעגרַאֿפ רימָאל זיא.. .ןריזינַאגרָא שיגרוטַאמַארד ןזָאל ךיז לָאז

 רעד ןגעק ןעגנַאגַאב זיא דייוש קרַאמ סָאװ ,דניז יד ןבעגרַאֿפ ןוא

 זיא'ס ןוא ,ןַארַאֿפ טרָאד זיא ףוג רעד .ךוב סקעשַאה ןוֿפ "המשנ

 ויא'ס .ךעלנעזרעּפ קיעווש טַאדלָאס רעװַארב רעד ָאד ךיא טרָאד

 "עטערָאֿפ רעצנַאג רעד רַאֿפ ןוא עיצַאזיטַאמַארד רעד רַאֿפ קילג ַא

 ,רעביל רעזדנוא עניב רעד ףױא טערטרַאֿפ ןקיעווש סָאװ ,גנול

 זַא ,טכַאד רימ.. ןײטשדלָאג לכימ רעטנעגילעטניא ,רעלוֿפטנעלַאט

 סעד טימ טינ טמיטש ישזער רעד ןוֿפ חסונ רעשיטסילַאער רעד

 -ַארּפס דוֿבּכ טימ ךיז טָאה ויטקעלָאק-ףעטרַא רעד... לַאירעטַאמ
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 טמוק רעליפשיוש ןזעי טעמכ .ןלָאר-ןזָאזיּפע עליֿפ יד טימ טעװ

 טרעוװ ןעמַאנסױא קינייו טימ ןוא . ןלָאר עכעלטע ןליּפש וצ סיוא

 -ךַא יד שטָאכ ,ישזער רעד ןוֿפ ןעמַאר ןיא טשרעהַאב עלָאר עדעי

 ."ישזער טרָאס רעדנַא ןַא ףיוא ןרָאװעג ןגיױצרעד ןענַײז סעקינֿפעט

 ןיא סָאװ ןוא לָאר-טּפױה ַא טָאה עסעיּפ יד סָאװ ,טקַאֿפ רעד

 "רעד טינ רעליּפש ערעדנַא ןייק ןענַײז *5'מ,;, ןיא עיזנעצער רעד

 ןבַײרשנָא לָאז דלַאװכוב זַא ,וצרעד טריֿפרעד ,קיטנעק ,טָאה ,טנָאמ

 | ;לקיטרַא ןַא ךָאנ
 "קיעווש טַאדלָאס רעווַארב רעד; ןוֿפ גנוריפפיוא ןַײז טימ;

 ןיווש טעברַא רוטלוק עקיטכיוו ַא ןָאטעגּפָא "ףעטרַא רעד טָאה

 וצ טײקמַאזקרעמפיא יד טיױצעג טָאה רע סָאװ ,ןילַא םעדכרוד

 זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג זיא סע.. קרעוורעטסַײמ סקעשַאה ווַאלסָארַאי

 ףױא ןגָארט לָאז ,"ןקיעווש, רָאֿפ טלעטש סָאװ ,רעליפשיווש רעד

 רעה ,עסעיפ רעצנַאג רעד ןוֿפ טֿפלעה ַא יװ רעמ סעציילּפ ענַײז

 ַאזַא טינ ךיז טסַאּפ "ףעטרַאג ןרַאֿפ זַא ,ןעגנוקרעמַאב רעבָא רימ

 ,ויטקעלָאק-רעליּפשישש ַא זיא *ףעטרַאג רעד לַײװ ,עסעיפ טרָאס|
 ןוֿפ ןובשח םעד ףיוא לָאר ןייא ןייק ןקורסױרַא טינ טרָאד רָאטימ ןוא
 -עדנעטשרַאֿפסימ ַא ףיוא טיובעג זיא הנעט עקיזָאד יד .עקירביא יד

 ןרעוו ןסעיּפ .רעטַאעט-רַאטס ןייק טינ זיא *ףעטרַא; רעד .. שינ
 רעלַאיצָאס רעייז בילוצ ,טלַאהניא רעייז בילוצ ןבילקעגסיוא ןטרָאד

 בילוצ טינ ןֿפוא םושב רעבָא ,ףערטַאב ןשילַארטַאעט ןוא טייקיטכיוו
 לָאז ףעטרַא רעד ןעוו ךַאז עדליוו ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ סע .ןלָאר
 רעד... "עלָאר טּפיוה, ַא ןבָאה ייז סָאװ ,רַאֿפרעד ןסעיפ ןזַײוװקירוצ

 רע ןוא ,רעטַאעט-לבמַאסנַא ןַא ןעוועג טַײצ עצנַאג יד זיא *ףעטרַא;
 -ידניא לָאצ ַא טכַארבעגסױרַא טָאה *ףעטרַא, רעד... ןבַײלב סָאר טעוו
 ןעמָאנ ַא ןברָאװרעד ןיוש ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעליפשיווט עלעודיוו

 זיא "םעטסיס-רַאטס, ןייק ןוא "סראטס, ןייק .עיסעֿפָארּפ רעד ןיא
 ַא טליּפשעג ןבָאה "ףעטרַא, ןיא ןלָאר-טּפיוה .ָאטינ *ףעטרַא, ןיא
 -יינש .מ ,"ןענישַאמ ןוֿפ שיור, ןיא ןַאמדירֿפ .מ :סעקינֿפעטרַא ךס
 טרעדנוה ייּוצ , ןיא ןַאמסירב .ח ,"טרעקעל שריה, ןיא ןַאמרעד
 ןבָאה קלח סניײטשדלָאג .מ ףיוא ."ןטורקער, ןיא ןיוועל .ש ,"טנזיוט
 שטנָאה, ,"וועשטילוב רַאגעי, :ןלָאר-טּפיױה עכעלטע ןעמונעגנָא ךיז
 טַאדלָאס רעווַארב רעד, ,"וועיַאגיטסָאד, ,"לעואשזד דנע שטנָאּפ

 ַא טליפשעג ןײטשדלַאג טָאה "ןטורקער, ןיא רעבָא ,"קיעווש

 .עלָאר עלעציפ ַא ךיוא *ןטַארקָאטסיר, ןיא ,עלָאר-ןדָאזיּפע עקניניילק

 טינ זיא'ס ,ללכה-.. .ןָאזרעּפ-ַײב א ןעוועג רע זיא "ןלזג ערטיוב , ןיא

 ךַאז עסואמ ַא ןוא הלוע ןַא ןעוועג טלָאװ סע... ?םעטסיס-רַאטס, ןייק

 ןשטנעמ ַא וצ ןעױרטרַאֿפ ןטסימוא |"קיעווש,} לָאר יד לָאז'מ ןעוו

 -רַאֿפ "קיעווש טַאדלָאס רעוַארב רעד, וצרעד טינ ךיז טסַאפ סָאװ

 םעד ןַײרַא ןעגנערב סעקינֿפעטרַא יד.. ןלָאר ערעדנַא ךס ַא טגָאמ

 ערעייז ןיא ןרעַײֿפ} "קנָאּפס, ןוא ןערב ןשילַארטַאעט ןקירעהעג

 -ַאוו ןיא חלג רעד, סלַא דלעֿפסינַא :ליּפשַײב םוצ .ןלָאר ענרענעלק

 -קָאד רעד, סלַא ןייבשריה ,"טסָאווָארּפ רעד, סלַא ןַאמרעדיינש ,"ןָאג

 רעד, סלַא גרעבנעזייא ,"ןַאמ רעטקידײלַאב רעד, סלַא ןָאד ,"רָאט

 ןיוועל .ש ,ןַאמסירב .ח... ןענַײז ןטָארעג רעדנוזַאב ."שטנעמ-סקלַאֿפ

 -לָאס רעווַארב רעד , .עיסימָאק רעשיניצידעמ רעד ןיא לדנעג .ה ןוא

 ."...רָאג זיב שירעליײורַאֿפ זיא "קיעווש טַאד

 | | :טבַײרש ןייטשּפע ךלמ

 לָאז רע תורוש יד ןוֿפ רעבַײרש םעד ןגערֿפ לָאז ןעמ ןעװ;
 "קיעווע טַאדלָאס ןעווַארב , םעד ןוֿפ קורדנַײא ןַײז ןגָאז ץרוק רעייז :

 ַאזַא .טכַאל םלוע רעד, ןעוועג רעֿפטנע ןַײז טלָאװ ,"ףעטרַא, ןיא

 אה
 טיי
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 ןופ ןָאקיסלקעל

 ןױוש רע טָאה רעטַאעט ַא ןיא רעטכעלעג רעקיטומ-גנירג ,רעטֿפָא

 ַא זיא "קיעווש טַאדלָאס רעווַארב רעד ,... ."טניוועגַײב טינ גנַאל

 םעד ןוֿפ טריֿפעגֿפױא עקַאט סע זיא ױזַא ןוא ,ןדָאזיּפע עירעסי

 קיטכיזכרוד ןוא ךעלשטנעמ ףיט ױזַא ןענַײז ןדָאזיּפע יד ."ףעטרַא;
 ןיא דלודעגמוא טימ טרַאו רעיושוצ רעד זַא ,טייקידתמא רעייז טימ
 רימ... ןבײהֿפױא ךיז לָאז גנַאהרָאֿפ רעד ןסַײועביא עצרוק רעייז יד
 -יטס ןיא ךעלכַאזטּפױה רעליּפש-ףעטרַא יד ןעז וצ טניווװעג ןענַײז
 יד ןעז וצ דײרֿפ ַא ןעוועג רעבירעד זיא סע .ןעגנוריֿפֿפױא עטריזיל
 -דלָאג לכימ ןוֿפ טדערעגּפָא... ליּפש ןשיטסילַאער ַא ןיא סעקינֿפעטרַא
 עקירביא יד ןביג ,רעױשוצ םעד ביל ךַײלג טרעוו סָאװ ,ןיטש
 ערעייז רַאֿפ שינדנעטשרַאֿפ רעשיטסיטרַא ןוֿפ דַארג ןכיוה ַא רעליּפש
 ."ףעטרַא ןיא "קיעווש טַאדלָאס ןעווַארב, םעד ןעז טייג... .ןלָאר

 ;טבַײרש |אשיײרַאב .מ}| גניר .מ

 .שטנעמ רעכעלרעֿפעג ַא זיא 'קיעווש טַאדלָאס רעווַארב רעד,
 רָאנ ןקיעווש ןוֿפ טינ ריא טכַאל ,ןכַאל ןוא ,ןכַאל וצ ךַײא טכַאמ רע
 רע .טָאידיא רעבלַאה ַא.. קיעווש זיא ךעלנעזרעּפ .המחלמ ןוֿפ
 םעד טימ ךיז טסױרג רע .סַײװ ףיא ץרַאװש ןבירשרַאֿפ סע טָאה

 ,ןקיעווש טימ ךיז טנעקַאב ריא רעמ סָאװ רעבָא.. .טַאטסעטַא ןקיזָאד
 ןענַײז ...ןשטנעמ ערעדנַא יד זַא ,טגַײצרעביא ריא טרעוו רעמ ץלַא

 ...ןטָאידיא עצנַאג רָאנ ,עבלַאה ןייק טינ

 יטנַא רעד טָא ףױא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ךיז ןבָאה סעקינֿפעטרַא יד
 םעד טוג ץנַאג ןעײטשרַאֿפ ייז .םיצל עטּפָאכ ַא יו עידעמָאק המחלמ
 ןוֿפ ןפיט יד ןעגנַאלרעד ייז ןוא עריטַאס סקעשַאה ןוֿפ שטַײט ןתמא
 ןֿפַאשעג טָאה ווָארַאטָאלָאז.. טייקשיצַאקש רעשלווייט טימ ךוב םעד
 וצ קעװַא זיא ךואר השמ .חסונ םעַײנ ַא רָאג ןיא סעיצַארָאקעד
 קרַאמ .ןוויטָאמ עשילַאקיװמ ןפעש וצ ןלַאװקסקלָאֿפ עלעניגירָא
 שטנעמ רעד ןייג ןרױלרַאֿפ טינ לָאז סע זַא ,טימַאב ךיז טָאה דייווש

 ."ןרוטַאקירַאק עקסעטָארג יד ןיא

 ;טבַײרש ןילדע םַאיליװ

 קרַאמ רעליפשיוש ןוא רעטכיד רעד סָאװ ,עסעיּפ ַא זיא סָאד..,
 ווַאלסָארַאי ןוֿפ עלעווָאנ רעשיכעשט ַא ןוֿפ טריזיטַאמַארד טָאה דייווש
 יֿפֿפױא רעד ןוֿפ רעסישזער רעד ךיױא זיא ןיילַא דייוש... קעשַאה
 -דנַאה יד... טנַאסערעטניא ןײלַא ךיז ןיא זיא טײקשרעדנַא יד .גנור
 .עלָאר-ָאלָאס ַא טעמּכ.. רוגיֿפ ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק זיא... גנול
 יז יװ קיטכיו טַײװ ױזַא ףיוא רָאנ ןענַײז ..ןרוגיֿפ ערעדנַא עלַא

 ןוא ךיז ןגעווַאב ןוא ךיז ןעײרדמורַא רוגיֿפ-טפיוה | רעד ן יד ןֿפלעה

 .ליצ םוצ ןעמוק

 -ַאט םעד קנַאד ַא ןטָארעג ץנַאג ןעמוקעגסױרַא זיא עלָאר יד.
 ,ןקסטָאידיא םעד ןוֿפ רוגיֿפ יד ,ןײטשדלָאג לכימ ןוֿפ ןליּפש ןלוֿפטנעל
 וצ ענעצס ןוֿפ טגיטש.. קיעווש טַאדלָאס ןקיטומטוג ,ןטלמוטעצ
 ַא ..יז טכיירגרעד ףוס םוצ זיב ,רעדנַאנוֿפ ךיז טסקַאװ ןוא ענעצס
 עסעיּפ יד רעבָא .טנַאסערעטניא קיטרַאנגייא זיא סָאװ ,םינט ןרָאלק
 ןייק.. טײקצנַאג ןייק טינ טָאה יז .. םינפ ןייק טינ טָאה עצנַאג סלַא
 רעד רָאלק טינ זיא ךיױא ןוא ,ָאטינ זיא ליטס רענעטלַאהעגסיוא
 טַאדלָאס רעווַארב רעד, ,סיוועג ,ָאי .עסעיפ רעד ןוֿפ קעווצ רעצנַאג
 טינ ױזַא סָאװרַאֿפ רעבָא .עסעיפ-המחלמ"יטנַא ןַא זיא "קיעוו
 ןעיטָאידיא-בלַאה ַא ןוֿפ עקסַאמ רעד רעטנוא טלעטשרַאֿפ ױזַא ,רָאלק
 המחלמ ןגעוו עיֿפָאזָאליֿפ עצנַאג ןַײז סיוא טקירד רעכלעוו ,רעיופ
 -ױזַא סָאװ וצ... "טקניטש המחלמ) זַא ,טגָאז רע ןעוו... ףוס םַײב רָאג
 ךעלעקנעצס יד ןוֿפ ךס ַא...?גנולקערבעצ ַאזַא סָאװ וצ ?ןדָאזיפע ליֿפ

 ,עכעלסעגרַאֿפמוא ןענַײז ןפיט יד ןוֿפ ךס ַא .טוג רעייז סױרַא ןענייז
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 רעט ַאעט ןשידיי
 טאש העט אייר טעשייי אהא

 ןוא לדנעג .ה ,ןַאמסירב .ח -- םירױטקָאד ַײרד יד ליּפשייב םוצ יו

 יקסנַאשטילעוװ .י ןוֿפ טליּפשעג ,"חלג טנעמיגער, רעד .ןיועל .ש

 ךָאנ ןוא דלעֿפסינַא .ש ,"חלג רעטעֿפ רעד , ,ןיוועל .ש ,"ריציֿפָא רעד ,

 ַײב קיעוחע רעקסטָאידיא רעד עקַאט סױרַא זיא ןטסעבמַא .עכעלטע

 ןוא ,שיגָאלָאכיס9ּפ ןוא ששיזיֿפ ערעווש ַא זיא עלָאר יד .ןײטשרדלָאג לכימ

 רעכעלנייועגרעסיוא ןַא ךיז טרעדָאֿפ ,ןטלַאהעגסיוא יז ןליּפש וצ

 טימ רעדיו טזייוַאב ויטקעלָאק-"ףעטרַאג רעד .;טנעלַאט-עניב

 גנויצַאב עשירעלטסניק ַא טָאה רע זַא ,גנוריֿפֿפױא רעקיטציא ןַײז

 םעד טימ שירעביילקסיוא רעמ ןַײז געמ רע רעבָא ,עבַאגֿפױא ןַײז וצ

 ."ךיז טקיטיינ עניב עשידִיי יד עכלעוו ןיא ןסעיּפ ןימ

 ירָאטעּפָארּפ דייס-טסיא רעד,
 טריֿפעגֿפױא ירא-ןב .ר ןוֿפ ר'א זיא 1928 רַאורבעֿפ 11 םעד

 --- קיזומ ,ווָאמיד םיסָא ןוֿפ *רָאסעֿפָארּפ רעדייסטסיא רעד, ןרָאװעג
 ןעיליל -- ץנעט ,וָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד ,ךואר השמ

 יי | ,ָאריּפַאש

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןרעוו טבַײרש דלַאװכוב .נ

 וצ ןגינגרַאֿפ ַא זיא סע זַא ,ןסייוו ,ווָאמיד פיסָא ןענעק סָאװ יד,

 .ןסעיּפ ןענַײז ךיוא ןענַײז ױזַא.. טֿפַאשלעזעג ןַײז ןיא ןעגנערברַאֿפ

 עכעלריטַאנ סווָאמיד ."רָאסעֿפָארּפ דייס טסיא, ןַיז ךיוא זיא ַאזַא

 ןתמא; ןוֿפ עזַאֿפ זיא'ס עכלעוו ןעמענ רע לָאז .עניב יד זיא הֿביֿבס

 -עט ןיא ןעלדנַאוװרַאֿפ יז ,ןילַא ךיז ןוֿפ יו ,ןיוש רע טעװ ,"ןבעל

 זַא ,ןגָאז טינ ... ןעמ ןָאק *רַאסעֿפָארּפ דייס טסיא, םעד ןגעוו ...רעטַא

 ךָאנ ןוא ץלַא רַאֿפ רעִירֿפ זיא'ס ...ןבעל ןתמא ןוֿפ עמַארד ַא זיא'ס
 םורַא ךעלכַאזטּפיוה ךיז טיירד עסעיפ יד... ליּפש-רעטַאעט ַא ןעמעלַא

 ןַײז ןוֿפ טייקיטכיר יד ןזַײװַאב וצ גנובערטש סנָאסנָארַא רָאטקָאד

 רנַאשז סווָאמיד זיא "*ףעטרַא ןרַאֿפ.. ןענימַאטיװ ןגעוו עירָאעט

 טמיטש טלַאהניא םעד ןיא ַײס ,ליטס םעד ןיא ַײס .ַײנ ןצנַאגניא

 ,עיצידַארט-"ףעטרַא רעד טימ "רָאסעֿפָארּפ דייס טסיא, רעד טינ
 ןעוועג טלָאוװ רע יו ךיז טליֿפ רעיושוצ רעשיֿפעטרַא ןייר רעד זַא ,ױזַא

 יד ןָא טמוק רערעווש לסיבַא.. םייה רעדמערֿפ ַא ןיא טסַאג וצ
 שטָאכ .ליטס םעַײנ םעד ףיוא ןסילשוצרעביא ךיז רעליּפש-"ףעטרַא;
 ךיז טליֿפ ,ןלָאר עלוֿפטכַארּפ עכעלטע ןרָאוװעג ןֿפַאשעג ןענַײז סע

 ףיוא ןעגנַאגעג טלָאוװ'מ יו ,טייקרעכיזזוא ןַא ןליּפש םעד ןיא רעבָא

 געוו רעטנַאקַאבמוא רעד רָאנ טינ זיא'ס ןוא ,געוו ןטנַאקַאבמוא ןַא

 ליטס רעד .ירא-ןב .ר ןוֿפ ישזער יד זיא'ס .עסעיפ סווָאמיד ןוֿפ

 געוו םעד ףיוא.. גנירג ױזַא ןעמענַאב טינ ךיז טזָאל ישזער רעד ןוֿפ

 רעליּפש-*ףעטרַא; יד ךיִז ןבָאה ישזער רעד ןוא עסעיפ סווָאמיד ןוֿפ

 .ןענוֿפעג יא ,ןרָאלרַאֿפ יא

 וצ ךוזרַאֿפ ןַײז ,"ריקנַאב, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןייבשריה .א..

 לקניוו ןפמעט ַא ןיא טריֿפרַאֿפ םיא טָאה עיגָאלָאכיסּפ ףיוא ןליּפש

 ךיוא ןבָאה ןטעווערטַאעט} "טקעעג, ."ןטקע, ןשעיטַאמַארדָאלעמ ןוֿפ
 -סערַא; סלַא ןַאמרעדיינש :לָאר רענעלק ןיא רעליּפש עכעלטע
 ךיליײרֿפ ,"סנעשיטילָאּפ עמלַא, יד סלַא ןיוועל ןוא ןַאמדירֿפ... ?טנַאט

 ךיוא זיא רוגיֿפ-עניב ַא... ."ןדִיי עשידעמָאק ייווצ יד, סלַא לדנעג ןוא

 -רעד ."רעכַאמ-רעכַאש ןשיטילָאּפ, ַא ןוֿפ לָאר רעד ןיא רענישַאגַאנ

 ןוא ןערב ַאזַא טימ טליּפשעג טינ לָאמנייק דַאבַאב עילימע טָאה רַאֿפ
 ."סריונ, רעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא יװ טײקיטכירֿפױא רעשיטַאמַארד
 םעד ןבעגעג "רָאטקָאד ןשיטסינויצ, ןַײז ןיא טָאה יקסנַאשטילעוו
 רע סָאװ ,ןשטנעמ עערעלַאג רעשביה ןַײז ןיא טערטרָאּפ ןטסעב
 -נערבסױרַא ןֿפלָאהעג ךס ַא טָאה ןוא ,"ףעטרַא, ןיא טליּפשעג טָאה
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 ןשיווצ טסַארטנָאק םעד ןעג
 פיש ןשיטסירעירַאק םעד

 -ַאעדיא םעד ןוא רָאטקָאד

 -עג טָאה ןהַאק .ןשיטסיל

 רוגיֿפ עקיטכערפ ַא ןֿפַאש

 ,"טנַאטסערַא ןטלַא ןַאג ןֿפ

 ,עשילַארטַאעט ַא ,רוגיֿפ ַא
 טַײצ רעקיבלעז רעד וצ ןוא
 הרׂש .עכעלשטנעמ ףיט ַא
 לָאר רעד ןיא גרעברעבליז
 סָאװ ,"עקטנעיצַאּפ, רעד ןוֿפ

 ַא ףױא ךָאנ ךיז טגערֿפ |

 ...ךיז טליֿפ טורד עניד ןוא ,קסעטָארג-רעגייטש רעטוג ַא זיא ,קנערק

 עקיֿפיֿפ סראנרעווָאג םעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא םייה רעד ןיא ךיז ַײב יו

 *רָאנרעװָאג, סדלעֿפסינַא זיא ןָאט ןיא ןוא טקערָאק ."עשרַאטערקעס,

 "רעטסגנעג; ןקידנגַײצרעביא ןַא טיג ץיווָארָאה ."ןדרָאװ, סשריוק ןוא

 יֵלָאּפטלעוװרעטנוא ןטרישזרַאש ַא ןוא ענעצס ועטשרע רעד ןיא

 לָאר רעד ןיא גרעבנעזייא זיא לוֿפסקורדנַײא .רעטצעל רעד ןיא יןשיט

 טימ קידעהעג יװ ךיז טעװַארּפס יקסניטסָאג ."טנַאטסערַא ןַאג ןֿפ

 ַאבויל ."רַאטינעשזד, םעד ןוֿפ ענעצס רעשיטעטַאּפ-שימָאק רעד

 סלגנַיי ןקנַארק םעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא טכע ןוא דנריר זיא רעמיר

 ןיא וָאל .ליױוװ רָאג "לגנִיי סָאד , טליּפש רעלזָאר עדלָאג ןוא *עמומ;

 ךרוד ןריֿפ ײעקטנעיצַאּפ, ַא ןוֿפ ַאנירדָאט ןוא "סריונ ַא; ןוֿפ לָאר רעד

 .ךעלקערב-ןדָאזיּפע ערעייז טוג

 -קָאד, םעד ןוֿפ עלָאר עטסרעווש ןוא עטסקיטכיוו יד ,טצעלוצ

 יַאגֿפױא עטריצילּפמָאק ַא טַאהעג ךיז רַאֿפ ןַאמסירב טָאה ָאד ,"רָאט

 טימ טייקסטנרע עקידארומ סרָאטקָאד םעד ןצלעמשנעמַאזוצ -- עב

 ,עגנַאל ַא וא ערעווש ַא זיא לָאר יד... .טייקנגָארטעצ רעטַאוועמּת ןַיז

 ןצ יז. ןזיוַאב טינ ךָאנ טַײצ רעצרוק רעד ןיא טָאה ןַאמסירב ןוא

 .-רעטסױא טינ ןענַײז סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלָאז.. ןענעגיײרַאֿפ

 טכואר השמ... ליפש רעד רַאֿפ סַאר עקירעהעג ַא זיולב ןֿפַאש ייז .שיל

 ָאריּפַאש ןעיליל... .לַאטנעמיטנעס קירעהעג יו ,שידָאלעמ זיא קיזומ

 סעד ןיא ליפש-רעטַאעט ַא ,ללכה..: עבַאגֿפױא עּפַאנק ַא טַאהעג טָאה

 טגָארטרעד "רָאטעֿפָארּפ דייס טסיא רעד ,.. ליטִס ןשווָאמיד ןטסעב

 טסַײג ןיא זיא סָאװ ,עעדיא עלַאיצָאס עקיטכיוו ַא רעױשוצ יד וצ

 ?"ףעטרַא ןוֿפ עיצידַארט רעד ןיא ןוא

 זיא יז זַא ,ךיוא טלַאה ןוא עסעיּפ יד רעמ טריזילַאנַא ץכ השמ

 :?ףעטרַא? ןוֿפ עיצידַארט רעד ןיא

 טציא טרעוו סָאװ ,"רַאסעֿפָארּפ דייס טסיא, סווָאמיד ּפיסָא;

 ַא ןרעֿפטנע וצ עבָארּפ עקידנדײשטנַא ןַא זיא ,"ףעטרַא; ןיא טליּפשעג

 -טױרַא טכער טימ ןוא גנַאל ןיוש טָאה םלּוע רעזדנוא סָאװ ,גנורעדָאֿפ

 -עמַא זדנוא טיג; :ןעוועג זיא גנורעדָאֿפ יד ."ףעטרַא; םוצ טלעטשעג

 "ןָא זדנוא ןעייג עכלעוו . ןעמעלבָארּפ עקיטנַײה זדנוא טיג ;עקיר

 .רעטעברַא רעקיצנייא ןַײז זַא ,םלוע רעזדנוא ןוֿפ גנַאלרַאֿפ רעד.

 טינ םיא לָאז א טלעװ רענעגייא ןַײז וצ ןרעהעג לָאז רעטַאעט

 רעקיניײװ ךס ַא םיא ןעײג סָאװ ,ןטלעוו ערעדנַא ןיא ןגָארטרעבירַא

 *רָאסעֿפָארּפ רעדייס טסיא; סווָאמיד ּפיסָא... ןסירגַאב ןעמ ףרַאד ...ןָא

 טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב גנוטַײטַאב ןוא טרעוו-טּפיוה ןַײז..

 יד .ןוֿפ ןבעל ןיא םעלבַארּפ עקידקָאטייוו ןוא עקיטכיוו ַא טּפַאטעגנָא

 יקסנאשטילעװ לארׂשי

 "גייוװצלרעּפ .רד,, סלַא

 .רד ,"רָאסעֿפָארּפ רעדייס טסיא, רעד... ןסַאמ רענַאקירעמַא עמערָא

 ,טײקמערָא רעדיײס טסיא רעד טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,ןָאסנָארַא

 ,יד ןוֿפ לָאצ יד סױרג זיא.. ןטנעיצַאּפ ענַײז ןשיווצ זַא ,טקרעֹמַאב
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 ַא ,"סלפלריופ, ןוֿפ לעיצעּפס ..ןטײקנַארק ןגָאמ ןוֿפ ןדייל סָאװ
 יד זַא ,ןַײז דשוח ןָא טבייה רע... .טייקנַארק-סגנורעצסיוא עלעיצעּפס

 ,גננקעטשנָא ןוֿפ טינ ,סעירעטקַאב ןוֿפ טינ טמוק טיײקנַארק עקיזָאד

 ןענַײז טײלעמערָא סָאװ ,םעד ןוֿפ ,זייפש "רעטרַאנעג , ןוֿפ רָאנ

 רעד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ טרעוו רע .ןגַאמ םעד ןרַאנוצּפָא ןעגנּוװצעג

 יד ךעלדנע ךיז טגָאלשרעד רע זיב רעווש ןָא םיא טמוק סע ...עעדיא

 .רֹּד ..םענרַאֿפ ןסיױרג ַא ףיוא ןריטנעמירעפסקע וצ שינביולרעד

 ןיולב טינ ןרעוו טריֿפעג ףרַאד ףמַאק רעד זַא ,|ןייא טעז} ןָאסנָארַא

 רעלַאיצָאס רעד ףױא טּפיוהרעד רָאנ ,רעשיניצידעמ רעד ףױא

 | | | .עיניל

 ..?םעלבָארּפ םעד טימ טעװַארּפס ווָאמיד ףיִסָא ךיז טָאה יד

 ןוֿפ סעּפע טנָאמ עכלנוו ,עסעיפ ַא ןבעגעג זדנוא טָאה ווָאמיד ּפיסָא

 -רעקרַאֿפ עסעיּפ רעד ןוֿפ עעדיא יד טָאה רע. טֿפַאשלעזעג רעד

 רַאֿפ טכַארבעגסױרַא טַאה רע..ןשטנעמ עקידעבעל ייר ַא ןיא טרעפ

 יד !עיריטַאס-ףרַאש טֿפֵא וא קיטומטוג ןוא קיציװ טֿפָא.. זדנוא

 ןבעגעג טָאה רע .טזיילעג טרעוו םעלבָארּפ יד רעכלעוו ןיא הֿביֿבס

 ןבעגעג טָאה רע .טסקעט ןכעלבױלג-שיטַאמַארד ַא ןוא גָאלַאיד ןטוג ַא

 | .ןכוז ןוא ןֿפרַאד רימ ןכלעוו ,ןימ טעד ןוֿפ עסעיּפ ַא

 עסעיּפ יד ןעגנערבוצסיױרַא טעז .. וויטקעלָאק-"ףעטרַא; רעד

 -עגנָא טָאה *ףעטרַא; רעד סָאװ ,ןעלטימ עלַא טימ עניב רעד ףױא

 עטכעלש ַא רע טכערב ,עיצידַארט ַא ַײברעד טכערב רע ביוא .טלמַאז

 םעד רעטנוא רעליפש ןדעי ןטלַאהַאב וצ עיצידַארט ַא ,עיצידַארט

 -לייטנָא רעדעי טעמּכ טָאה עסעיּפ סווָאמיד ּפיסָא ןיא .ןויטקעלָאק

 קידנעייטש יז טליּפש רע ןוא ,ןליפש וצ עלָאר ענעגייא ןַא רעמענ

 "יא רעדעי יװ .ןבירשעג טינ ָאד בָאה ךיא.. סיֿפ ענעגייא יד ףיוא

 ןבָאה סָאד... .עלָאר ןַײז ךרוד טריֿפ ןרָאיטקַא-"ףעטרַא, יד ןוֿפ רענ

 .?טַײלכַאֿפ -רעטַאעט ערעזדנוא ןָאט ךָאנ ןלעװ ןוא ןָאטעג

 ;טבַײרש סמַארבייא םַאיליװ
 -עֿפָארּפ דייס טסיא; סווָאמיד ּפיסָא ןיא טָאה *ףעטרַא, רעד;

 .ןעזרעביא ןוא ןעז ךיז טזָאל סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ ענעגנולעג ַא "רָאס

 ןופ רעִירֿפ.. עיזָאטנַאֿפ יד טריגירטניא סָאו ,גנולעטשרָאֿפ ַא זיא'ס

 .ןעטַאעט זיא עסעיפ יד סָאװ ,סָאד ןגיוא יד ןיא ךיז טֿפרַאװ ץלַא

 ןוָאמיד ּפיסָא ..עניב רעד ףיוא טרעהעג סָאװ ,ןבעל קידעבעל זיאיס !

 דדנוא טָאה רע ןוא טנעלאט ןשיגרוטַאמַארד ןַײז טימ טנַאקַאב זיא

 עסעיּפ ַא רענַײז ןוֿפ גנולעטששרָאֿפ ַא .טרַאנעגּפָא טינ לָאמסָאד ךיוא
 ןיגרעד וצ.. סערעטניא םעניד םעד ךַײא ןיא לָאמ עלַא טֿפַאשַאב
 םעד ךַײא ןיא רע טֿפַאש לַאמסָאד ךיוא.. לַאטעד ןטצעל םעד זיב ץלַא

 וויטקעלָאק-רעליּפש-"ףעטרַא רעד טָאה ,סנטיױוצ .ליֿפעג ןקיזָאד
 -עֿפָארּפ דייס טסיא, סווַאמיד ּפיסָא ןיא ..טכיל ַײנ א ןיא ץויווַאב ךיז
 -ניא ,רענייא רעדעי זַא ,ןזיװַאב רעליּפש-"ףעטרַא, יד ןבָאה "רָאס
 -יּפשיוש רעטריטשומעגמיוא טוג ,רעניד ַא זיא ,ךיז רַאֿפ לעודיוויד
 ועז םיא לָאז'מ ןשטנעמ ַא ןֿפַאש עניב רעד ףױוא ןָאק סָאװ ,רעל
 ךָאנ רעִירֿפ ןבָאה רימ ,תמא.. ןגירק טנַײֿפ רעדָא ןעמוקַאב ביל ןוא
 -יפשיוש עלעודיווװידניא גנולעטשרָאֿפ רענעי רעדָא רעד ןיא טַאהעג
 טלוב יֹוזַא טינ ןּפיט ערעדנוזַאב יד ןענַײז ץעגרע ןיא רעבָא .רעל
 ןיזע ,סנטירד .עסעיפ סווָאמיד ןיא יו ןוָאװעג ןכָארטשעגועטנוא
 "ףעטרַא, ןיא עסעיפ ַא ןעז וצ טקנעבעג ךיז טָאה טַײצ עגנַאל ַא
 -עטניא, יד זַא ,ךעלגעמ זיאיס... עמעט עשידִיי רענַאקירעמַא ןַא ףיוא
 ןיא "ףעטרַא; םעד ןעז וצ טניװועג ןעוועג זיא עכלעוו ,"ץנעגיל
 .רַאֿפרעד .ןעמירק לסיב ַא ךיז טעוו ,ןעלקַאטקעּפס *עשילרעטסיואג

 ןוֿפ ,סַאג ןוֿפ שטנעמ רעד ,שטנעמ רעכעלטינשכרוד רעד טעוו רעבַא
 רעקיטציא רעד ַײב רענעגייא ןוא רעטנענ ןליֿפ ךיז ,ּפַאש ןוֿפ ,זיוה
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 ןופ ןָאקיסקעל

 טסנידרַאֿפ רעטסערג רעד זיא סָאד ."ףעטרַא; ןוֿפ גנולעטשרַאֿפ

 | י- *,"ףעטרַא, ןרַאֿפ

 : ;טביַײרש ינודקומ .א .רד

 ףיִסָא .ענעצס רעד ףױא ןווָאמיד ּפיסָא ןעזעג טינ גנַאל ןיוש;

 ,ךעלדנח עשינעצס ענַײז ןלעֿפ סע .ָאטינ זיא רע ןעוו טלעֿפ ווָאמיד

 עווַאקישט ענַײז ,טעטילַאטנעמיטנעס עגולק ןַײז ,טייקיטומטוג ןַײז

 רעקידהיחמ ןַײז ןוא טײק:יטסַאטנַאֿפ עשיטסילַאער ןַײז ,ןלַאֿפניײא

 ערעימערפ רעד ףיוא טרָאוװעג דלודעגמוא טימ ךיא בָאה .רָאמוה

 רעד טלָאוװ. ּווָאמיד רעקיבלעז רעד ,ָאי .עמַארד רעַײנ ןיז ןוֿפ

 טלָאװ יז ןעוו עמַארד עקיטכערּפ ַא ןעוועג "רָאסעֿפָארּפ דייס טסיא,

 ןיא ,טלָאוװרַאֿפ ןווָאמיד רעבָא ךיז טָאה .שיווָאמיד סיוכרוד ןעוועג

 ַא טכַארבעגנַײרַא טָאה רע ןוא שרעדנַא רעצימע ךָאנ ןַײז ,עניווָאנ ַא

 ןזָאלרַאֿפ ָאד ווָאמיד טָאה םעד ץוח ַא..ןשטנעמ עשווָאמיד-טינ לטניב

 ןטכעלֿפ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא תוטשּפ עשיטַאמַארד עכעלרעדנּווװ ןַיז

 גנַאג םעד שממ טרעטנַאלּפרַאֿפ טָאה רע זיב סעגירטניא עקידארומ

 ַא ,חקיפ ַאזַא ,טרעדנּווװעג ךיז ןוא ןסעזעג ןיב ךיא ..עמַארד רעד ןוֿפ

 -ציפ ךָאנ ,ןָאלבַאש ךעלקערב ךָאנ ןגָאי ךיז לָאז ווָאמיד יו רעביירש

 ַא סע ןזיא .ןעינרעטנַאלּפ ןוא ןשינעטכעלֿפ.. ענעשָארדעגּפָא ךעל

 עשווָאמיד עטוג ןוא עטכע ןַא ןבָאה טנָאקעג ןבָאה רימ .דָאש רעסיורג

 .עמַארד

 רעטשרע ןַײז זיא סע .ירא -ןב טָאה גנוריֿפֿפיױוא יד טריסישעזער

 -עגנייא רעיײיז ַא ..וא רעסישזער ַא יו טירטּפיױא רעלעָאיסעֿפָארּפ

 טנַאקיּפ ןוא ףרַאש עלַא ןענַײז ןרעטקַארַאכ עשווָאמיד יד .ענעבעג

 ןַײז ,וסשל ןַיז ,ךלוה ןַײז ,םינּפ ןַײז טָאה רעדעי  טלעטשעגקעווַא

 ביל םיא טכַאמ סָאװ ,לדנח טנַאקיּפ ַא טָאה רעדעי ןוא ,גנומענאב

 ,ללכה.. עשיטסילַאער א זיא גנוריֿפֿפױא עצנַאג יד .. קידהיחמ ןוא

 רעשירעסישזער רעד ןיא סוֿפ רעטכער רעד טימ ןײרַא זיא ירא-ןב

 ..מוג קידנשַארעביא דָארג עסעיפ יד טרעװ טליּפשעג .טלעװ

 ןוויַאנ ןקידהיחמ ַא ןוא ןקיצרַאה ַא ,ביל ַא טלָאמ ןַאמסירב םייח

 יוֵנעֶג סייו סָאװ ,דניק ַא זיא ?ןַאסנָארַא רָאטקָאד , ןַײז ,טסילַאעדיא

 טייקשהירב רעשירָאיטקַא רעטוג טימ טרעוװו רע ..ליו רע סָאװ

 -יײֿפ ַא .ָאסנָארַא סנַאמסירב םייח ביל טָאה ריא .טכַארבעגסױרַא

 -ילעוו לארׂשי ."גייױוצלרעּפ .רד, ןיא רעטקַארַאכ רעשימָאק רענ

 רעדייס-טסיא ןַא זיא גייווצלרעפ .רד .ךעלֿפערט םיא טלַאמ יקסנַאש

 -ַאב רָאג .ךעלדנח עביל עלַא טימ ןוא עשימָאק עלַא טימ רָאטקָאד

 טליּפשעג טרעוו סָאװ ,ןטנַאטסערַא עּפורג יד רימ טלעֿפעג סרעדנוז

 -ַאּפָא דוד ,יקסניטסַאג ֿבקעי ,ַאמרעדיינש סקַאמ ,ןהֵאק ןרהא ןֿפ

 ןדעי יונעג טינ קנעדעג דיא סָאװ ,דָאש ַא .ןָאסרעיײמ םייח ןוא ושֵאט

 טכַאמ קורדנַײא ןקרַאטש א .רעדנוזַאב טנַאטסערַא ןדעי ןוֿפ רעליּפש

 ןֶא טנעמירעּפסקע ןַא ףיוא ןייא טייג סָאוװ ,טנַאטסערַא רעטשרע רעד

 קורדנַײא ןֿפיט ַא .ברַאטש זיא -- ןברַאטש .ןעגנוגנידַאב םוש ןייק

 סָאד .לסָאריּפַאפ ַא סא ךיז טגניד סָאװ ,טנַאטסערַא רעד טכַאמ

 רע ןעוו טֿפעלּפעג ןייטש טבײלב סָאו ,טנַאטסערַא רעד עכעלמענ

 לָאז יז טעב ןּוא ,ױרֿפ ַא ,הסיֿפִּת רָאי ןצכַא ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ טעז

 -ירביא יד ױזַא ןוא .ױרֿפ א ןוֿפ עמיטש יד ןרעה ליוו רע .סעּפע ןגָאז

 יז ,."רעטסעווש-ןקנַארק יד ,עניד, טליּפש .דַאכַאב עילימע .עק

 עלָאר יד רעבָא ,ןיֿפ ץנַאג זיוורעטרע עלָאר יד טליפש
 זיא רָאג זיב דנריר .עסעיפ רעד ןיא עשווָאמיד-טינ יד וצ טרעהעג
 -שריה סהרֿבַא ."לגנִיי ןקנַארק, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעלזָאר עדלָאג
 -קַארַאכ רעשווָאמיד-טינ רעטייווצ רעד ,"ריקנַאב  םעד טליּפש ןייב
 -ידעבעל ןייק סױרַא טינ טעמּכ טמוק סע ןוא ,עמַארד רעד ןיא רעט

 טליפזעעג ןרעוו סָאװ ,ןלָאר ערענעלק ךס ַא ַאד ןענַײז סע .שטנעמ רעק
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 - לגטאסנַא-רעליפש ועד -

 לדנעג לשרעה יקסניטסָאג ֿבקעי

 ַאװַאלס .ַאידיל רענישאגאנ המלש-םייח ןַיטשנעװעל לאיזחי ןייבשריה םהרֿבַא ץיװָארָאה םהרֿבַא

 ןַאמרעלעק ירנעה

 רעניּפש הנח - ןַאמרעדיינש סקַאמ רעביירש רישא סוארטש עקייש רעמיר אבויל
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 -ײרֿפ בייל ,לדנעג שריה ,יקסניטסָאג ֿבקעי ,ץיווָארָאה םהרֿבַא ןוֿפ

 (ןערעה-יבצ ,רעמיר עבויל ,ַאנירדָאט אניט ,גרעברעבליז הרׂש ,ךיל

 המלש ,טורד עניד ,רענישַאגַאנ המלש ,ָאריּפַאש םהרֿבַא ,רעדנעב

 השמ ,ןייטשנעוועל לאיחי ,ןיוועל לואש ,ןַאמדירֿפ השמ ,דלעֿפסינַא

 עניילק ןַײז טליּפש רעדעי .וָאל ַאדירֿפ ןוא גרעבנעזייא ריאמ ,(טריוק

 גנוריֿפֿפיױא ענייש ַא רָאג ןַײז טנָאקעג טָאה סע .רָאלק ןוא טושּפ עלָאר

 ".עטייוצעצ ןייק ןעוועג טינ טלָאװ עמַארד יד ןעוו

 יוָאפעלעט םייב ,
 ןו א

 "סנזח םעד יסייפ לטָאמ;
 טנוװָא-טסנוקנילק ַא ןרַאװעג ןבעגעג זיא 1938 רַאורבעֿפ ןיא

 דוד רעדיינש ָאנעב ןוֿפ ר'א ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז'ס ןכלעוו ףיוא

 יסייּפ לטָאמ; סמכילע-םולש ןוא +ןַאֿפעלעט םַײב, סנָאסלעגרעב

 ,ָאריּפַאש ןעיליל --- ץנעט ,*עקירעמַא ןיא סנזח םעד

 :טבַײרש דלַאװכוב .נ

 ןרָאוװעג טריֿפעגֿפױא זיא סָאוו ,סַארגָארּפ טסנוק-ןיילק עטשרע יד
 םעד ןוֿפ לײט םעניילק ַא רָאֿפ ךיז טימ טלעטש .. "ףעטרַא; ןיא
 -"ףעטרַא, יד.. טציזַאב *ףעטרַא; רעד סָאװ ,ןגעמרַאֿפ ןרוטַאינימ
 ַא וא עיצוטיטסניא ןַא ןרעוו ןענָאק ןוא ןֿפרַאד ןטנווַא-טסנוק-ןיילק
 -לעגרעב דוד ...קרָאי-ינ ןוֿפ ןבעל ןשילַארטַאעט םעד ןיא לטניפ-ןח
 םענעֿפרָאוורַאֿפ, ַא ןוֿפ דליב שירעטסַײמ ַא זיא *ןָאֿפעלעט םַײב, סנָאס

 ָאנעב.. גירק-רעגריב םעד ןוֿפ ןטנַארֿפ יד ןוֿפ םענייא ןיא "לקניוו
 א "ןָאֿפעלעט סַײב, ןוֿפ גנוריֿפֿפױא עוויטיסנעס ענַײֿפ סרעדיינש
 ןוא טלוב סױרַא ןעמוק ללכב ןענָאזרעּפ יד... .טריסנַאלַאב טוג רעייז
 ,"רעמשטערק, רעד טָא ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,רעבָא טרעטש סע .טכע
 טקרעמ לעיצעּפס... .ןָאט "רעטסָארּפ, רעדָא "רעשִייוג, רעטלצניקעג
 -יטרַאּפ, ,ןדלעֿפסינַא ,"רעמשטערק רעד, ,ןענייבשריה ַײב סָאד ךיז
 ןגָארטרעד עלַא ."עילוזַאז, ,ןעניטשדלָאג ַײב זייוולייט ןוא *רענַאז

 ,סרעטקַארַאכ ערעייז ןוֿפ ןטרעוו-טּפיױה יד רעױשוצ םוצ רעבָא יי
 ,דַאבַאב ,"רעטָאֿפ-רעמשטערק סעד , ,ץיווָארָאה ,ןײטשדלַאג לעיצעּפס
 טגנערב ןיוועל ."עקרעמשטערק יד, ,גרעברעבליז ןוא "רעטכָאט יד;
 .ןַײז טימ ןוא עקשָאמרַאג ןַײז טימ טייקכעלטימעג ןוא רילָאק ןַײרַא

 ,ןַאמדירֿפ .י :ךױא טקעֿפע ןטוג טימ ךיז ןקילײטַאב סע .גנוטלַאה
 .ש ןוא ָאריּפַאש .א ,ךילײרֿפ .? ,ןייטשנעוועל .י ,ןעזָאר .ה ,ןהָאק .א
 | | ,רענישַאגַאנ

 שירֿפ ױזַא ץלַא ךָאנ זיא "עקירעמַא ןיא סנזח םעד יסייפ לטָאמ,..
 .סרַאֿפ ןוֿפ חסונ םעד ןיא טליפשעג טרעוו ןוא.. קידלדורּפש ןוא
 רעשידִיי רעד ןיא רעטרעװ עשילגנע יד ּוװ ,ןליפש-טרָאװ יד
 טכע ,ןכעלמיטסקלָאֿפ ַא ףיױא טשטַײטרַאֿפ ןרעוו ,ךַארּפש-גנַאגמוא
 ,"עטנזח יד, ,אנירדָאט :ךיז ןקילײטַאב סע.. ןֿפוא ןקידמכילע-םולש
 ,"לדנעמ , ,ךילײרֿפ ,"עילע, יקסנַאשטילעוו ,"לטָאמ,, ,רעלזָאר עדלַאג
 ַא, ,ןיבשריה ,"עיניּפ, ,ןַאמסירב ,"בייוו סעילע, ,גרעברעבליז
 ןעיליל ןוֿפ טלעטשעג ,"ץנַאט-לטעטש, ."רעסערפ ַא, ,שריוק ,"סָאב
 ענַײז טימ טָאה לדנעג .ה .רעמונ רעלוֿפסקורדנַײא ןַא זיא ,ָאריּפַאש
 .-סיוא םענעגנָא רעייז סעקסערָאמוה ןוא סעיצַאזיווָארּפמיא עטנַאקַאב

 -עניב עַײרֿפ ןַײז .ןרעמונ ענעדיײשרַאֿפ יד ןשיוצ טַײצ יד טליֿפעג

 ןלָאעדיא ןָא רַאֿפ םיא ןכַאמ סענימ ןוא ןעגנוגעווַאב... ענַײז ,גנוטלַאה

 ..טיבעג ןֿפױא עקי צנייא ןַא זיא דַאבַאב עילימע... *עיסנַארעֿפנָאק,

 . ןוֿפ עיצַאניבמָאק ריא עיצַאמַאלקעד-ןטַאקַאלּפ רעשירעלטסניק ןֿפ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 -סַײמ וצ לַאמטֿפָא ךיז טביוהרעד ,קיזמ ךעלקערב טימ טסקעט
 טלעטש סזיטענגַאמ-עניב רעכעלנעזרעּפ ריא ...עיציזָאּפמָאק רעשירעט
 וצ ...רעלטסניק-עיצַאמַאלקעד ןוֿפ ַײר רעטשרע רעד ןיא קעװַא ריא
 -עייז ןיא ןַאמסירב םייח ןוא רעלזָאר עדלָאג ןוֿפ עיצַאניבמָאק... רעז
 סָאװ ,רענוָאל סירטיב ןעמוקעגוצ זיא רעדיל-סקלָאֿפ עשירעלטעב ער

 ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןרעמונ.. עקידונח יד ,לדיֿפ ןֿפױא וצ טליפש
 רעד טימ טעװ עקיָארט יד .בָאגצ ןקיזָאד םעד ךרוד ןח ןטלּפָאד

 ."טסנוק-ןיילק-"ףעטרַא; ןוֿפ *רושטיֿפ, ַא ןרעוו טַײצ

 ."לרעדייגש עטפושכרַאפ סָאד,

 רעד טָאה ,טַײצרָאי ןט25 סמכילע-םולש וצ ,1941 ינוי 7 םעד
 ֿבקעי ןוֿפ ישזער ןוא עיצַאזינעצסניא רעד ןיא טריֿפעגֿפױא *ףעטרַא;
 ."לרעדיינש עטֿפושכרַאֿפ סָאדע עלהשעמ סמכילע-םולש םואבטָאר

 :םעד ןגעוו טבַיײרש דלַאוװכוב .נ-

 ןברָאוװרעז ךיז טָאה *ףעטרַא; רעד סָאװ ,עיצַאטופער עכיוה יד;
 ןטֿפושכרַאֿפפ םעד ךרוד ןרָאװעג טרענימרַאֿפ טינ רעכיז זיא.

 סרעטכעלעג עקידרדסּכ יד ...לָאה ןוָאט ןיא טנווָא תבש ..."לרעדיינשע
 ןבָאה רעלטסניק-"ףעטרַא, יד סָאוװ ,סעיצַאוװָא יד ןוא ,םלוע םעז ןוֿפ
 יד זַא ,זַײװַאב ַא ןענַײז ,גנלעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ סולש םוצ ןגָארקעג
 וצ רעגנירג ךס ַא רעבַא זיא'ס ..םלוע םוצ ןעגנַאגרעד זיא ליפש
 טָאה "רעדיינש רעטֿפושכרַאֿפ רעד , סָאוװ ,דײרֿפ רעד ןגעוו ןלייצרעד
 גנוצַאשּפָא עקירעהעג ַא ןבעג וצ רעדייא רעעזװצ יד רַאֿפ ןֿפַאשעג

 ליפש יד... ליפש רעד ןוֿפ תונורסח עטסנרע ןוא תולעמ עכיוה יד ןוֿפ -
 ןמכילע-סולש טגלָאֿפעג טלָאװ םױבטָאר ןעוו ןענוװעג ךס ַא טלָאװ
 ןטידעגַארט ַא ןעױבוצֿפױא טָאטשנָא "קידנכַאל טנגעזעג, ךיז ןוא
 -עג יו ןלייטרוא טינ ןעמ ןָאק ישזער סמױבטָאר ןגעוו . סקַאמילק
 טָאה ,ללכב... גנוריֿפֿפױא רעקיזָאד רעד ןוֿפ טנורג םעד ףױא קירעה
 "עזעינעצס, עקרַאטש וצ ןוֿפ ןטילעג טסקעט-ליּפש רעד יו ישזער יד

 .ןטקנוּפ עקיטכיוומוא שיטַאמַארד ףיוא ןטנעצקַא

 ןוֿפ ליטס ַא וצ טסַאּפעגוצ ךיג ךיז .. ןבָאה רעליפש-"ףעטרַא, יד
 לָאר-טּפיוה רעד ןיא ןײטשדלָאג לכימ ...דמערֿפ ייז זיא סָאװ ,ישזער

 יו קידמכילע-םולש ױזַא ןוא ךעלשטנעמ ,ביל ,םרַאװ ןעוועג זיא
 ןבָאה םיקוסּפ יד .סױרַא ךוב ןוֿפ סָאװ רָאנ ,"ילא ןועמש, רעתמא רעד

 ןוֿפ רָאנ טינ זיא ילא-ןועמש ןַײז .ןענח ןביז עלַא טַאהעג םיא ַײב

 ,ןטלַאטשעג עטסקיטכיל יד ןוֿפ ענייא זיא'ס ,ןעגנוֿפַאש עטסעב ענַײז
 ןעוועג זיא לױװ רעייז .טכַארבעגסױרַא טָאה עניב עשידִיי יד סַאװ

 ,רעטשרע רעד ןיא ַײס ,ןלעזעג יד ,ןַאמסירב סייח ןוא ווָאקיזייא .ש
 ןַא ןעוועג סָאד זיא ןווָאקיזיײא רַאֿפ .ענעצס רעטצעל רעד ןיא ַײס |

 רעקיצרַאה טימ טריֿפעגכרוד יז טָאה רע ןוא לָאר עכעלטנייוועגמוא

 טכע ןעוועג ,לָאמ עלַא יװ ,זיא גרעברעבליז הרש .טייקכעלשטנעמ

 רעייז ןוא ןטלַאהעגסױא ןעוועג זיא רעמיר אבויל ..ךעלרייטַאנ ןוא

 םעד טֿפױקרַאֿפ סָאוװ ,ענעדִיי רעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא לוֿפטקעֿפע

 עידָאד , ןוֿפ לָאר רעד ןיא גרעבנעזייא ריאמ.. .גיצ יד רעדיינש

 -ֿפױא סרעסישזער םעד טימ טלגנַארעג ךיז טָאה "רַאדנער סםעד

 טינ ,רוגיֿפ -עניב ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה סע ןוא ,לָאר רעד ןוֿפ גנוסַאֿפ

 ןוא ןייבשריה םהרֿבַא ןגעוו עקיבלעזסָאד .שטנעמ רעקידעבעל ןייק

 ןוא ךורב ןרוגיֿפ עטּפָאטשעג יד ןוֿפ ןלָאר יד ןיא ץיווָארָאה םהרֿבַא

 ןיא טכע יא ,שיֿפעטרַא סיוכרוד ןעוועג ןענַײז שדוק-ילכ יד .חדז

 רעד ןיא ןַאמדירֿפ .מ ױזַא .טקעֿפע ןיא שילַארטַאעט יא ,קורדסיוא

 רעד יקסניטסָאג .י ,הארוה הרומ רעד רענישַאגַאנ .ע ,בר ןוֿפ לָאר

 לָאר רעד ןיא "לענָאיצידַארט, רעמ ןעוועג ןױש זיא ןסחי .מ .טחוש

 רעד יו טכע ןוא קיטֿפערק ןעוועג זיא ןַאמרעדיינש .מ ייד ןוֿפ
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 יי

 רע ט ַאע ט ןשידיי

 -ַארּפס ךיז ןייֿפ רָאג טַאה ןייטשנעוועל .י ןוא ,רעטסוש רעטסעכעצ
 אניט ,טורד עניד .הכאלמ-לעב ןבױט ַא ןוֿפ לָאר רעד טימ טעװ
 "ילַאודיווװידניא ףרַאש ןֿפַאשעג ןבָאה ןַאמרעל לגיײֿפ ןוא אנירדַאט

 ."רעבייו עקידלטעטש ןיילק ןוֿפ ןתוגיפ עטריז

 לבמַאסנַא-רעטַאעט רעשידיי
 .יַײג טימ *ףעטרַא; רעד טרעוװ רָאי עכעלטע ןוֿפ הקסֿפה ַא ךָאנ

 רעטַאעט רעשידִייא ןעמָאנ ןרעטנוא טריזינַאגרָאער ענעבילקעגוצ

 -רעטַאעט עשידִיי ענַײז שידַארָאּפס ןָא רעדיוו טבייה סָאװ ,*לבמַאסנַא

 הי .ןעגנולעטשרָאֿפ

 יא גנולעטשרָאֿפ עטשרע יד

 "הלּפמ סנמה;

 סנמה, חמצ ןימינב ןוֿפ ריא טריֿפעגֿפױא טרעוו 1945 רַאורבעֿפ
 השמ --- קיזומ ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ טעברַאַאב ,סעוואלס םייח ןוֿפ *הלּפמ

 ,ךואר

 ;דלַאװכוב .נ טבַײרש גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו

 רעַײנ ַא ןוֿפ טרובעג םוצ ֿבוט-לזמ ַא טמוק ןעמעלַא זדנוא..}

 -ידַארט יד.. ןצעזוצרָאֿפ ןטסָאמרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,עפורג-רעטַאעט

 רעטַאעט, רעד זדנוא טָאה גנילטשרע ןַײז ןיא ."ףעטרַא; ןוֿפ עיצ

 -ֿפױא רעד טימ ...ןח אלמ זיא סָאװ ,לקַאטקעּפס ַא ןבעגעג *לבמַאסנַא

 ַא יו םלוע ןשידִיי ןרַאֿפ טגײנרַאֿפ ךיז חמצ ןימינב טָאה..גנריֿפ

 "הלּפמ סנמה, זיא םורַא ןוא םורַא ...עיזַאטנַאֿפ ךס ַא טימ רעסיושזער

 ענייר "הלפמ סנמה, ןיא ןכוז סָאװ יד.. גנוניױערעד עקידיײרֿפ א

 ןַײז חמ ליפשםירוּפ ַאזַא ..רעטסומ עקילָאמַא טול ליּפש-םירופ

 רעבירעד.. טלַאהניא רעטסנרע ןייק ןַײז טינ טרָאד רָאט'ס.. תונצל

 ענרעדָאמ טימ ליפש-םירוּפ ַא יו "הלפמ סנמה,טנכייצַאב ךיא טלָאװ

 -ליפאע םירופ רעד ןוֿפ טַײװװ ױזַא טינרָאג זיא סָאד .רענעטרעביוא

 "הלּפמ סנמה, ףרַאד רנַאשז ןטױל.. ןעניימ ערעדנַא יוװ עיצידַארט

 קיזומ ןַײז טימ טָאה ךואר השמ... עטערעּפָא ןַא רַאֿפ ןרעוו טנכערַאֿפ

 עקידנטַײטַאב ןַײז ךױה רעַײנ ַא וצ ןבױהעגֿפױא לקַאטקעּפס ןרַאֿפ

 .רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט ןשידִיי ןקוֿפטנעלַאט ַא ןוֿפ עיצַאטופער

 ַא.. גנורעדנּוװַאב ןָא ןבַײרוש טינ ןעמ ןָאק. ישזער סחמצ ןגעוו

 ןגעוו טגרָאזַאב זיא סָאװ ,רעליּפשיוש ַא ,ץנַאט ןשידִיי ןוֿפ רעטסיימ

 טנעמָאמ ןשיטַאמַארד ַא ןוֿפ טיקכעלקירדסיוא רעשיטסַאלּפ רעד

 םענעגייא ןַא טימ לקַאטקעּפס סעד ןקנָאשַאב חמצ ןימינב טָאה.

 . .רעביוצ ןשעיטסַאלּפ

 רעביא טינ טזָאל "שורושחא, ןוֿפ לָאר רעד ןיא ךילײרֿפ בייל..

 -רעדנּוװ זיא סָאװ ,ןזעוו שידעמָאק ַא זיא'ס .ןשטניוו וצ רעמ ךס ןייק

 ןוֿפ לָאר רעד ןיא רעלזַאר עדלָאג .טריזילַאער ןוא טכַארטרַאֿפ ךעל

 שילַארטַאעט ױזַא ןוא *ֿבקעי תנשוש, יװ שידִיי ױזַא זיא *רעֿפױל

 חסונ רעד יו קיטכיר ןוא טכע ױזַא. ליּפש-םירוּפ ַא יו שיקלָאֿפ ןוא

 ןשירעמשטַײד םעד טימ *יתשו, זיא רעמיר אבויל.. הליגמ רעד ןוֿפ

 דָאדַאווָארב ,ענעדַײײ-קרַאמ רעד ןוֿפ ושל-הנעמ םעד טימ ,טנעצקַא

 סיױא טעז רענרעל עדלעז .. עטערעּפָא רעקיליב רעד ןוֿפ לעטשנָא

 ,הכלמה רֹּתסא ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ עשיטעָאּפ יד ,ראות תֿפי ַא יװ

 טייג סָאװ ,טײקטרַאצ ןוא ןח ןשיטנַאמָאר סעד טימ טליפש יז ןוא

 -ששריה םהרֿבַא.. רּתסֹא עשיטעָאּפ ,עביל ,ענייש ַא.. עלָאר רעד טימ

 ַא ץא ."קידצה יכדרמ, ןוֿפ רוגיֿפ יד עדרעוו טימ טכױהַאב ןייב

 -רעד רע. רוגיֿפ עשיטַאמַארד ַא רע זיא ליּפש-קלָאֿפ רעקיטסול

 ןשידִיי ןוֿפ סזיגַארט סעד ,ןדִיי ןצלָאטש םעד ןוֿפ עדרעוו יד... טגָארט
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 טליפש ןַאמרעדיײנש סקַאמ .ןענמה רעביא ףמוירט םעד ןוא קלָאֿפ

 ןיא לוֿפטקעֿפע ןיא רע .טוג זיא סָאד .ןןרעלטיה טניימ ןוא ןענזה

 -שחַא ןָא ךיז ןעעז ןלָאר ערענעלק ןיא..ןלעטשנָא *עשִיָארעה, ענַײז

 ,טנַאידעמָאק רעליווװ ַא זיא יקסניטסָאג .י ןרָאטסינימ ַײרד סשוייו

 ענַײֿפ ַא טָאה ןעזָאר .ה.. ץייר ןשילַארטַאעט ךס ַא וצ טיג סָאװ

 יװ זיא ףָארדנעס .א ןוא ,תונורכזה רֿפס םעד טנעייל רע ןעוו ענעצס

 -נעוועל לאיזי .עקיָארט רעקידתונצל רעד טָא טימ קיטש ןייא ןֿפ

 יד ןוֿפ ענעצס רעד טימ טוג ךיז ןעווַארּפס ווָאנרעשט יווז ןוא ןייטש

 ןשילַארטַאעט ,ןעמַאזקריו ַא טכַאמ בואל לקנַאי. רערעוװשרַאֿפ

 לייט ןטשרעדָאֿפ םעד טגניז ןוא טליּפש ןייטסענרעב דוד .רעעזנרעטש

 רעד טימ לָאר רעד ןיא םשור ַא טכַאמ ןוא דרעֿפ סשורושזַא ןֿפ

 רעטשרעטניה רעד יוװ ןַאמביירשע יװרַאה ןוֿפ ףליהטימ רעקיטכיט

 ןקילײטַאב ץנעט יד ןיא ןוא סענעצס-ןסָאמ יד ןיא.. דרעֿפ ןוֿפ לייט

 עקשַאר ,ןַאמרעל עשַאמ ,ןַאמטרַאה דלָארעה ,ןַאמרעסַאוו םָארווַא ךיז

 -ָאשזד עילימע ,ָאקסעד וויא ,ןהָאק לחר ,ןַאמצַאק ַאמרָאנ ,ןַאמקסָאט

 לחר ,גרעבנעזָאר ַאלָאּפ ,סילָאגרַאמ לדנייױש ,ןַאלּפַאק ןיוורַאמ ,ףעז

 -עלַאב ןָאטנעב ןישזד .קנַארֿפ ַאמלעס ,סערדנַא יער ,יקסנַאזיל

 טרַא ןוא גנוטכַײלַאב רעד רעביא טקעֿפע ןטוג טימ טעוװעטַאב

 ןָאירעמ .רעטלַאוורַאֿפ -עניב ןוֿפ לוע ןרעווש םעד טגָארט סרעטָאװ

 סנמה, .ןעמויטסָאק עטגרָאבעג יד טימ רעדנּוװ ןָאטעגֿפױא טָאה ּפָאק

 "טסניק ןוא רעביוצ ןכעלנייוועגרעסיוא ןוֿפ לקַאטקעּפס ַא זיא *הלּפמ

 ,רעטנזױט ןוֿפ ןרעוו ןעזעג ףרַאד ליּפש ַאזַא. טײקנַײֿפ רעשירעל

 ."ןשטנעמ רעטנזיוט

 :טבַײרש |ןַאמטוג םייח| רעקידעבעל רעד

 םעד ןוֿפ שרוי לקיטש ַא ,"לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידִַיי, רעד,

 ןַײז רַאֿפ ןבילקעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג טוג טָאה ,היע "ףעטרַא,

 -יובעג-טוג ַא זיא "הלּפמ סנמה, .ליפשש-םירוּפ ַא עסעיש-סגנונֿפערעד

 ןַא סע זיא גנוריֿפּפוא ןַא יוװ ןוא .ליּפש-סקלָאֿפ עקיטֿפערק ןוא עט

 -ָאלס םייח .רד .םירוּפ ברע םלוע ןשידִיי ןרַאֿפ *תונמ-חלשע , רעתמא

 ןוא לַאירעטַאמ ןטלַא םעד ןרישזנַארַא וצ ױזַא יוו טסּוװװעג טָאה... סעוו

 רָאלקלָאֿפ טימ טסקעט-ך'נת םעד טשימעג טָאה רע .ןעײנַאב םיא

 ,חמצ ןימינב .רָאג זיב ליּפש טנַאסערעטניא ןַא סױרַא זיא'ס ןוא

 ןבעגעגנַײרַא ָאד טָאה ,"הלּפמ סנמה; טריסישזער טָאה רעכלעוו

 יד טָאה רע. א ,סעיניל עקסעטָארג יד ,גנַאגצ םענרעדָאמ םעד

 ךיז טעז עקידנצנַאט סָאד לַײװ ,סיֿפ יד ףיוא טלעטשעג ךַאז עצנַאג

 עצנַאג סָאד *הלּפמ סנמה; ןיא ָאד זיא'ס..ליּפשע םניא ןַא טלוב רעייז

 ןוֿפ ןח ןוא טעטיוויַאנ רעד טימ ליּפש-סקלָאֿפ ַא ןוֿפ טעטיוימירּפ

 רענרעדָאמ רעד ןוֿפ בָאגוצ ַא טימ ,רעליּפש םירופ עקיטַײצרַאֿפ יד

 -עמָאק, ןוֿפ *עדַאניקעלרַאג ןוא ץנַאט ןטריזיליטס ,עיניל רעקסעטָארג

 .רעדעי סָאװ ,ליפש ַא ןעמוקעגסױרַא זיא לכה-ךס ןיא ."עטרַא לעד יד

 .ךעלזָאר עדלָאג יו ןרעה וצ זיולב..ןעז סע ףרַאד .. שטנעמ רעשידִיי

 . ַא זיא יז. טעליב ַא ןוֿפ זַײרּפ רעד טרעוו זיא הליגמ יד טנעייל

 עקווָאל ױזַא... "ןץיקעלרַא רעקיסַאלק-טשרע ןַא... *רעֿפיױל , רערעַײט

 -ײרֿפ בייל... ןח ןשילַארטַאעט טימ שממ טלדורּפש יז .עקסטַאווכ ןוא

 ,"שורושחא גינעק, םעד ןלעטשוצרָאֿפ רָאג זיב ןעגנולעג זיא ןכיל

 רענייר ַא.. וצרעד ךיוא ךָאד רע זיא עקשעמעל ַא ןוא ,שפיט םעד

 וו ,עניב רעשידִיי רעכעלצעזעג רעד ןוֿפ *תלוספ, יד ןָא עקשעמעל -

 טלעֿפ סָאװ ןוא ,רַאגלּוװ ןַײז ךיוא טגנידַאבמוא זומ עקשעמעל ַא

 ןעידִיי ריא טימ ןבעגעג יז טָאה רענרעל עדלעז ,?"הכלמה רתסא

 -רַאֿפ טכעלש טינ יז טַאה רעמיר ַאבויל .טוג ךיוא זיא *יתשו, .ןח

 רעטוג ַא זיא ןייבשריה םהרֿבַא ןוֿפ "קידצה יכדרמ , ןוא ,טשטייט

 ..יכדרמ
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 ןביײהנָא ףרַאד'מ בא .ןרעוו טסירגַאב ףרַאד "הלפמ סנמה,..

 יד ףױא רעטַאעט ןשידַיי םעד ןלעטש וצ ידּכ ביהנָא ןוֿפ קירוצ

 -סקלָאֿפ, סגניר רעטעברַא םַײב םױבטָאר ןוֿפ ןטעברַא יד ןענַײז ,סיֿפ

 רעד ןדרָא-סקלָאֿפ ןוֿפ "לבמַאסנַאג םַײב סחמצ ןימינב ןוא *עניב

 | ."בייהנַא רעטוג

 ;טבַײרש ןָאסלעגער םהרֿבַא

 -םירוּפ ןשימייה ןוֿפ גנומַאכָאנ רענַאקירעמַא ןַא... 'הלּפמ סנמהי;

 ץנַאט ,עשיטסירָאמוה בלַאה ,עקידתוקבד בלַאה סחמצ ןימינב ..ליּפש

 ןגעוו הרושב ַא ,טַײצ רעזדנוא ףיוא גנוטיידנָא ןַא... טסנוק-ליּפש ןוא

 .ןענופששעגסיוא ןרעוו ןטנעמעלע עלַא יד.. הלפמ-רעלטיה רעד

 ַא טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ָאד .. ןעגנוזעגסיוא ןוא טצנַאטעגסיױא

 -רַאֿפ ,ליּפש-סקלָאֿפ ןטלַא םעד ןוֿפ עיצַאזילַארטַאעט רענ"עדָאמ

 יעזער ,דלַאווכוב .נ ןוֿפ טעברַאַאב ,סעווָאלס םייח .רד ןוֿפ טסָאֿפ

 זיא גתשטַײטסױא רעײרֿפ ַאזַא ןיא .ךואר השמ קיזמ ,חמצ ןימינב

 טמוק ַאט .קידנגניז ןוא ךעליײרֿפ ןוא טוג זיא'ס יבַא.. ןעמונעגנָא ץלַא

 ןזעידִיי, ןוֿפ לרעטַאעט ןטריזיווָארּפמיא םעד ןיא לָאמַא ךָאנ רימ טימ

 ןעגניזטימ רימָאל ןוא.. ?ףעטרַאג ןוֿפ שרוי ַא ,"לבמַאסנַא רעטַאעט

 ""החמזעו הלהצ בקעי תנשושש, לבמַאסנַא ןצנַאג םעד טימ

 ײסַאּפש רעקיטולב רעד,

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא חמצ ןימינב ןוֿפ ריא זיא 1945 רעבמעצעד
 -סָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,םכילע-םולש ןוֿפ *סַאּפש רעקיטולב רעד;

 - | ,בואל .ק ןוא לעדנַאק .ה -- ןעמויט

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבילרש דלַאװכוב .נ
 רעשידִיי, רעד טָאה "סַאּפש רעקיטולב רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא;

 ןוֿפ עיסרעוו עטריסנעדנָאק ַא טריֿפעגֿפױא "?לבמַאסנַא רעטַאעט

 ,רעסיועזער רעד ,חמצ ןימינב ."דִיי ַא ןַײז וצ רעווש, סמכילע-םולש

 עגנַאל יד טצריקעג קַאמשעג ןטוג ןוא שינדנעט:ערַאֿפ טימ טָאה

 יברַאֿפ טימ ןּוא "יג, םּוצ לוטיב טימ ּפָא טגָאלש סע ּוװו ,ןגָאלָאנָאמ

 ןעוו ..קלָאֿפ ןןשיסור ןצנַאג םעד ןגעק ןוא ןטסירק עלַא ןגעק גנורעט

 ןקיטולב םעד; ןוֿפ גנלעטשרָאֿפ רעד ַײב רעטַאעט ןיא טציז ריא

 -לּפַאצ ַא ךרוד טכַאמ ריא זַא ,ליֿפעג םענדָאמ םעד ריא טָאה ,"סָאּפש

 סנטייוװרעד ןוֿפ טקוק ריא זַא ןוא ,גָאטצ-טנַײה ןוֿפ עמַארד עקיד

 ..עסעיפ יד טרעהעג שיעדיא . עכַאּפע ענעגנַאגרַאֿפ-גנַאל ַא ףיוא

 רענעגנַאגרַאֿפ ַא ןוֿפ דליב סָאד זיא שירעלטסניק .טַײצ רעזדנוא וצ

 ןַא ןוֿפ רעבױצ ןוא ןח ןצנַאג םעד טימ עכָאּפע רענעדנּוױװשרַאֿפ ןוא

 ןיק ןעוועג טינ זיא'ס .עיֿפַארגָאטַאֿפ רעטעװעקַאילבעגּפָא ,רעטלַא

 -נוא.. ?לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידִיי סעד,.. רַאֿפ עבַאגֿפױא עגנירג

 טימ} ץרַאווש סירָאמ -- טייקיניילק ןייא .טעברַא ַאזַא ןעמענוצרעט

 -ידיי, רעד זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד לָאז .. ןײדִיי ַא ןַײז וצ רעווש, ןַײז

 עסיורג ןַײז טריֿפעגכרוד קידנצנעלג טָאה *לבמַאסנַא רעטַאעט רעש

 ַא ..זיא ?סַאּפש רעקיטולב רעד, .עבַאגֿפױא עקידנקערשּפָא ןוא

 טמכילע-סולש ןוֿפ גנושטייטסיוא ןוא ליּפשיוש ,ישזער ןוֿפ ףמוירט

 ויא *לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידַײ; רעד .. "דיי ַא ןַײז 3 דעו'עג

 .ןוא שירעליּפשױש ..שרעדנַא רָאג טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעגצ

 ןעטַאעט ןועידִיי, םַײב "סַאּפפש רעקיטולב רעד, זיא שירעסישזער

 וצ רעוװוע, יו רעקידתושממ ןוא רעסעב ךַײלגרַאֿפ ַא ןָא *לבמַאסנַא

 / ."רעטַאעט טסנוק ןשידִַיי, ןיא זיא "דיי ַא ןַײז

 סא ךיז ןענעכייצ "לבמַאסנַא םתוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןיא
 ןוֿפ עלָאר רעד ןיא תחנ ַא זיא רענרעל עדלעז .רעליפשיזוע עכעלטע

 -עגֿפױא ךָאד יז טָאה ,ענעריובעג רענַאקירעמַא ןַא .*ָאריּפַאש יטעב;
 א
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 ןופ ןָאקיסלעל

 עקטסיזַאנמיג רעשיסור רעד ןוֿפ ליטס םעד ןוא טימעג םעד טּפַאכ

 .*סַאּפש ןקיטולב? ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא רעד ןיא גנוריצ ַא תמאב זיא יז.

 טעטירָאטױא ןוא שינדנעטשרַאֿפ ,טּפַארק טימ טליּפש רעמיר ַאבויל

 סױרַא טלַארטש גנוסַאֿפֿפיױא ריא ןוֿפ... .?ָאריּפַאש הרע, ןוֿפ עלָאר יד

 עלָאר רערעווש רעד ןיא .שינדנעטשרַאֿפ עשירָאיטקַא עטקישעג ַא..!
 ..גָארטַײב ןקיטכיו ַא טכַאמעג ווָאקיזייא .שש טָאה "ווָאנַאוויא, ןוֿפ
 יד ראפ שוח םעד יא עלָאר ןַײז ןוֿפ עדרעוו יד יא . טגָאמרַאֿפ רע

 בואל קעשזד .ןגױצעגנַײרַא זיא רע עכלעוו ןיא עיצַאוטיס עשידעמָאק
 ךיז טיג רעכלעוו ,ןָאסרעיינש טנעדוטס ןשידִיי ןוֿפ עלָאר רעד ןיא
 טימ טימ טלַאה ,"ווָאנַאויא שטיווָאנַאוויא ןַאוויא , סור םעד רַאֿפ ןָא

 רעשיסַאלק רעד ןוֿפ למיר סָאד ןצנַאגרעד טֿפלעה ןוא ןווָאקיזייא
 .רעד ,טולבנרעב סקַאמ סױרַא ןענייש ןלָאר-דַאזיּפע ןיא .עידעמַאק

 ןקסע רעשידִיי רעד ,שידִיי זיולב טדער סָאװ ,"שעטיווָארוה , רערעל
 לזמילש ןוא רעלקעמ-עשזריב רעד ,ףָארדנעס בייא ,"יקציוועשרעמע,

 ,ןייטשנעוועל לאיחי רעליפשיושש יד ןוא ווָאנרעשט ינוז ,"עלעצעק
 ןַאמרעל אשרַאמ ,ווָאדַאי לרעּפ ,ןַאמצַאק ַאמרָאנ ,םױבלעּפַא סקַאמ

 דוד ,"עקמָאיס, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעלזָאר עדלָאג .ערעדנַא ןוא
 ןוֿפ עיצַאטוּפער ריא טקיטעטשַאב ,טסיזַאנמיג רעד ,לדנוז סָאריּפַאש
 טסקעט םומינימ ַא טימ .ןירעליּפשיוש רעשירעדניֿפרעד ,רעקנילֿפ ַא
 -עמּת םעד ןוֿפ עלָאר.. עשידעמָאק ַא טעווערעטסיימעגסיוא יז טָאה

 .םלוע םַײב רעטכעלעג םי ַא סױרַא טֿפור סָאװ ,טסיזַאנמיג ןטַאװ

 ערעֿפסָאמטַא ןַא ןֿפַאש יז טֿפלעה עידעמָאק רעשירָאיטקַא ריא ךרוד
 טרָא רעדנוזַאב ַא .דניזעגזױה-ָאריּפַאש םעד ןיא גנונַאטַאב ןוא
 ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןייבשריה םהרֿבַא טנידרַאֿפ גנוריֿפֿפיױא רעד ןיא
 קרעוורעטסיימ ַא זיא עלַאר רעד ןוֿפ גנוריֿפכרוד ןַײז ."ןרעּפלַאה בר,
 עמַאס ןוֿפ גנוֿפַאש ַא.. טקַאט ןוא טײקרַאבליֿפ רעשירעליּפשוש ןוֿפ
 טימ... גנוריטערטרָאּפ רעשיטַאמַארד ןוֿפ ףמוירט ַא ,דַארג ןטסכעה
 יד זיא לעדנַאק ץנייה ןוֿפ סעיצַארָאקעד עלוֿפטקעֿפע שינעצס יד

 -נַא רעטַאעט ןשידִַי, םַײב "סַאּפש ןקיטולב רעד, ןוֿפ גנוריֿפֿפוא

 .ףטֿפױא רעקיטכיוו ַא "?במַאס

 :טבַײרש ןַאמלָאװ ,ל .י

 "סַאּפע רעקיטולב רעד; עלעווָאנ עדנצנעלג סמכילע-םולש;

 ןעמָאנ ןרעטנוא שטיווָאקרעב .ד .י ןוֿפ גנוריזיטַאמַארד רעד ןיא

 עשרַאוו ןץיא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,"דִיי ַא ןיז וצ רעווע,!

 ןיא ,"המיבה, רעד ַײב ֿביֿבָא-לּת ןיא ,"עּפורט רענליוו, רעד ַײב
 ךָאנ בוא ןוא.. "רעטַאעט טסנוק, סצרַאווש סירָאמ ַײב קרָאירינ
 טנָאקעג ךָאנ גנולעטשרָאֿפ רעקיטציא רעד ַײב ךיא בָאה ,ןעמעלַא םעד
 ,האנה רעקיטסַײג רעתמא ןַא טימ ךיז ןקיווק ןוא טנווָא ןַא ןציזּפא
 "סקלָאֿפ טמכילע-םולש זַא ,ןמיס ַא ,סנטשרע ,ןעוועג רימ סע זיא
 טזייַאב ,סנטיױוצ , ןוא ,טרעטלערַאֿפ טינ טרעוו רָאמוה רעכעל
 ,רעלטסניק-טעלַאב רעטסּוװַאב-טוג רעד ,חמצ ןימינב זַא ,רימ סע
 ..טָאה חמצ ןימינב.. עמַארד רעד רַאֿפ גנובַאגַאב סיורג ךיוא טָאה
 רעלעניגירא רעד ןוֿפ ןשזַאנָאסרעּפ עַײנ עכעלטע ..טריֿפעגנַײרַא
 וצ ,ןרעּפלַאה יול בר ,טָאטש ןוֿפ בר םעד ..עלעווַאנ סמכילע-םולש
 רע זַא ,וָאנַאװיא טנעדוטס רעכעלטסירק רעד טמוק סע ןעמעו
 -ַײג סָאד זַא ,ןרעוו טגָאזעג זומ ֿבגַא ..דִיי ַא ןרעוו ןֿפלעה סיא לָאז
 -עגסיוא קיטכערּפ זיא "ןרעּפלַאה יול בר םעד ןוֿפ טלַאטשעג עקיט
 עצנַאג ןַײז .ןייבשריה סהרֿבַא רעליּפשיוש ןכרוד ןרָאװעג טשטייט
 ןַײז ןוא םענעי ןדיירסיוא עליטש סָאד ,םכזו דימלּת ַא ןוֿפ גנוטלַאה
 םעד ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאש טָאה ,רעטרעוװ עטקַאהטעּפָא ןדייר
 רַאֿפ "תושֿפנ ןּפַאכ וצ , קיצײג ןַײז טינ ןוֿפ לַאֹרָאמ ןשידִי ןכױה
 ֿבקעי ןוא "ווָאנַאויא, רעד סלַא ווָאקיזייא המלש .ןביולג רעזדנוא
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 עדלָאג ןוא "יטעב, סלַא רענרעל עדלעז ,"ןָאסרעיינזע, סלַא בואל
 ינוז ןוא *שטיווָארוה, סלַא טולבנרעב סקַאמ ,"עקמָאיס, סלַא רעלזָאר
 -ייא רעדעי זיא ,"עלעצעק, ןוֿפ פיט ןעימָאק-יגַארט םניא ווָאנרעשט
 טרָאװ ןלעיצעּפס ַא .עלָאר ןַײז ןיא טנכייצעגסיוא ןעוועג יז ןוֿפ רענ
 שטנעמ-עזרעב ןוֿפ פיט ןכעלרעה ןייז רַאֿפ יקסניטסָאג ֿבקעי טנידרַאֿפ
 ַחוצ ןעמוקעג טוג רעייז זיא גנוטלַאה ןַײז ןיא.. ?ָאריּפַאש דוד,
 רעד ןיא רעמיד ַאבויל ךיוא .שטנעמ-טֿפול םנוֿפ פיט רעד קורדסיוא
 -רעטַאעט ַא זיא יז .בױל ַא טנידרַאֿפ יָאריּפַאש הרש ןוֿפ עלָאר
 עריא טימ קימימ עקידעבעל ריא .טעטילַאװק רעכיוה ןוֿפ טֿפַארק
 ןטלָאוװ ,סעיצַאוטיס ענעדײשרַאֿפ יד וצ טסַאּפעגוצ ,גנעגרעביא ענייֿפ
 .ןעטניוו טגעמעג ךיז ןטסיטרַא רַאטס עלענַאיטעֿפָארּפ ךס ַא סע
 םעד ןטלַאהרעטנוא טנעגילעטניא ןוא קיעֿפ ךיוא ןבָאה ייז רעסיוא
 ,"גרעבנירג, סלַא שטיווָאקרעב רוטרַא :עידעמָאק רעד ןוֿפ ַאווינ
 -רעש, סלַא ףָארדנעס בייא ,"הירא רוג, סלַא ןייטשנעוועל לאיחי
 -עניב סלַא ַײס סױבלעּפַא סקַאמ ,"וַאטסירּפ, סלַא ןוא "יקציוועש
 "לזממילש ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעליּפשיוש סלַא ַײס ןוא רעטלַאוורַאֿפ
 ןטסעב ןֿפױא זיא עּפורט רעד ןוֿפ לעטשנעמַאזוצ רעד ."שמש, ןקיד
 ."דנלעטשנדירֿפוצ ןֿפוא

 :טבַײרש ןיװַאכ .מ

 "יפולב רעד, עידעמָאק-יגַארט עטנכייצעגסיוא סמכילע-םולש;
 רעווש, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב רעסעב ךס ַא זיא סָאװ ,"סַאּפש רעק
 טימ יו קידנריר ןוא שירֿפ ױזַא טקנופ טנַײה ךָאנ זיא ,דִיי ַא ןַײז וצ
 -עג ַא זיא'ס .טינ ךיז טרעטלע רָאמוה סמכילע-םולש .קירוצ ןרָאי
 טלַא טינ ןָאק סָאװ ,רָאמוה רעכעלמיטסקלָאֿפ רעקידנרעק ,רעטנוז
 סעּפע ןעגנערבוצנַײרַא רעסישזער םעד טגנילעגיס זַא ,טרֿפב .ןרעוו
 ַא ,ךירטש םעַײנ ַא .עידעמָאק רעשיסַאלק רעקיזָאד רעד ןיא טעיינ
 טנָאק.. ןרעטקַארַאכ עַײנ וליֿפַא וא עקנעצס עַײנ ַא ,שטיינק םעַײנ
 .ליּפש רעד ןוֿפ ןבָאה האנה ןוא רעטַאעט ןיא ןציז ןגינגרַאֿפ טימ ריא

 עטייווצ יד זיא רעטַאעט ןָאזיברַאב ןיא *סַאּפע רעקיטולב רעד,

 -נוא *לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידִיי, רעד רעכלעוו ןיא גנוריֿפֿפיוא

 ןשידִיי םעד רַאֿפ טגיײנרַאֿפ ךיז טָאה חמצ ןימינב ןוֿפ יושזער רעד רעט

 עטקילײטַאב יד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא.. קרָאירינ ןיא םלוע-רעטַאעט

 טסכעה ַא ףיוא ןלָאר ערעייז ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ *לבמַאסנַא, סנוֿפ

 טנָאמרעד ָאד ןֿפרַאד ייר רעטשרע רעד ןיא .רעגייטש ןשירעלטסניק

 ַאבויל ,"ןרעּפלַאה יול בר, םנוֿפ לָאר רעד ןיא ןייבשריה םהרֿבַא :ןרעוו

 .רעד ןיא רענרעל עדלעז .יָאריּפַאש הרש, ןוֿפ לָאר רעד ןיא רעמיר

 "ןוָאנַאויא , ןוֿפ לָאר רעד ןיא ווָאקיזיא המלש ,"יטעב, ןוֿפ לָאר

 ףניֿפ ןענַײז סָאד .*עקמַאיס; ןוֿפ לָאר רעד ןיא רעלזָאד עדלָאג ןוא

 ןוֿפ רענייא רעדעי ןוא ,טנעלַאט ןקידנטַײטַאב ץנַאג טימ רעליפשיוש

 ןוֿפ טלַאטשעג סָאד .םינּפ ןשירעלטסניק םענעגייא ןַא טגָאמרַאֿפ יז

 ךס ַא רָאג וצ טיג ןוא טינַארג ןוֿפ ןסָאגעגסױא יװ זיא "בר, םעד

 -יטכערּפ ַא זיא.. בר םַײב ענעצס יד.. גנולעטשרָאֿפ רעד תובישח

 דוד ןוֿפ לָאר יד .רעסישזער ןוֿפ וטֿפױא רעשירעלטסניק ןוא רעק

 ןיטולחל זיא רע. יקסניטסָאג ֿבקעי ןוֿפ טליּפשעג טרעוו . ַאריּפַאש

 האנה קרַאטש בָאה ךיא.. לָאר רעקיזָאד רעד רַאֿפ טסַאּפעגוצ טינ
 ."לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידִיי, םַײב גנולעטשרָאֿפ... רעד ןוֿפ טַאהעג

 ,גנַאוצ רעטסנרע רעד .עפורג רעד ןוֿפ ליפשנעמַאװצ רעניײֿפ רעד

 טינ ןבָאה.. עניב רעד ףיוא טרָאװ ןטדערעג ןרַאֿפ ץרא-ךרד רעד

 סעיצַארָאקעד יד .ןטכַארטוצכָאנ טכַאמעג ךיוא רָאנ ,טריזמַא זיולב

 -ַײב ליֿפ רעייז ןבָאה בואל .ק ןוא לעדנַאק .ה ןוֿפ ןעמויטסָאק ןוא

 | י ."גנולעטשרָאֿפ רעד וצ ןגָארטעג
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 ײרעמענ-המלקנג

 טריֿפעגֿפױא טכיל דוד ןוֿפ ר'א זיא 1947 רעבמעצעד 21 םעד

 | ,סעוואלס םייח ןוֿפ *"רעמענ-המקנ; ןרָאװעג

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלַאווכוב .נ

 רעַײנ ַא ןסקַאוועגסיוא ךַײרקנַארֿפ ןיא זיא ןרָאי-המחלמ יד ךרוד,

 ןַײז .סעווָאלס םייח גרוטַאמַארד רעשידִיי רעקידנגָאזװצ-ליֿפ ןוא
 ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד ןיא ןרַאוועג ןריובעג זיא *הלּפמ סנמה, גנילטשרע
 ןוא טכַארטרַאֿפ רע טָאה.. דנַאטשרעדיװ ןוֿפ ןרָאי יד ןיא ..גירק
 ןסורג םעד ץעוװ עיגָאלירט ַא טריֿפעגכרוד לטירד-יױוצ ףיוא
 -ָאלירט רעד ןֿפ סעמַארד יױוצ עטשרע יד ...לגנַארעג ןשירָאטסיה
 ןבָאה *עטַאל עלעג יד; ןוא *ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןגעװו יד ףױא, עיג
 יצַאנ רעד ןגעק ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ טײקנֿפלָאהַאבמוא יד טלדנַאהַאב
 -המקנ; .עיצַאּפוקָא רעד רעטנוא ןדִיי יד ןוֿפ שואי םעד ןוא עיזַאווניא
 ןיא ןיוש ןבירשעג ,עיגָאלירט רעד ןוֿפ עסעיּפ עטירד יד זיא "רעמענ
 ףױא טלעטשעג ּפָארט רעד טרעװ ָאד .גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ זירַאּפ
 גנוגעווַאב-דנַאטשרעדיװ רעשיזוצנַארֿפ רעד ןיא ןדלעה עשידִיי יד
 ..קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ טֿפעקוצ רעד ןוא םויק םעד רַאֿפ ףמַאק ַא-

 עסעיפ יד ןלײטרעדנַאנַאֿפ וצ חוּכ ַא ןָאטנָא ךיז ףרַאד רעקיטירק רעד
 סָאד א ליפש יד טקריװ רעױשוצ ןֿפױא .גנולעטשרַאֿפ רעד ןֿפ
 -ניֿפרעד ןוא רעשירעֿפעש רעד רעטנוא.. טײקצנַאג ןייא יו ןליּפש
 ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ריא טרעוו טכיל דוד ןוֿפ ישזער רעשירעד

 תוירחא ןוא טֿפַארק רעשירעלטסניק רעד רַאֿפ טקעפסער ןֿפיט
 ןענעייל.. ךוב ןטקורדעג םעד ןיא.. רעליפש *לבמַאסנַא, יד ןוֿפ
 השמ ןרעטלע ענַײמ ןורכזל , :רבחמ ןוֿפ גנומדיוו עקידנגלָאֿפ יד רימ

 -נַאג ןַײמ ןוא האל ץא עמיס רעטסעווש ענַײמ ,סעווָאלס ענייר ןוא

 ."קענַאדיײמ ןוא עקנילבערט ןיא עלַא טכַארבעגמוא ,החּפשעמ רעצ

 ..ןעסַאֿפרַאֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ-טימעג םעד ןגעוו ףירגַאב ַא טיג סָאד

 רעשידִיי; רעד זַא ,סעווָאלס טנַײרֿפ ןרעכיזרַאֿפ ָאד רימ ןליװ

 -רַאֿפ טינ ןבָאה.. טכיל דוד רעסישזער ןטימ "לבמַאסנַא רעטַאעט

 : ."קרעוו ןַײז וא רבחמ םעד טמעש

 ןליּפש ןגעוו דלַאװכוב .נ ךיז טלעטש לקיטרַא ןרעדנוזַאב ַא ןיא

 :עסעיּפ רעד ןוֿפ

 טימ ןעלקַאטקעּפס ןלעטש וצ טגיינעג טכיל זיא ךעלנייוועג .,

 סע .שרעדנַא רָאג זיא "רעמענ-המקנ,... םענרַאֿפ ןשינעצס ןטיירב ַא

 רעד רעבָא ,טײקכעלקירדסױא עשינעצס ןייק טינ עקַאט טלנֿפ

 יד ףיוא ןוא ,טלַאהניא רעשיטַאמַארד ריא זיא ליּפש רעד ןיא רקיע

 יד וצ עמַארד יד ןגָארטרעד וצ טעברַא טּפױה יד טלַאֿפ רעליפשיוש

 ,רעליפשיוש רַאֿפ רעליּפשיוש ןוא ,עלָאר רַאֿפ עלָאר ..רעישוצ

 רעד ןיא עסעיּפ עטליּפשעג-טסעב יד רשֿפא *רעמענ-המקנ, זיא

 רעטַאעט רעשידִיי, רעד ןכלעוו ןוֿפ *ףעטרַאג ןוֿפ ערעירַאק רעצנַאג

 לכימ טָאה עלָאר עטסרעווש יד .ןסקַאװעגסױרַא זיא *לבמַאסנַא
 ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ןבעל ןוא ביל טימ ךיז טָאה רע.. ןײטשדלָאג
 -כרוד טֿפַארק רעקידנּפַאכרַאֿפ ַא טימ טָאה ןוא ,גנולעטשרָאֿפ רעד
 סיוא ךיז ןבעל רעצרעה עשידִיי .."רָאטקיוומ ןוֿפ עלָאר יד טריֿפעג
 ןוא ..רעקינייּפ יצַאנ סעד ןגעק ןרָאצ ןכעלטֿפַאשנדייל ןייז ךרוד
 - "יט רעד ןטימ ןיא גנונֿפַאה ןוא טסיירט עסיורג ַא םיא ךרוד ןעניֿפעג
 -"ּפיַליֿפ, ןוֿפ עלָאר יד זיא.. טריצילּפמָאק רעקיניו .עידעגַארט רעֿפ
 קרַאטש סרעדנוזַאב-. .ןַאמרעדיינש סקַאמ ןוֿפ טליּפשעג טרעוו יז יו

 רעד טריּפשרעד ןליּפש ןַײז ךרוד ..ענעצס-עמרוט רעד ןיא רע זיא
 -המקנ עשידִיי יד ןוֿפ טֿפַארק עשילַארָאמ עקידלַאוג יד רעױשוצ

 -המקנ ַא זיא יז .. ַאטרַאמ; ןוֿפ עלָאר יד זיא שיגַארט ףיט .רעמענ |
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 ַא טֿפַאש רענרעל עדלעז .ױרֿפ עגנוי עטבילרַאֿפ ַא.. ןוא ןירעמענ

 .קידלקַאוו יא ,טסעֿפ יא ,ךַאוװע יא ,קרַאטש יא זיא סָאװ.. טערטרָאּפ
 ףמוירט ריא ןיא ַײס ,רעצ ריא ןיא ַײס ריא טימ טבעל םלוע רעד
 ךיז טָאה רענרעל עדלעז.. עידעגַארט רעכעלנעזרעפ ריא רעביא

 .רבילַאק ןששביה ןוֿפ ןירעלטסניק ַא יו עלָאר רעד ןיא טקעלּפטנַא
 -רָאמ, רַאֿפ "טענַאשז , זיא ,"ןרָאטקיוו רַאֿפ זיא *ּפיליֿפ, סָאװ סָאד
 רעניּפש הנח .גנונָאמ עגנערטש ַא ןוא גנוקיורַאב ַא ,טסיירט ַא :"ןָאט
 -רָאמ ןוא ריא ןשיווצ טסַארטנָאק םעד קירעהעג יו סױרַא טגנערב
 טריֿפ ןח עסַאמ ַא טימ .ןירעמענ-המקנ עשידִיי עטסּוװַאבליצ ַא ...ןָאט

 -ַָאר ןכעלטנגוי םעד ןוֿפ עלָאר יד ןייטשנרעב דוד רעגנוי רעד ךרוד
 רעד ןוֿפ "ןיערדנַא, דלָאה טגירק םלוע רעד... *יערדנַא, ןשיטנַאמ
 רעמ טָאה םלוע רעד ןעמעוו ןגָאז וצ רעווש זיא'ס ןוא ענעצס רעטשרע

 ןיא .ןייטשנרעב דוד ןוֿפ יערדנַא םעד רעדָא יערדנַא סעווָאלס ,דלָאה

 -גנוי רעטייווצ ַא זיא *טַאדלָאס ןשטַײד, ַא ןוֿפ עלָאר רעוויטַאגענ ַא

 ךרוד .לוֿפטקעֿפע רעייז ,ןַאמביירש יװרַאה ,"לבמַאסנַאג ןוֿפ גניל

 -יצַאנ ןוא ּפָאק סוד ןשטַײד ןגנוי םעד סױרַא רע טגנערב ןליפש ןַיז

 -גנוי רעטירד רעד .לכש קינייו ןוא לעטשנָא ךס ַא טימ טַאמָאטױא

 ,"ששזרעס, עלָאר עניילק א טָאה ,ןייטשָאלב ןיששזד ,ײלבמַאסנַא; ןוֿפ גניל

 ןייז זיא'ס .תוטשּפ רעשיטַאּפמיס טימ ןוא טענ ךרוד טריֿפ רע סָאװ

 ,רוחב רעקיעֿפ ךעלנייוועגמוא ןַא ."לבמַאסנַא, ןטימ עלָאר עטשרע

 ןוֿפ רענייא טַײצ רעד טימ ןרעוו רע ןָאק ,עניב רעד רַאֿפ שוח ַא טימ

 יד טליּפש ןייבשריה םהרֿבַא .רעליפשיווש עגנוי עטסעב ערעזדנוא

 רערעטצניֿפ ַא סעפע טימ "רעשרָאֿפסױא יצַאנ; םעד ןוֿפ עלָאר

 ,קיטש ןייא ןוֿפ יו ָאד ןענַײז עלָאר רעד טימ רָאיטקַא רעד .הרובג

 טֿפלעה טייקכעלנעזרעּפ עשירָאיטקַא עקיטֿפערק סנייבשריה .וא

 -קיוו ןשיװצ טקילֿפנַאק םעד סָאמ רעלוֿפ רעד ןיא ןעגנערבסיורַא

 -נַארֿפ םעד ןוֿפ לָאר רערענעלק ַא ןיא.. רעריֿפ-יצַאנ םעד ןוא ןרָאט
 קידנגייצרעביא ןעזָאר לשרעה זיא "רעיפ, רעמענ-המקנ ןשיזיוצ
 טמוקַאב סע .קלָאֿפ ןַײז ןוֿפ טֿפקוצ רעד ןיא ןביולג ןקַיור ןַײז טימ
 טליּפש ןייטשנעוועל לאיחי .ןזעטנעמ ןטכע ןַא ןוֿפ קורדנייא רעד ךיז

 סע .סיצַאנ יד ןוֿפ טסניד ןיא ןָאיּפש ןשיזױצנַארֿפ ַא ןוֿפ עלָאר יד

 ..עֿפנ ןסואימ ַא ןוֿפ גנונעכײצ-רעטקַארַאכ עטכע ןַא ךיז טמוקַאב

 -ױצנַארֿפ יד ןוֿפ ןלָאר יד ןרעהעג עירָאגעטַאק רערעדנוזַאב ַא ןיא

 -נעס םהרֿבַא ,יקסניטסַאג ֿבקעי ןוֿפ טליפשעג ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ עשיז
 זיא רעטכעוועמרוט סיקסניטסַאג .גרעבנעזייא אבול ןוא ףָארד
 ןח טימ עלָאר יד ךרוד טריֿפ רע.. ערעֿפסָאמטַא ןוא רילָאק רעטיול
 סַאבול זיא טנכייצעגסיוא .ץנעטעּפמָאק רעשירעליּפשױש טימ ןוא
 רעייז זיא עלָאר יד... ױרֿפ-סקלָאֿפ רעקידוועדיירַאב ַא ןוֿפ טערטרָאּפ
 -נעס .רָאמוה ןוא ןערב טימ יז טליּפש אבול ןוא ,עשילַארטַאעט ַא
 -ירָאיטקַא ןַא טימ ..זױצנַארֿפ םעד ןוֿפ עלָאד יד ךרוד טריֿפ ףָארד
 ַא ,ללכה .שיטסירעטקַארַאכ ױזַא סיא רַאֿפ זיא סָאװ ,טײקנילֿפ רעש
 -ײרַאב טָאה סעווָאלס םייח ..גנולעטשרָאֿפ עטליפשעג לוֿפטכַארּפ
 טכיל דוד .עמַארד רעשידִיי רעקיטכיוו ַא טימ עניב עשידִיי יד טרעכ
 ןוא ,ךַארּפש-רעטַאעט ערעטיױל ףיא טצעזרעביא עמַארד יד טָאה
 ףיוא ןלָאר יד טצעזרעביא ןבָאה *לבמַאסנַא,... ןוֿפ רעליּפשיוש יד
 "..קורדסיוא-ןרָאיטקַא ןשירעלטטניק ןוֿפ ךַארּפש רעד

 ײרעבערגדלָאג יד;
 -עגֿפױא ןַאמסירב םייח ןוֿפ ריא זיא 1948 רעבמעווָאנ 27 םעד

 -- סעיצַארָאקעד ,םכילע-םולש ןוֿפ *רעבערגדלָאג יד; ןרָאװעג טריֿפ

 | ,לעדנַאק ץנייה
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 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלַאוװכוב .נ

 ןוֿפ גנַאלק ןרעטױל םעד עניב רעד ןוֿפ ןרעה וצ טוג זיא סע;

 וצ טוג זיא סע ןוא ,ךַארּפש-סקלָאֿפ רעטרעטיילעג סמכילע-םולש
 -ציא ןוֿפ ןוא "ףעטרַא; םענעזעוועג םעד ןוֿפ רעלטסניק יד יו ןעז
 םזַאיזטנע טימ ןַײרַא ךיז ןֿפרַאו *לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידִיי, ןקיט
 ןָאטעג סע ןבָאה ייז וו ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ עשידִיי ןוֿפ ןלָאר ערעייז ןיא
 זיא עידעמָאק עקיזָאד יד ."רעבערגדלָאג יד, ןוֿפ ערעימערּפ רעד וצ

 -עגֿפױא ןעוו ןטלעז טרעוװו יז .טנַאקַאב קיניױו םלוע ןשידִַי םעד

 סמכילע-םולש ןיא ןסָאלשעגנייא טינ זיא יז ןוא עניב רעד ףיוא טריֿפ

 עשיגרוטַאמַארד ענעמונעגנָא יד טױל . רעכיב ענעבעגעגסױרַא..

 ריא .עסעיפ *עטכַאמעג-טוג, ןייק טינ "רעבערגדלָאג יד, זיא םיללּכ

 ,עגירטניא רעד ןיא... טשוטרַאֿפ טרעוו עמעט-טנורג ןוא עעדיא-טפיוה

 ןַײמ םיױל ,ךיוא זיא סָאד.. |טלַאהניא} טַאלּפ ןוֿפ ןלַאטעד יד ןיא

 יזעזער סנַאמסירב םייח ןוֿפ טײקכַאוװש עלַאטנעמַאדנוֿפ יד ,גנוניימ

 יד ,. .עסעיפ רעד ןוֿפ גתשטייטסיא עקירעהעג יד טלעֿפ סע.
 .עשיטעטַאּפ ַא זיא סע .עידעמָאק ַא םתס טינ זיא "רעבערגדלָאג
 -סירב ךיז טָאה שינכעט ...םזיגַארט ןוֿפ רענעטרעביוא טימ עידעמָאק
 -קעווַא; עסעיּפ יד טָאה רע .גנוריֿפּפױא רעד טימ טעווַארּפס ןַאמ

 | ."סיֿפ יד ףיוא טלעטשעג

 -עמכַאֿפ ַא זיא סָאד .עטאלג ַא ,עקיסילֿפ ַא זיא גנולעטשרָאֿפ יד

 גנששטייטסיוא יד ,גנוֿפיטרַאֿפ יד טלעֿפ סע.. רעבָא .וטֿפױא רעשינ

 ןוֿפ גנוטלַאטשעג רעד ןיא ךיוא ךיז טליֿפ סָאד .עידעמָאק רעד ןוֿפ
  ןוֿפ עלָאר רעלַארטנעצ רעד ןיא לעיצעּפס ,ןלָאר ערעדנוזַאב יד

 -ײצ ַא ןָא עלָאר יד טליּפש גרעבנעזייא ריאמ .?רעיָאווָאגזָאמ יול;
 טינ טגנערב רע ..ןַאלּפ ןשירָאיטקַא יצ ןשירעסישזער ַא ןָא ,גנונעכ
 יברעד .עיזליא רעטכַארקעג ַא ןוֿפ רעצ ןוא קיטיױו םעד סױרַא
 סָאד -- רעלעֿפ ןשירעסישזעד ַא ךָאנ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד טדײל

 טינרָאג ךיז ןליֿפ ןַאמרעל לגיײֿפ ןוא ןעזָאר לשרעה .ןלָאר יד ןצעזַאב
 טליֿפ םלוע רעד ןוא ,ןלַאר עשיטנַאמָאר ערעייז ןיא םייה רעד ןיא

 סעקינֿפעטרַא ענעזעוועג יד ןליפש ןלָאר ערעדנַא יד ןיא .ךיוא סָאד
 -זָאר עדלָאג .ץנעטעּפמָאק רעשירָאיטקַא ןוא טנעמַארעּפמעט טימ

 רעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןשטניוו וצ ךס ןייק רעביא טינ טזָאל רעל

 .רעמיר ַאבויל ןגעוו עכעלמענ סָאד .דייר סָאמ ןיינ יד טימ הנמלא
 רַאֿפ ָאד טָאה ריא .ןָאטֿפױא ךס ַא ןעמ ןָאק סעסירעטקַא ענױזַא טימ
 -ןעזרעפ עניב עקיטרַא:גייא טימ רעלטסניק-עניב עטלושעג ךיז

 טנעלאט ןשירָאיטקַא טימ ללש ַא ךיז רַאֿפ ָאד טָאה ריא .ןטייקכעל

 ןַאמרעדײנע סקַאמ ןלָאר עשירענעמ יד רַאֿפ ךיוא טליג סָאד ןוא

 "יאןוָאזָארָאג , םעד ןוֿפ עלָאר עגנירג טינ יד קידנעטשלוֿפ טשרעהַאב
 -קעווק ַא וו עווַאוװעז ןוא קנילֿפ זיא ףָארדנעס םהרֿבַא .דמושמ םעד
 יקסניטסָאג ֿבקעי .דרָאב ַא ןָא ןדִיי םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעבליז

 .ןֿפלח םענדעשז םעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא קידנגייצרעביא ןוא טכע זיא
 ןיא קיטינ זיא סע יװ רעמ *רעטַאעט טליפש, ןייבששריה םהרֿבַא
 עלַא ןוא .טוג סָאד טכַאמ רע רעבָא ,בר ןטלַא םעד ןוֿפ עלָאר רעד -

 -ןח סָאד זיא ןייטשנרעב לדוד רעגנוי רעד זַא ,ןַײז םיכסמ ןלעוו
 טעד ןוֿפ עלָאר רעמוטש-טעמּכ רעד ןיא ליפש רעד ןוֿפ עלעטניפ
 ןעזָאר לשרעה סָאװ ףיױרעד טקוקעג טינ .לגנִיי ןשיטָאידיא-בלַאה
 ןליּפע ,ןלָאר ערעייז וצ טסַאפעגוצ טינ ןענַײז ןַאמרעל לגײֿפ ןוא
 -ַאב ןייטשנעוועל לאיזי .קַאמשעג ןטוג ןוא שינדנעטשרַאֿפ טימ ייז
 רעשירָאיטקַא ןַײז וצ תוירחא סױרג טימ ,קידנעטש יו ,ךיז טיצ
 .ליּפש רעד ןיא סולּפ רעטמיטשַאב ַא זיא "דמלמ, ןַײז ןוא ,עבַאגֿפױא
 ןיא רעניבעג לכימ ןטוג םוצ ןָא ךיז טעז רעליפש ענעגיוצעגוצ יד ןוֿפ
 ןליֿפ ןלָאר ערענעלק ןיא .רעטלַאװרַאֿפ ףױה םעד ןֿפ עלָאר רעד
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 הרש ,ןיקלע לוַאס רעקיגנוי רעד ,גרעבשיֿפ בייל :למור חָאד סא
 -רימירגרַאֿפ יד ,ןַאמטרַאה יכדרמ ,יול הנח ,ןעדמַאל לעדַא ,רעביב
 .ןעזָאר רָאמיס ,ןַאמשיט טרעברעה ,ביז ןיוולַאק ןענַײז רעמזעלק עט

 ןוֿפ טינ ייז ןענַײז סעיצַארָאקעד סלעדנַאק ץנייה ךייש זיא סָאװ

 טֿפַאש ןעגנוצעזסיוא עלַא טימ.. גנוריֿפֿפױא רעד טימ קיטש ןייא
 -רעטַאעט רעטיול ןוֿפ טנווָא ןַא ?"רעבערגדלָאג יד , ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד

 ."ןטֿפױא-רוטלוק רעקיטכיוו ַא זיא ןוא דײרֿפ

 ;טביירש ינדרי .מ
 יעזער רעד רעטנוא . ?לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידִיי רעד,

 טנֿפעעג רעטַאעט ַאזַאלּפ ןַאזיברַאב ןיא . טָאה ןַאמסירב םיײח ןוֿפ

 ײמעגלַא רעד ."רעבערגדלָאג יד; סמכילע-םולש טימ ןאזעס ןייז
 -ַאלג ,קיטכיצ ,ןייר זיא'ס :זיא גנוריֿפֿפיױא רעד ןוֿפ קורדנַײא רענ

 ַא ,עניב רעד וצ טֿפַאשביל ַא טליֿפעג ךיז טָאה סע .קידריוו ןוא קיט
 רעד .םוקילבופ םוצ ץרא-ךרד ַא ןוא טרָאװ ןשידִיי םוצ גנויצאב

 ןבָאה ךָאד ,סרַאטס ןייק טינ טָאה "לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידִיי;
 -רעד עשירָאיטקַא ערעייז טימ ןזיוועגסיױרַא ךיז רעליּפשיוש עכעלטע

 םעניזש םעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא גרעבנעזייא ריאמ.. ןעגנוכיירג

 ,םולח ןטימ עשַאק יד טכָאקרַאֿפ טָאה סָאװ ,"םכח דנַאל, ןוא ןדִײ

 ,בַײװ ןַײז ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעמיר אבויל ,"רעיָאווָאגזָאמ יול יר
 ,ןלָאר ייוצ עריא ןיא רעלזָאר עדלָאג ,"עבש תב, ,ענעדִי ערשכ ַא
 סָאמ ןָא טימ הנמלא יד ,"עקלע} ןוא *רעטכָאט סועלטעב, םעד ןיא
 ןיכעק יד ,"עדלעז; ןוֿפ עלָאר רעד ןיא גרעבנעזייא ַאבול ןוא ,ךייר
 יו לָאר-רעטקַארַאל ַאזַא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .סעיָאוָאגזָאמ יד ַײב

 -עגכרוד טינ רָאט ,ווָארדנעס םהרֿבַא ןוֿפ טליפשעג ,"דרָאב לדנעמ,

 ,קיציא לרוחב-הוצמ-רב רעד רעדָא ,גנונָאמרעד ַא ןָא ןרעוו טזָאל
 ןעוועג ןענַײז עקיָארט עניײֿפ ץנַאג ַא .ןייטשנרעב דוד ןוֿפ טליפששעג
 -עג ןענַײז עכלעוו ,ענסַאה ןוא עינעה ,עטנעי :טנירעמערק ַײרד יד

 .יױל הנח ןוא ןעדמַאל לעדַא ,רעדיב הרש ןוֿפ ןרָאװעג טליפש
 ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןַאמרעדיינש סקַאמ ךיוא ןענידרַאֿפ ןטנעמילּפמָאק
 ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןַאמרעדיינש .מ ,"עקשעוועלָאה יָאווָאדָארָאג, םעד

 לָאר רעד ןיא יקסניטסָאג ֿבקעי ,"ןעב ינעב, עקירעמַא ןוֿפ טסַאג םעד
 ,"בר ןטלַא ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןייבשריה סהרֿבַא ןוא ןֿפלח םעד ןוֿפ

 ײגרָאמ ןופ טָאטש ידי

 טריֿפעגֿפױא ןַאמ לואּפ ןוֿפ ר'א זיא 1949 רעבמעצעד 25 םעד

 טצעזרעביא ,ילטסירּפ .ב .שזד ןוֿפ *ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד, ןרָאװעג

 | ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ץכ השמ

 ןיא "ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד, עמַארד עטמירַאב סילטסירפ .שזד,

 ןוֿפ ישזער רעד.. רעטנוא ןוא ,שידַיי ןיא גנוצעזרעביא סדלַאווכוב

 -כרוד.. טָאה "לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידִיי, רעד סָאװ ,ןַאמ לואפ

 רעסיױרג ַא ןעוועג זיא ,רעטַאעט ַאזַאלּפ ןַאזיברַאב ןיא טריֿפעג

 טָאה סָאװ ,גתלעטשרָאֿפ עטריֿפעגכרוד עדנצנעלג ַא.. .גלָאֿפרעד

 םלוע רעד .רעליפש יד יװ ,םלוע םעד טרעטסַײגַאב ןוא טּפַאכרַאֿפ

 ןטנכייצעגסיוא םעד בילוצ ַײס םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ ןסעזעג זיא

 סָאװ ,עסעיּפ רעד בילוצ ַײס ,עּפורט רעגנוי רעצנַאג רעד ןוֿפ ןליּפש

 רעד ןיא.-. ןַײזטסּוװַאב ןוא ןליֿפעג רעײז וצ טרילעּפַא קרַאטש טָאה

 -רַאֿפ וֿפ ןשטנעמ עפורג ַא ןעוװ ךיז טלדנַאה *ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש;

 ױו טינ ןילַא ןסיױו יימ גנילצולּפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסַאלק ענעדייש

 סָאװ ,"ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש, רעד ןוֿפ לעווש רעד ףױא ןענוֿפעג (יוזַא

 -רעד יז ..גנוױב עשיטסילַאיצָאס יד עסעיפ רעד ןיא טריזילַאבמיס

 ..ןעמיורט ערעייז עלַא טכעלקריוורַאֿפ עקַאט ןרעוו ןטרָאד זַא ,ןליֿפ

5883 

 ןוא ,םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ ליּפש סָאד ךָאנ טגלָאֿפ.. םלוע רעד
 ןַײז ןיא טכיירגרעד טָאה "לבמַאסנַא רעטַאעט, רעד סָאװ זיא סָאד
 טניימ סָאד ."ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש, רעד ןוֿפ גולעטשרָאֿפ רעטשרע
 ןוֿפ ַײרֿפ ןצנַאגניא ןױש זיא גנולעטשרָאֿפ יד זַא ,טינ ךעלריטַאנ
 ערעייז ןיא ןליּפשנייא רעמ ךיז ןֿפרַאד ןרָאיטקַא לָאצ ַא ..ןרעלעֿפ
 יד .. ךעלריטַאנ ןצנַאגניא.. ןליֿפ יז ןיא ךיז ןלָאז ייז ידּכ ןלָאר
 בײהנָא ןוֿפ סָאװ ,ן'יבשריה ,"ואששזד רעקינַאכעמ ,, םעד ןוֿפ לָאר
 ךָאנרעד ןוא עיצולָאװער ןוֿפ טייקכעלגעמ רעד ןיא רע טלֿפיוצ
 טָאטש, רעד ןיא ךוזַאב ןַײז ךרוד טגייצרעביא לָאמַאטימ רע טרעוו
 -עטניא רעקינייו ןיא ןרעוו טריֿפעג טֿפרַאדעג טלָאװ ,"ןגרָאמ ןוֿפ
 טלָאװ רע.. רענעט ,עשירעטסיה טינ לָאמוצ ,עזעוורענ-שיטנעגיל
 ןאמסענזיב רעקיֿפיֿפ רעד ךיוא... .ןטלַאהעגסיוא רעמ ...ןַײז טֿפרַאדעג
 ,רעליטש לסיב ַא ןדייר טגעמעג טלָאװ ,ףָארדנעס ,"טריָאוודַאק,
 שיטסַאלע רעמ ,ףייטע רעקינייו סָאװטע .. שירעֿפײרגנָא רעקינייװו
 ,"ינדעג שזרָאשזד, טַארקָאטסירַא רעטלַא רעד ןַײז טגעמעג טלָאװ
 ךס ַא ןױש ךיז רע טליֿפ טקַא ןטייווצ ןיא םגה ,ןייטשנעוועל לאיחי
 עזעידעמָאק עטסעב יד ןוֿפ ענייא זיא עכלעוו ,רעלזָאר עדלָאג... רעַײרֿפ
 ןוֿפ עלָאר ריא ןיא ךעלקילג ןליֿפ טנָאקעג טינ ךיז טָאה... סנירעליּפש
 רעטרַאּפשעגניא ןוא רעטקידיילַאב ,רעטצענערגַאב-קידלַאװג ַא
 ַא רַאֿפ טייהנגעלעג יד טלעֿפעגסױא טָאה ריא .ױרֿפ רעשירעטסיה

 -נָא ערעדנַא יד רַאֿפרעד .ףיטש ַא ןוא ךַאל ַא רַאֿפ ,לכיימש ןעיײרֿפ

 יד; סֵלַא רעמיר אבויל יוװ ,גנולעטשרָאֿפ רעד ןיא סנירעמענלייט

 סלַא ןָאסרעזַאל םירמ עגנוי יד ,"דלעיֿפסקָאל ידיעל עטלַא עֿפײטש

 רעד ןיא ןביולג ןגנוי טימ קעווַא טייג סָאװ ,"ַאיּפיליֿפ , רעטכָאט ריא
 ךיז ןיא טרעּפרעקרַאֿפ סָאװ ,גרעבנעזייא ַאבויל ,"ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש;
 -רעטעברַא רעטלַא ןַא ןוֿפ טײקכעלריטַאנ ןוא טייהזייוו-טלעוו יד
 ןטימ *רעטסָאֿפ סילַא;, סלַא טלדורּפש סָאוװ ,רענרעל עדלעז ןוא ,ױרֿפ

 יז -- יינ סָאד ןוֿפ ןבעל סָאד ןבײהוצנָא טייקטיירג ןוא טסעטָארּפ

 ןוא ,ךעלריטַאנ ןוא ַײרֿפ ןלָאר ערעייז ןיא טליֿפעג ךיז ןבָאה עלַא
 .ןרעטקַארַאכ עטכַארבעגסױרַא יד ךעלבױלג ןכַאמ וצ ןֿפלָאהעג
 ַא ,גולעטשרָאֿפ עטנכייצעגסיוא ןַא ,עסעיפ ענַײֿפ ַא לכה-ךס ןיא
 ,"רעטַאעט רעזדנוא רַאֿפ סניוועג

 ;טבַײרש דירֿפ .י

 ןוֿפ ענעצס רעטצעל רעד ףיוא ןלַאֿפעג גנַאהרָאֿפ רעד זיא טָא..,

 סע לָאז .. סעיצַאװָא ןוֿפ שממ ךיז טגיוו לָאז רעד ןוא ,עסעיפ ַא
 רע טעוװ ,סטכער סעפע םלוע םעד טיגימ ןעוו זַא ,ַײז ךעלגעמ
 רעטַאעט רעשידִיי , רעד סַאוו ,"ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד ,... ןצַאשּפָא.. סע
 .ףיורעד זודע רעקידעבעל ַא זיא ,ןָאזעס ןקיטנַײה טליּפש *לבמַאסנַא
 -נַא, רעד טָאה *ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד ,.. סילטסירפ .ב יעשזד ןיא..
 ןגַארֿפ עקידנעילג יד טימ טמעטָא סָאװ ,עמַארד ַא ןענוֿפעג "לבמַאס

 .נ טָאה ,עסעיפ יד ןריטּפָאדַא ןוא ןצעזרעביא םַײב .טַײצ רעד ןוֿפ

 ַא יװ טֿפַאשרעטסיײמ עטלּפָאד ןַײז ...ךיז ןוֿפ ןזָאלעגסיוא דלַאווכוב
 ַא וצ זַא ,גָאז רשֿפא טעוװ ריא.. ךַארּפש ןוא רעטַאעט ןוֿפ רענעק
 עטבַאגַאב ןוא רעסישזער ןקיעֿפ ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד עסעיפ רעטוג

 עקַאט זיא *לבמַאסנַא רעטַאעט, רעד :רעֿפטנע רעד זיא ,רעליפשיווט

 זיא ,"טרָאמ ןוֿפ טָאטש יד,.. תורצוא עלַא יד טימ טשטנעבעג

 רעד ןיא ןוא ,ןַאמ לואפ ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג

 ַאבול :טירטֿפױא רעייז ןוֿפ גנונדרָא רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב עסעיפ-

 לאיחי ,גרעבנעזייא ַאבול ,ףָארדנעס םהרֿבַא ,ןָאסרַאזַאל םירמ ,רעמיר

 ןוא רענרעל עדלעז ,ךילײרֿפ בייל ,רעלזָאר עדלָאג ,ןייטשנעוועל

 קנַאד ןוא ָאוװַארב רעקיכליה רעזדנוא ןעמעלַא ייז ,ןייבשריה סהרֿבַא

 ."...ןסעגרַאֿפ טינ ךיז טזָאל סָאװ ,קיטימכָאנ קיטנוז ַא רַאֿפ
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 :טבַײרש רעטסנעֿפ .ב

 "לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידִיי, רעד יו ךָאו עטסקעז יד ןיוש,

 ...ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד; עסעיּפ סילטסירפ ןליּפש ןבױהעגנָא טָאה

 עג ךעלנייוועגרעסיוא ןַא שממ סע זיא ןדנעטשמוא עקיטציא יד ןיא

 עטסערג יד טמוק ןַאמ לואפ רעסישזער טי םעד.. שינעעש

 ליפשיש יד .. טלקנוטרַאֿפ טינ טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד גנונעקרענג

 ןעגנװטֿפױא.. עשירעסישזער ךרוד ,אֿפוג עסעיפ יד וליֿפַא רעדָא -

 עעירעֿפעש עטסעב יד קורדסיוא םוצ ןעמוק.. ליּפשיווש רעד ךרוד...

 *ףעטרַא; ןיא ןברָאוװרעד ךיז ןבָאה רעליפשיוש יד סָאװ ,סעיצידַארט

 ,עיצַאמַאלקעד-רעטַאעט ןייק ,ָאט רעשלַאֿפ ןייק ץעגרע ןיא ַאטינג

 ןױלב טינ טָאה דלַאוטכוב .נ .קורדסױא רעשיטַאמַארד-ָאלטמ ןייק

 "סיוא טָאה רע.. שידִיי.ןקידעבעל ַא ןיא עסעיּפ יד טצעזעגרעביא

 טימ ןליֿפ ךיז ןלָאז רעליפשיוש יד זַא ,ױזַא ןזַארֿפ יד.. טמערוֿפעג

 גנולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא .. שימייה יז

 ,ךָאוו ַא גנולעטערָאֿפ ןייא רַאֿפ יו רעמ טינ זיא.. וטֿפױא ןסיורג םעד
 טינ עקַאט ןעמ ןָאק ...ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע רַאֿפ ,גָאטַײב קיטנוז
 עכעלטע ןבעג ןענָאק לָאז ןעמ ּוװװ רעטַאעט ןייק קרָאירינ ןיא ןעניֿפעג
 ןשידיא םעד ןבעג טינ עקַאט ןעמ ןָאק.. ?ךָאװ ַא ןעגנולעטשרָאֿפ
 ןײא ךָאנ שטָאכ ןריֿפוצֿפױא טייקכעלגעמ ַא *לבמַאסנַא-רעטַאעט
 רעכיז ריא טעוו ,!ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד, ןעז טייג .?רָאי ןכרוד עסעיפ
 ןלעו סע ןשטנעמ רעמ סָאװ ןוא .ןגַארֿפ עבלעז יד ןלעטש ךױא
 -עהעג םעד ןבעג ןענָאק ןעמ טעוו רעלענש ץלַא ,ןָאט גערֿפ ַא טסנרע
 ."רעֿפטנע ןקיר

 ײדורבנענַאז עילימַאפ יד;

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןַאמ לואּפ ןוֿפ ריא זיא 1951 רַאונַאי 6 םעד
  "רעביא רעד ןיא יקסווָאקשטורק ןָאעל ןוֿפ *ךורבנענָאז עילימַאֿפ יד;
 סָאד ןוא רבחמ ןגעוו לקיטרַא סלעטסעמ) לטסעמ ֿבקעי ןוֿפ גנוצעז

 י ,1 ,"רוטלוק עשידִיי, ןיא טקורדעג טקַא ןטשרע ןוֿפ דליב עטשרע
 ,(1950 ,11 ינ

 | ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש דלַאװכוב ינ

 ֿבקעי ןיא "ךורבנענָאז עילימַאֿפ יד  סיקסווָאקשטורק ןָאעל,
 -ֿפױא רעד ןיא ןוא לַאניגירָא ןשיליוּפ ןוֿפ גנוצעזרעביא סלעטסעמ
 ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא *לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידִיײ, ןוֿפ גנוריֿפ

 ןטינעעשעג יד .טַײצ רעזדנוא ןוֿפ עמַארד עטסנרע ןַא זיא ,ןַאמ לואפ
 -רָאנ ,ןליופ :עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעטנוא עּפָאריײא ןיא רַאֿפ ןעמוק
 1943 ןוֿפ ףוס םוצ דנַאלשטַײד-רעלטיה ןיא ןוא ,ךַײרקנַארֿפ ,עיגעוו
 טקיטֿפעשַאב "ךורבנענָאז עילימַאֿפ, ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ רעד זיא ללכב...

 ועליּפש יד.. ןעגנוריסַאּפ עשיטַאמַארד טימ יו ןשטנעמ טימ רעמ

 'טֿפַארק ןוא ןקידריוװ ַא ףיוא ןבָאה *לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידִיי , ןוֿפ

 ליפ רעד ןיא ןענַאזרעּפ ענעדײשרַאֿפ יד טכַארבעגסױרַא ןֿפוא ןלוֿפ

 ַא ןיא ןגָארקעגסױרַא רעליּפששיווט יד ַײב טָאה רעסישזער רעד.

 ןשעיטַאמַארד ןקידנרירביוװ ןוֿפ טעטילַאווק עקיבלעז יד סָאמ רעשביה

 -רעִירֿפ רעד ןיא םשור ןקרַאטש ַאזַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,קורדסיוא

 יד , ,"ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד, -- ?לבמַאסנַאג ןוֿפ גנוריֿפֿפיוא רעקיד

 רעסישזער ןרָאֿפ עסעיּפ ערעכַאווש ַא ךס ַא זיא "ךורבנענָאז עילימַאֿפ

 ,רעליּפשיוש יד רַאֿפ ךיוא ןוא

 ןיא ןָא ךיז ןעעז *ףעטרַא; םענעזעוועג ןוֿפ ןענַארעטעװ יד.
 ענערַאֿפרעד ןוא עלוֿפטנעלַאט ,עטנעטעּפמָאק יו גנולעטשרָאֿפ רעד
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 רדסכ ךיז ריא טליֿפ
 טימ.. ימ עצנַאג יד זַא ,טכַארט ַא טוט ריא ןעוו רעבָא-.. ןביוהרעד

 ןופ ןָאסיסלעל

 .ןַאמ .לואּפ ןוֿפ ר'א ' ךורבנענַאז עילימַאֿפ יד , ןוֿפ ענעצס

 טערטרָאּפ ןלוֿפסקורדנַײא ןַא טֿפַאש גרעבנעזייא ריאמ .רעליפשיוש

 .יירערַאנ-טסבלעז ןוֿפ טלעוו ַא ןיא טבעל סָאװ ,"רָאסעֿפָארּפ, םעד ןופ

 רעקיסײלֿפ טימ ןוא טעטירָאטױא טימ ךרוד טגָארט רעמיר ַאבויל

 ."ךורבנענַאז טור, ןוֿפ עלָאר ערעווש יד קינכעט רעשירעליּפשיוש

 -עֿפָארּפ, םעד ןוֿפ עלָאר יד קידנעטשלוֿפ טשרעהַאב רעלזָאר עדלָאג

 -סָאג ֿבקעי .עלָאר רעד ןיא םשור ןשביה ַא טֿפַאש ןוא *ױרֿפ סרָאס

 ןוֿפ עלָאר-דָאזיּפע רעד טימ טנכייצעגסיוא ךיז טעװַארּפס יקסניט

 ןגיל ןוֿפ הרוּת עכעלקילגמוא יד טקידערּפ סָאװ ,זױצנַארֿפ ןטלַא םעד

 יליא; ןטציפששעגרעביא-טינ ַא טיג ןעזָאר לשרעה .טגיילעגנייא

 ַאבויל .טרעדָאֿפ עלָאר יד יו גנוריסנַאוינ רעקינייו טימ "ךורבנענָאז

 רעד ןיא טֿפַארק רענעטלַאהעגנייא ,רֶעליטש טימ טליפש גרעבנעזייא

 טוט ףָארדנעס םהרֿבַא .עמַאמ רעשיגעוורָאנ רעד ןוֿפ עלָאר-דָאזיּפע

 יטנַא, םעד ןוֿפ עלָאר רעד טימ ךיז טזָאל סע סָאװ ,עטסעב סָאד

 יז יװ רעקרַאטש סױרַא עלָאר יד טמוק עניב רעד ףיוא .?טסישַאֿפ

 ענעמוקעגוציַײנ לָאצ ַא.. וטֿפױא ןַא זיא סָאד .עסעיפ רעד ןיא זיא
 םעניײֿפ ַא רָאג טכַאמ ןַאגַאק עויר :קָאר ערענעלק ןיא רעליפש
 זיא ןָאסלרַאק ַאיווליס .עטבילעג סיליוו ןוֿפ עלָאר רעד ןיא קורדנַײא

 -יגנוי רעד .לדיימ ןשיזױצנַארֿפ םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טוג רֶעַײז
 רעד ןיא ךיז ַײב יו עניב רעד ףיוא ךיז טליֿפ ןַאמרעלעק ירנעה רעק

 םענעסקַאורעד ַא וֿפ ץנעטעּפמָאק רעד טימ ךרוד טריֿפ ןוא סייה

 םעד ךָאנרעד ןוא לגניי עשידִיי סָאד רעירֿפ ,ןלָאר-רעדניק ייווצ יד
 ןטימ רָאי רָאּפ ַא טשרע ,רעניבעג לכימ .דניק סעפוה רַאדנַאשז

 ?איחי .ץנעטעפמָאק טימ "רַאדנַאשז םעד טליפש ,"לבמַאסנַא;
 ןצ רעהעג'ס יוװ ,ךרוד טריֿפ ,ןַארעטעוװ-*ףעטרַא, ןַא ,ןייטשנעוועל
 סָאד ןצנַאגרעד טֿפלעה טיאה לחר .ןלָאר-ןדָאזיּפע ערענעלק ייווצ ,ןַײז

 ,"לזיל , ןוֿפ לָאר רעקידנגייוש-בלַאה רעד ןיא ,לדניזעג-ךורבנענָאז
 ןיא ,ענעצס רעטשרע רעד ןיא קורדנַײא ןַא טכַאמ רענזרעמ קיזייא
 סַאה ןַײז ןֿפנָארב ןיא טקנירטרעד סָאװ ,קַאילֲאּפ םעד ןוֿפ עלָאר רעד
 ַא ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טרָא ןֿפױא זיא רעשיֿפ ֿבקעי .סיצַאנ יד וצ
 ַא יװ עניב רעד ףױא ךיז טזַײװ ןייטשנרעב דוד ."רָאיַאמ ןשטַײד
 "ךורבנענָאז עילימַאֿפ יד, טֿפַאש םורַא ןוא םורָא .טָאדלָאס-יצַאנ
 רעד טימ ַײס ,טלַאהניא ןטסנרע םעד טימ ַײס קורדנַײא ןשביה ַא
 רעד ןיא ךיז טליֿפ.. ישזער סנַאמ לואּפ ןלָאר יד ןוֿפ גנוריֿפכרוד
 "..ןלָאר יד ןוֿפ גנוריֿפכרוד
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 רעטַאע ט ןשידיי

 ילַאװק םייב,
 ,"לַאװק םַײב, ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא 1952 רַאונַאי 11 םעד

 -- ישזער ,גרעבדלָאג עשטיא ןוֿפ טריזיטַאמַארד ,ץרּפ .ל .י טיול
 -- ץנעט ,וָאקַאזָאק ןבואר --- קיזומ ,ײרֿפ רעטיּפ ןוא חמצ ןימינב

 | .ענַאהַאק

 :טבַײרש ןילייב .ב .י

 ןוא סחמצ ןימינב ,ןצרפ ןיא טײקנוװַאהַאב סגרעבדלָאג עשטיא,
 .קימַאניד סענַאהַאק ,ישזער עניֿפ עוטירעדניפרעֶד סײרֿפ רעטיפ

 סווָאקַאזָאק ןבואר ,ץנעט עכעלטֿפַאשנדַײל ןוא עשיטסַאלּפ עריא ןוא
 עדלָאג ,גנורישזנַארַא עכעלֿפערט ןוא עיצַאטערּפרעטניא עשילַאקיזומ
 ץנעטעּפמָאק יד ןוא ןח ןוא טייקטקישעג עשירעלטסניק סרעלזָאר

 סױרַא טזַײװ "לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידִיי, רעד סָאװ ,תוירחא ןוא
 ענייש ,עקידנששירֿפרעד ַא "לַאווק םַײב, טכַאמ ןעמַאזצ ץלַא סָאד.
 ןוֿפ רעטסיימ רעד ןעוועג זיא ץרפ.. גנלעטשרָאֿפ עקיצרַאה ןוא

 ןקידנצילב ןוא ןֿפרַאש ןוֿפ ,טרָאװ-טסעטָארּפ ןוֿפ ןוא טרָאוװ ןטרילַאּפ
 .ַארד ןוֿפ ,ןרילָאק עשינעצס ןוֿפ רעטסיימ ןייק טינ רעבָא.. קנַאדעג

 רעבירעד זיא *רעטַאעט לבמַאסנַאג ןוֿפ וטֿפױא רעד .ןברַאֿפ עשיטַאמ

 ןַײז ..טגײלעגנַײרַא גנוריֿפֿפיױא רעדעי ןיא טָאה סע.. רעסערג ךסַא

 -רע ַאזַא ןעוװעג ךָאד זיא סע .עיצידַארט-ףעטרַא ענייש ןייז ,סנגייא

 אבויל דצמ ,ריאמ ןוא אבויל ,סגרעבנעזייא ייױוצ יד דצמ ןליּפש ךעל

 םהרֿבַא .רעניבעג לכימ ןוא יקסניטסָאג .י דצמ ,ךלוה השמ ןוא רעמיר

 .זיא רע זַא ,ןלָאר ענַײז ןיא טבעלעגנייא ױזַא ןיוש ךיז טָאה ףָארדנעס
 . רימ ןסייו ,רעלזָאר עדלָאג ןוא ,דגנתמ סלַא ַײס דיסח סלַא ַײס טוג

 ןוא לגנִיי ַא -- טלעוו רעד ןיא ץלַא ןכַאמ ךיז ןוֿפ ןָאק ,גנַאל ןוֿפ ןיוש

 ןַײטשנעוועל ?איחי .לטָאמ ַא וא לקחצי ַא ,ןזח ןוא ןחדב ַא ,לדיימ ַא

 טיַאה לחר ןוא ,רענעגושמ סלַא עלָאר ןַײז ןיא שיטעטַאּפ ךעלשב'ה זיא

 ָאקסעד אוויא .ךאלמ רעטוג סלַא טייקשידרע ריא טימ ךיז טלגנַאר

 רעמורפ; רעטלעטשעג-לוֿפטכַארּפ רעד ןיא לגױֿפ רעטשרע סלַא

 ריא ןא ַײס ,ןצנַאט ריא ןיא ַײס ."ןעילֿפ וצ ךיוה, וצ טגָאז *ץַאק

 ןרעװ טנָאמרעד ךיוא ןלָאז .*רעכעה ךָאנ טינ בוא, עקַאט ןוא ,ןליּפש

 .וא ,ןָאסלרַאק ַאיוליס ןוא סרעיימ ַאהיא ,טעוװענ דוד ןטוג םוצ

 -עגייא ריא ןיא ַײס ,ןטילב"חמצ טימ טצָארּפש סָאװ ,ענַאהַאק רעכיז
 עלהרש ןיא ךױא .ללכב עשיֿפַארגערָאכ עריא ןיא ַײס ,ןצנַאט סענ

 עטלַא; יד ךיױא רעבָא טֿפַארק עַײנ ַא זדנוא ַײב טסקַאװ ןַאמשיֿפ-

 יײב ַא רַאפ סַאבויל יױוצ יד זיולב ןעמענ וצ ;ףעטרַא ןוֿפ "תוחוכ
 סנירעלטסניק ןענַײז ייז שטָאכ ,סקּוװ םענייש רעייז ןָא ןטלַאה ,ליּפש

 'ךימרעדמוא עלוֿפ ןַײז דיוא ןָא טלַאה ױזַא .ןרנַאזשז ערעדנוזַאב ןוֿפ

 ריא ביוא טסולרַאֿפ רעַײא ןַײז טעוװ סע .ןעזָאר ירעה עיגרענע עכעל
 טָאה... גרעבדלָאג עשטיא.. .גנולעטשרָאֿפ יד ןעז וצ ןלעֿפרַאֿפ טעוװו

 זַא זעטניס םעד ,ןַאלּפ-קנַאדעג סצרּפ ןיא .. קירב ַא טגיילעגסיוא

 טינ םעד טימ ןעד ןָאק רע ."ןרעוו טזיילעגסיוא זומ טלעוו יד

 | ."?ןַײז םיכסמ

 :טבַײרש ןַאמטוג .ח

 עיזַאטנַאֿפ ןוא חוּכ גונעג טַאהעג טינ טָאה רָאטַאזיטַאמַארד רעד...
 -עגסױרַא זיא סע .חסונ ןוא ןָאט סצרפ ןיא ןריֿפכרוד סע ןענָאק וצ
 טסַײג ןיא טינ זיא ...לכשה רסומ ןטימ לַאניֿפ רעד... ךַאלֿפ וצ ןעמוק

 יד . גתשטַײטנַײרַא ַאזַא ןגעק ןעוועג רעכיז טלָאװ ץרפ .ץרפ ןוֿפ

 ןיק טינ ,תמא .ןצרפ ןוֿפ ףירגַאב ַא ךָאד טיג גנולעטשרָאֿפ עצנַאג
 טניימ לַאיצַאס סצרפ זַא ,ןגָאז ןָאקימ רעבָא .לַאיצָאס זיולב .ןקיטַײזלַא
 חסונ רעשידיי רעד רָאג סַאד זיא רשֿפא ןוא .ךיוא שיטע טנורג ןיא

 -ניא . םיױבש ןוידפ ,הלכ תסנכה ,ןַאמערָא םוצ ףליה ;לַאיצַאס --
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 רעטוג ,רענייר ךָאד סע זיא ,תונורסח יד טימ וליפַא ,ןעמונעג ןצנַאג

 ,ליפוע-רעטַאעט

 ןיא לגנַיי רעטשרע רעד ךיוא "ןחדב; ץוח זיא רעלזָאר עדלָאג..

 יז זיא שידניק טוג ןוא ,ןח אלמ זיא יז ןוא "טלייצרעד הנבל יד,

 ַא טֿפַאש רעמיר ַאבויל ךיוא ,"ןטַײצ סחישמ, ןוֿפ לקחצי יװ ךיוא
 הנותח, ןיא ערעסעב ַא ךָאנ ןוא ,"תיב םולש, ןיא עמַאמ עשידִיי עביל
 ןוא ,ןטַײצ סחישמ, ןיא עבָאב עקידעבָאב ץנַאג ַא ןוא ,"טַאהעג
 ',ןירעגיורַאֿפ ַא עמַאמ ַא סלַא םענעגנָא זיא |גרעבנעזייא | ַאבויל
 ַא זיא ןָאסלרַאק ַאיוליס ןוא .ענעדִיי םֹּתס סלַא ןוא ןירָאטיײנ סלַא
 ןליבסנַאמ עפורג עצנַאג יד ןענַײז טוג תמא.. .הלכ עטניױורַאֿפ ענַײֿפ
 -ניטסָאג ֿבקעי :םידיסח ַײרד סלַא ,"רעכעה ךָאנ טינ בוא, ןיא זיולב
 זיא טנכייצעגסױא .ןייטשנעװעל לאיחי ןוא רעניבעג לכימ ,יקס
 רעדיו גרעבנעזייא ריאמ ןוא קַאוטיל רעד סלַא ףָארדנעס םהרֿבַא
 .וצ רעמ לסיבַא םיא טֿפלעה ישזער יד ןעוו רעסעב ךָאנ ןעוועג טלָאװ
 יקסניטסָאג ֿבקעי .גונעג קיכליה זיא רעמוטש ַא יװ רעוליס סייח
 סלַא רעטוג ַא רָאג ןוא *טַאהעג הנותח; ןיא עטַאט רענַײֿפ ַא ךיוא זיא
 יד ןרעוו טנָאמרעד ןֿפרַאד רעמענלײטנָא ערעדנַא... "רעטיה:-טכַאנ,
 ,סרעיימ ַאוויא ,ָאקסעד ַאויא ,יקצערוט היבצ ,טיַאה לחר :ןעױיֿפ
 ריאמ ,ןעזָאר ירעה :ןליבסנַאמ יד ןוֿפ .ןַאמשיֿפ עלהרש ןוא ענַאהַאק
 יד :לכה-ךס ןיא .רעדייא .ד ,לעוװענ דוד ,ךלוה הששמ ,גרעבנעזייא
 -רעטנוא טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד לַײװװרעד זיא... "עדאקלאוואק ,"יירּפ
 ןבָאה ייז ..שילַארטַאעט ,גנורעַײֿפ ןַײז וצ ןצרפ ןזַײװ וצ ןעמונעג
 "ימ ןוא טעברַא ךס ַא טגײלעגנַײרַא רעדליב ףלע יד ןיא

 :טבַיײרש ןילדרעווס .נ .רד
 רעד ןגעוו רע טסייו סָאוװ ?גרעבדלָאג עשטיא רעד זיא רעוו..,

 טָאה רעוו ?רעטַאעט םוצ דיי רעד טָאה תוכיש ערַאֿפ סָאװ ןוא עניב-

 ?ןצרפ וצ ךיז ןעמענ ןוֿפ עיסימ יד טױרטרַאֿפנָא טרעבדלָאג סע
 -עלַאקעצ -- ןוא ןצרּפ "ןרירטסוליא, וצ טרעטַאמעג ךיז טָאה רע
 עקניל טעויעקוטשעגוצ גרעבדלָאג עשטיא ךָאנ טָאה םעד וצ .טעשט

 בלַאה ַא ןוא ייווצ זיאימ זַא ,קורדנַײא ןטימ סױרַא זיא'מ ןוא ,תודיגמ
 ןוא טייקשינצבק רעלַארטַאעט -- ןוֿפ "לַאװק, םַײב ןסעזעג העש
 רעבָא ףרַאדימ .ןעוועג טינ ללכב זיא ישזער ןייק.. טייקנסיוומוא
 ןוא ַאבויל ,רעלזָאר עדלָאג :סרעליּפשיוש עלוֿפטנעלַאט יד ןענָאמרעד
 סנירעצנעט יד ןוֿפ .ךלוה השמ ןוא רעמיד ַאבויל ,גרעבנעזייא ריאמ
 ."ץַאק עמורֿפ יד, רעמונ ןיא ָאקסעד ַאוװיא ןעוועג ןטסעבמַא זיא
 יד ןוא ןליו רעטוג רעד ..ןרעו טנַאטַאב ףרַאד ןעעווטסעדנוֿפ..
 -טרעוו ןבעג וצ *לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידִיי םעד ןוֿפ גנוגנערטשנַא
 רעבלעז רעד זַא ,טגייצרעביא ןיב ךיא.. רָאי-ץרּפ םעד ןיא סעכֿפ
 עיצַאזיטַאמַארד רעשינעמכַאֿפ ַא ןיא טניײשעגסױרַא טלָאװ לבמַאסנַא
 "לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידִַיי, רעד .קרעװ סצרפ ןוֿפ ישזער ןוא
 ."טעברַא רעקידרעטייו ןַײז ןיא ןרעוו טקיטומרעד ףרַאד

 יױָאטסַאב ןיא לווייפ רעד,

 סירָאמ ןוֿפ ר'א ןרָאװעג טריֿפעגפױא זיא 1953 רַאונַאי

 ,רעגנַאװטכױֿפ ןָאיל ןוֿפ ?ןָאטסָאב ןיא לווייט רעד, יקסווָאנרַאק

 ןוא סעשזדרָאב ירעשזד -- סעיצַארָאקעד ,דלַאװכוב .נ -- שידִיי

 השמ -- קיזומ ןוא טורַאק לעדייא -- ןעמויטסָאק ,לעדנַאק ואשזד

 2 .ָאריּפַאש םוקילא ןוא ךואר

 :טבַײרש לטסעמ ֿבקעי

 ןהֵאוו רעד, עסעיּפ ןייז רעגנַאװטכיוֿפ טֿפור לַאניגירַא ןשטַײד ןיא;

 םע .תעגושמ טניימ "ןהָאו עשטַײד סָאד ."ןָאטסָאב ןיא |ןיזנַאוו|
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 טשרע .ײרערַאנּפָא ,שינדנעלברַאֿפ ,גורטַאב :ןעניימ ךיוא רעבָא ןָאק
 דצ ןוא -- רעשיטַאּפָאכיסּפ רעד -- ןטנעמעלע-טנורג ייווצ יד טָא
 שטייטסיוא ןקיטכיר םעֶד ןביג -- רעקיניזטסּוװַאב-ליצ רעד ךיילג
 רימ ןעוו .("שירַאּפ ַאנַאה, עסעיּפ רעד ןוֿפ ןידלעה רעד ןוֿפ טרֿפבנ
 ףיױא טיײדנָא ןַא יו טַײצ רענעי ןוֿפ ןגעיעג-הֿפשכמ יד ןָא ןדנעוו
 רעקיזָאד רעד ףױא .םיטּפשמ "עוויסריווובָאס, עקיטנַײה ערעזדנוא

 ,גנוריֿפֿפױא יד ןייג טֿפרַאדַאב טָאה עיניל

 -כרוד ,שינערעהוצנָא ןַא ןבעג וצ ןעוועג זיא הנוכ סרעגנַאװטכױֿפ
 עקיטַײצרַאֿפ ענעי ןשיװצ לעלַארַאּפ ןקידנקניוװנָא ןימ ַא ןריֿפוצ
 -ריווובָאס; עויסערגָארּפ ףיוא געיעג ןקיטנַײה םעד ןוא ןסעצָארּפ
 ןבָאה טלָאמעד .ןטנעמעלע (עקידנבָארגרעטנוא-שירערעטשעצ) *עוויס
 ןבָאה סָאװ ,"רענַאטירוּפ, עקידמיאנק לייט ַא טריֿפעג ןסעצָארּפ יד
 טנַײה .ךריק עשילעגנַאווע-שיטנַאטסעטָארּפ יד *ןטלַאה ןייר ,, טלָאוועג
 תוחומ יד ןעלמוטרַאֿפ וצ ןכוז סָאװ ,רענַאקיטילַאּפ עקיֿפיֿפ סע ןעוט
 עלַא ַײב ,בָאה ענעי.. .וסַאמ יד ןוֿפ טײקמַאזכַאװ יד ןעִיצּפָא ןוא
 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טשרמולכ טלדנַאהעג טרָאֿפ ,סעגירטניא ערעייז
 תעב ,"םושה שודיק , ןימ ַא ןיא ןביולג םעד -- *עעדיא רערעכעה,ַא
 -נגייא זיולב זיא רעגעירהֿפשכמ עקיטנַײה יד ןוֿפ "ןביולג, רעד
 ,טייקיצינ

 -נַא םעניילק ,ןליבַאטס ַא ןוֿפ ןליּפש סָאד ןטסעמ טינ ןָאק ןעמ..
 לעיצעּפס טרעוו סָאװ ,עּפורט-ייוודָארב ַא ןוֿפ סָאמ רעד טימ לבמַאס
 -סעק פייט, ךרוד עסעיפ רענעבעגעג רעד רַאֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ
 רעטסקיסַאּפ רעד לָאר רעדעי רַאֿפ ןבילקעגסיוא טרעוו סע ןעוו) "גניט
 "סעקטעמטָא, ןלייטוצסיוא ךייש טינ ךיוא רעבירעד זיא ,(רָאיטקַא
 רעדָא ועסעב טליּפשעג טָאה עטקילײטַאב יד ןוֿפ רעװ |סנכייצְו
 גנוסַאֿפֿפױא ןוא גנולעטש סרעסישזער םעד ןוֿפ סַאר רעד ןיא .רעגרע

 רע טסַאֿפעגֿפױא ןזײשרַאֿפ עסעיפ עדעי ןָאק טנַאקַאב יװ ןוא)
 -נַא רעצנַאג רעד טָאה ,ןרעוו טֿפיטרַאֿפ ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא רעדָא

 ,גולעטשרָאֿפ עטַאלג רַאג ַא ערעימערּפ ַא קילדעוו ןבעגעג לבמַאס
 -עביא םענעגנַא סרעדנוזַאב וליֿפַא ןבָאה רעליּפש יד ןוֿפ עכעלטע ןוא
 יד םרעדנוזַאב) ןלָאר עקינייא זַא ,ןבָאה ןיז ןיא ףרַאד'מ ןוא .טשַאר
 --- "ַאנַאה, טרֿפב ,גרעבנעזייא -- "רעטַאמ, :ןלָאר-טּפיוה ייווצ
 -ױש םעד ןבַאגֿפױא עטריצילּפמָאק טסרעסױא ןלעטש (רעלזָאר
 .רעליּפש

 ךַײרלָאצ יד טרֿפב ,רעטַאעט ןטקַאפעגרעביא ןיא סלוע רעז
 ןבָאה ,רעליפשיוש ,רעבַײרשש ,רעוט-רוטלוק ;טסעג ענעטעברַאֿפ
 םעד ,ויטקעלָאק םעד טרידָאלּפַא טײקמערַאו רערעדנוזַאב טימ
 יקסוָאנרַאק .מ רעסישזער םעד ןוא דלַאווכוב .נ רעצעזרעביא

 ןשידִיי םנוֿפ בצמ ןקיטציא םַײב זַא ןסיוו וצ דײרֿפ ַא זיא סע
 -עט ןשיטַאמַארד ןלעיצרעמָאק םנוֿפ ןעוו ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט
 רעד יװ לקניװ ַא ךָאנ ךיז טניֿפעג ,ָאטינ רופשש ןייק זיא רעטַא
 עסעיפ עקיטֿפנינרַאֿפ ,עטוג ַא ןעז ןָאק ןעמ ּוװ ,"לבמַאסנַא רעטַאעט,
 ףרַאד סָאד .שידִיי ףוא גַאלַאיד ןטדערעגּפָארַא קיסילֿפ ַא ןרעה ןוא
 -טֿפַאשלעזעג עשידִיי יד ןוא ,ןצַאשּפָא רעײג-רעטַאעט רעד רעבירעד
 -ערטשַאב יד ןעמוקנגעקטנַא ךעלגעמ רָאנ סָאװ טימ ףרַאד טייקכעל
 ."עפורג-רעטַאעט ַאזַא ןוֿפ ןעגנוב

 :טבַײרש ץכ השמ

 םעד ןגָארטעגרעטנא טָאה לבמַאסנַא -רעטַאעט רעשידִיי רעד,
 גנוריֿפֿפיױא ןַײז טימ הנתמ עלוֿפטרעװ ַא רעכוזַאב-רעטַאעט ןשידִיי
 ןיא לוייט רעד, עסעיּפ רעטסּוװַאב סרעגנַאװטכױֿפ ןָאיל ןוֿפ
 .נ ןוֿפ שידִי ןקידעבעל ַא ןיא טעברַאַאב ןוא טצעזרעביא ,"ןַאטסָאב
 ןוֿפ רעלטסניק ןטסּוװַאב םעד ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא ,דלַאוכוב
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 ןופ ןָאטיסטעל

 טיובעג זיא .. עסעיפ יד.. יקסווָאנרַאק סירָאמ עניב רעשילגנע רעד
 ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל ןשינַאקירעמַא ןיא לטיּפַאק ןקירעיורט ַא ףיוא
 רעקיטסלָאמַאד רעד ןיא ,1692 רָאי ןיא ,קירוצ רָאי 260 טימ ןֿפָאלרַאֿפ
 ןעמָאנ ןטימ לֿפרעד ַא ןיא ,סטעפושטעסַאמ ןוֿפ עינָאלָאק רעשילגנע

 -ױש יד טימ ןרָאװעג טמירַאב זיא "שזדעליוו םעליעס, .םעליעס
 טרָאד ןענַײז סָאװ ,ןסעצָארפ-הֿפשכמ ןוא "ןגעיעג הֿפשכמ, עכעלרעד

 ,ןעױרֿפ ןוא רענעמ עקידלושמוא 20 עכלעוו ןיא ןוא ,ןעמוקעגרָאֿפ
 .תוֿפשכמ ןוא םיֿפשכמ סלַא ןרָאװעג ןגנָאהעג ןוא טפשמרַאֿפ ןענַײז
 זיױלב טינ לוֿפ זיא עסעיפ יד סָאװ סָאד ךיוא זיא קיטכיוו רעבָא-

 ..ףָאטש ןשיטַאמַארד ןטכע טימ רָאנ ,ןעגנונָאמרעד עשירָאטסיה טימ

 עשיטַאמַארד ַא עסעיפ רעד וצ טיג ןענַאזרעּפ יד ןוֿפ טייקטלוב יד

 ,רעליפשע יד וא םלוע םעד טימ טסַײר סָאװ ,טֿפַארק-סגנוגייצרעביא

 טימ ןוא וװ"טקעֿפע ןרעוו.. עסעיפ רעד ןיא ןלָארטּפיה ייווצ יד

 ריאמ .רעלזָאר עדלָאג ןוא גרעבנעזייא ריאמ ןוֿפ טריֿפעגכרוד ץנַאלג

 -קַאער ַא ןוֿפ פיט ןשיטַאמַארד ןתמא ןַא ןֿפַאשעג ..טָאה גרעבנעזייק

 ,רשתי םעד ,לכש םעד סיֿפ יד רעטנוא טערט סָאװ ,חלג ןרענָאיצ

 -רעטַאעט ַא יו טינ סע טוט רע רעבָא .טייקכעלשעטנעמ עטסטושעּפ יד

 ןָאק סָאװ ,שטנעמ רעטבױלגעגנַײא-עיטַאנַאֿפ ַא יו רָאנ ,טנַאגירטניא

 -טנעלַאט רעייז יד ןרעוו ןכָארבעג ףוס לכ ףוס זומ ןוא ,ןגייב טינ ךיז

 רעניילק רעדעי ןיא סא ךיז טנכייצ עכלעוו ,רעלזָאר עדלָאג עלוֿפ

 .רעַײנ ריא ןיא ךיז טָאה ,טליפשש יז סָאװ עלָאר רערעסערג רעדָא

 ןֿפַאשעעג טָאה ןוא ,ךייה רעשיטַאמַארד תמא ןַא ףיוא ןביוהרעד... עלָאר

 טינ ןסעגרַאֿפ טינ ךיז טזָאל רעכלעוו ,פיט-ןעורֿפ ןטריצילּפמָאק ַא

 ,"ןַאמלָאק סַאמָאט .רד, ןוֿפ עלָאר יד זיא קידנגַײצרעביא ןצנַאגניא

 ןוא ,ןצלָאטש םעד טָאטשנָא .ןייטשנעוועל לאיחי ןוֿפ טריֿפעגכרוד

 ןעמוקַאב עניב רעד ףיוא ךיז טָאה.. רעֿפמעק ןכַײרגיז ,ףוס לכ ףוס

 טינ זיא סָאװ ,עלָאר ַא ךָאנ.. רוגיֿפ עקידנגיײצרעביא רעײז טינ ַא

 טינ רַאֿפרעד טיײיגרעד סָאװ ןוא ,ןרָאװעג טלקיװעגרעדנַאנַאֿפ גונעג

 -עג "זוארָאב שזדרָאשזד, חלג רענעזעוועג רעד זיא ,םלוע םוצ

 טלָאוװו ןזוארָאב ןקידנריטסעטַארּפ םעד ןיא-.. שזָאר לשרעה ןוֿפ טליּפש

 רעבָא ,קלָאֿפ עקידנריטסעטָארּפ סָאד ןעז טֿפרַאדעג וא טלָאוועג ךיז

 ןוֿפ ןכַאלסױא ךיז טוװרּפ סָאװ ,שטנעמ ַא זױלב ךיז טָאה ןעמוקַאב

 עלָאר עטנַאסערעטניא ןַא .שגנוקידלושַאב יד ןוֿפ טייקששירַאנ רעד

 סָאװ ,"לעויס לעומעס, רעטכיר רעד סלַא יקסניטסָאג ֿבקעי טָאה

 ףיױא הטרח ךָאנרעד טָאה ןוא ןסעצָארּפ-הֿפעכמ יד.. טריזינַאגרָא

 ןוֿפ ןלָאר עקירביא יד.. טריֿפרעד טָאה רע ןכלעוו וצ קילגמוא םעד

 סענעב ,"דרַאשטיר, ןוז רעיײז ,רעמיר אבויל ,"רעהטָאמ ליגיבא;

 ,רעניבעג לכימ ,שזדעליוי םעליעס ןוֿפ לחלג רערטיכ רעד ,ןיברַאמ

 יד ןֿפַאש ןֿפלָאהעג ןבָאה ,גרעבנעזייא אבויל ,"ןירעשעוו יד, ןוא

 זיא ,טגָאזעג יו ,עסעיפ יד .. עמַארד רעד ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא עקיטיינ

 -רַאק סירָאמ ןוֿפ ישזער רענַײֿפ רעד רעטנוא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא

 ןוֿפ ןרָאװעג טנכייצעג ןענַײז סעיצַארָאקעד ןוא עניב יד ,יקסווָאנ

 ..ןעמויטסָאק יד ,לעדנַאק ָאשזד ןוֿפ טכַאמעג ןוא סַאורַאב ירעשזד

 ןוֿפ ןעגנוזעג ..רעמונ-גנַאזעג םוצ קיזומ יד .הטַארַאק לעדייא ןֿפ

 רעקיטכערּפ ַא לכה -ךס ןיא .ךואר השמ ןוֿפ ןיא ,רעלזָאר עדלָאג

 /  .".לקַאטקעּפס

 ;טבַײרש ןילדרעווס .נ .רד

 סָאוורַאֿפ ןיטשרַאֿפ וצ םוא ךלמה המלש ןייק ןַײז טינ ףרַאדימ,

 ןָאעל טריֿפעגֿפױא רָאיַײה טָאה *לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידִיי, רעד

 ןוֿפ טינ זיא הביס יד ."ןָאטסַאב ןיא לווייט רעד, סרעגנַאװטכױֿפ/
 רעד ,.. עשיטילָאּפ ןייר ַא רָאנ ,רעטקַארַאכ ןשירעלטסניק ןייק
 ןַײז ףרַאד ,סטעסושטעסַאמ ,סעלייס ןיא *תוֿפשכמ ףױא געיעג
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 רעט ַאע ט ןשירדיי

 ירעמַא .עקירעמַא ןיא ןטסינומָאק ףיוא געיעג רעד -- לעלַארַאּפ רעד
 ןבָאה וצ טקיטכערַאב זיא רעגריב רעדעי ןוא ,דנַאל ַײרֿפ ַא זיא עק
 וצ טנַאסערעטניא ןעוועג טלָאו'ס .ןטסינומָאק וליֿפַא ,גנוניימ ןַײז
 טלַא ,ןבָאה *לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידִיי, ןוֿפ רעדילגטימ לֿפיױוװ ןסיוו
 ךָאנ גנַאל יו ?עװקסָאמ ןיא לווייט םעד ןגעוו ןָאטעג טכַארט ַא דִי
 ןשיטילָאּפ ןגעוו ןאכ דע... ?ּפָאק םעד ןעײרדרַאֿפ ןזָאל ךיז ייז ןלעוו
 | .גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ קעווצ

 -נַא רעטַאעט רעשידִַײ, רעד זַא ,ןרעוו טגָאזעג רעבָא ףרַאד'ס
 ַא קעווַא יקסווָאנרַאק סירָאמ ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא זיא *לבמַאס

 גנוריֿפֿפיױא ץרפ רעיי ןיא ןרָאיַארַאֿפ .סױרַאֿפ טירש ןטנטַײטַאב
 -רַאק טָאה רָאיַײה .לַאֿפכרוד רעכעלרעדיוש ַא ,טנַאקַאב יו ,ןעוועג
 -עגסױרַא ןוא ןַײרַא טנַאה ןיא ןרָאטַאמַא עבלעז יד ןעמונעג יקסווָאנ
 ןליֿפ ךיז טזָאל סע.. םומיפקַאמבש םומיסקַאמ םעד יי ןוֿפ טשטעווק
 ..רעטַאעט ַא ןוֿפ םינפ ַא טַאהעג ןיֹוש טָאה'ס .רדס לקיטש ַא

 עטבַאגַאב תמאב יד טנכייצעגסיוא ,ךעלנייוועג יו ,ךיז טָאה ןטסײממַא
 -סיא ןטייקירעווש טימ ךיז טָאה גרעבנעזייא ריאמ .רעלזָאר עדלָאג
 ןענָאמרעד ךָאנ ףרַאדימ .לָאר ןַײז טימ |ןבעגעג הצע ןַא| טעוװַארּפ
 טינ וליֿפַא טניול עקירביא יד ןגעוו ,גרעבנעזייא .ל ןוא רעמיר .ל
 טעיצַארָאקעד סעשזדרַאב ירעשזד .טרָאו ןייא ןייק ןרילרַאֿפ וצ
 ."טנכייצעגסיוא ןענַײז

 רעטַאעט רעשידיײ רעיינ

 -עטעוו יד רעדיוװ ךיז ןבָאה ,רָאי עכעלטע ןוֿפ סיירעביא ןַא ךָאנ

 ײנַאגרָאער *לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידיי, ןוא *ףעטרַאא ןוֿפ ןענַאר
 ,"רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ, ןעמָאנ ןרעטנוא עּפורג ַא ןֿפַאשעג ןוא טריז

 ײםַאדרעטסונַא ופ ךורב

 ןערָאװ טערב ןוֿפ ריא עּפורג עַײנ יד טָאה 1962 ַײמ 12 םעד
 קיזומ ,סעווָאלס םייח .רד ןוֿפ *םַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב, טריֿפעגֿפױא
 .יסָאר עד ןָאמָאלָאס טיול

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו םבַײרש ןָאסלקוי .ר
 טכַארבעגנַײרַא ..טָאה "רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ; עפורג יד;

 ..םעווָאלס םייח .רד... .ןזעוו-רעטַאעט ןשידִיי םעד ןיא סעַײנ סעּפע
 גנומענרעטנוא עטגַאוועג ַא זיא .. *םַאדרעטסמַא ןוֿפ ןורב, עמַארד

 .,"םַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב , ןיא רעמענלײטנָא יד
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 יד ןיש .טעװַארּפס ןייֿפ רעייז ךיז טָאה עפורג יד רעכלעוו טימ

 ַא ףיוא קרעוו שיטַאמַארד טסנרע ןַא ןריטנעזערּפ ןוֿפ ןיילַא עמרָאֿפ
 -סקע רעַײנ ַא זיא.. סעיצַארָאקעד עטסדנימ יד ןָא ,עניב רעטעקַאנ

 -כרוד ןֿפרַאד רעליּפשיוש יד ..עניב רעשידִיי רעד ףיוא טנעמירעּפ
 יד טינ ןבָאה ןוא ,טרָא ןייא ףױא קידנעייטש ןלָאר ערעײז ןריֿפ
 טרעווש ַא ךָאנ ...עניב רעד ףיוא גנוגעווַאב רעַײרֿפ ןוֿפ טייקכעלגעמ

 'וצ.. ןערָאװ טערב רעסישזער םעד רַאֿפ ןענַאטשעג זיא עבַאגֿפױא
 סָאװ ,22 טָאטשנָא ןשזַאנָאסרעּפ 8 וצ קרעוו עשיטַאמַארד סָאד ןדיינש
 יױוצ ןיא ןסַאפנַײרַא יז. טלעטשעגסױא טָאה גרוטַאמַארד רעד
 .רעדליב 9 ןוא ןטקַא 4 סרבחמ םעד .. טָאטשנָא ,רעדליב ןביז ןוא ןטקַא
 רעסישזער רעד ...עמַארד רוציק ַא ןעמוקעגסױרַא זיא ןֿפוא ַאזַא ףיוא
 יאדוא ןוא עיצַאזינעצסניא יד ןרעטיירבסיוא רעמ טנָאקעג טינ טָאה
 סיוא ןגָארט ..ןשזַאנָאסרעּפ טכַא יד.. ןּפיט רעמ ןעגנערבנַײרַא טינ
 ףמַאק םעד טרעדליש סָאװ. עמַארד רעד ןוֿפ עעדיא-טּפיוה יד
 .טני םעד ןגעק םַאדרעטסמַא ןוֿפ םיסנרפ ןוא םינבר יד ןשיווצ

 סָאװ ,טימרעד ךיז טקידנערַאֿפ ןוא ,ַאזָאניּפש ךורב רעקנעדײרֿפ

 רע ןוא ,םרח ןיא ןַײרַא ַאזָאניּפש ןקירָאי 24 םעד טֿפרַאװ להק
 עטסנרע יד טכַא ןיא קידנעמענ .טָאטש רעד ןוֿפ טגָאיעגסױרַא טרעוו

 עששיטסַאיװטנע ןוא עלוֿפ ןרעוו טקירדעגסיא ףרַאד ,ןעמעלבָארּפ |

 -עּפס .רעסיששזער םוצ ןוא ןצנַאג סלַא לבמַאסנַא םעד וצ גנונעקרענָא
 יַאמ, ןוֿפ לָאר רעד ןיא רענרעל עדלעז טנײשעגסױרַא טָאה לעיצ

 ףיוא טקעד ןוא.. ןהירזע וצ טמוק יז ןעוו ענעצס רעד ןיא.. "ַאלעונ
 -טסניק ַא וצ ךיז יז טבייהרעד ,טירקָאּפיה ַא ןוֿפ ףוצרּפ ןתמא ןייז

 שינדנעטשרַאֿפ ןוא ליֿפעג טימ טָאה ןָאדנָאל רעטעה .ךיוה רעשירעל

 ןיא קורדנַײא ןשביה ַא טכַאמ יז ."לחר, ןוֿפ לָאר יד טריֿפעגסױא
 רעקניניילק ריא ןיא טוג ןעוועג זיא ףָאבויל ינדור .טקַא ןטייווצ

 לדיימ עכעלטסירק סָאד סלַא גנונעייל רעד ןוֿפ ףוס םוצ עלָאר
 יבר, ןקידריו ַא טלעטשעגרָאֿפ טָאה רענייװ סירָאב ."ןורטַאק,
 טָאה ןעזָאר לשרעה.. עיצַאנָאטניא ןוא גנוטלַאה ןַײז ןיא *עשוהי

 טרינימָאד רעכלעוו ,סנרפ ץזָאלצרַאה סעד טלעטשעגרַאֿפ קיטכיר
 םעד ןריֿפכרוד רַאֿפ ןעגנולדנַאה ןוא רענעלפ יד ןיא עלַא ןוֿפ רעמ

 רעליטש ?סיב ַא ןזײר לָאז רע ןעוו ןענוװועג טלָאוו לָאר ןַײז ...םרח

 רעד ןיא ןעדרָאמ ינעב .פעּפמיא רעקיניױו עקשטיּפַאק ַא טימ ןוא
 םעד רַאֿפ "טנוזעג וצ, לסיב ַא סא טעז ךורב סלַא עלָאר-טּפױה
 ֿבקעי. ןלעטשרָאֿפ ףרַאד ַאזָאניּפש סָאװ ,רוחב ןטכיילבעגסיוא
 -כעוו רעד ,"לאיזע, סלַא לָאר ןַײז ןיא טוג רעייז זיא יקסניטסַאג

 ןוֿפ גנַאגרעביא ןַײז ןיא טוג סרעדנוזַאב זיא רע .םלוע-תיב ןֿפױא רעט
 ...ןכורב וצ טײקזַײב ןוא ןרָאצ וצ ,ענעצס רעטשרע רעד ןיא ,רָאמוה
 םעד ךױא ןוא "סנרפ ןטשרע; ןוֿפ לָאר יד טליפש לָאמס עיַאש

 ןערָאב ןַאוו ןַאמרָאנ ןוֿפ טנכייצעג ,ןעמויטסָאק יד... "רעטכעוו-טכַאנ,
 -כַארַא קיחמ יד .טַײצ רענעי ןופ ליטס ןקירעהעג ןץא ןעוועג ןענַײו

 ,ןיברעס סקעמ ןוֿפ טלעטשעגנַײא ןוא יסָאר עד ןָאמָאלָאס טיול טרישז

 יד רַאֿפ .עניב רעד ףױא רעֿפסָאמטַא רעד וצ ןגָארטעגַײב טָאה
 :לכה-ךס ןיא .ןשטירדלַא רוטרַא טידערק רעד טמוק ןטקעֿפע-טכיל

 .וטֿפױא-רוטלוק רעדנצנעלג ַא

 ;טבַײרש ןירג רעב = |

 רעשירָאטסיה רעניֿפ סעווָאלס םיח .רד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ יד ,,,

 ןעידִיי םעַײנ; ןוֿפ טריֿפעגֿפױא *םַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב , עמַארד

 עסיועג ףיױא טקוקעג טינ .בױל ששוריֿפב טנידרַאפ.. ?רעטַאעט

 -רעטַאעט ןדעי טימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאוװ ,תונורסח ןוא ןטײקכַאווש

 םַײב גנורעטסַײגַאב ןֿפורעגסױרַא גנלעטשרָאֿפ יד טָאה ,ביײהנַא
 עֿפיט סױרַא טזַײװ ןערָאװ טערב רעסישזער רעד ..רעױשוצ םלוע
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 ןוא ןעעדיא ןיא ךַײר זיא עכלעוו ,עמַארד רעד רַאֿפ שינדנעטשערַאֿפ
 רָאנ ,ליּפש ןייק טינ לַײוורעד ָאד ןבָאה רימ... ןטנעמָאמ עשיטעָאּפ ןיא
 ,עיצקַא ךיז טריּפש ךָאד ןוא ,גננעײלרַאֿפ עטרינעצסניא ןַאו
 רענרעל עדלעז .. קנַאדעג ןוֿפ טסעמרַאֿפ ,תוחוּכ ןוֿפ לגנַארעג ,עמַא וד
 ,קידריוו ...*ַאלעונַאמ, ןוֿפ עלָאר ריא ןיא קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמ
 ..."עועוהי יבר, ןוֿפ לָאר ןַײז רענייוו סירָאב סיוא טריֿפ תובישח טימ
 ריא .ןייּפ ןוא ןרָאצ ןקירעהעג טימ ,ןח טימ טליּפש ןָאדנָאל רעטעה
 עטריצילפמָאק ערעווש ַא ,ןכורב ןוֿפ לָאר יד .קידהיחמ טגנילק שידִיי
 ףרַאד'מ .סעדרָאמ ינעב ןכעלטנגוי םעד ךרוד טליּפשעג טרעוו ,עלָאר
 -סױרַא ןײֿפ ץנַאג לָאר רעד טָא טימ ךיז טעוַארּפס רע זַא ,ץָאז
 לשרעה ...ןשינעלגנַאר ןוא ןדייל טכורב רַאֿפ שינדנעטשרַאֿפ קידנזַײװ
 ,"הירזע, סנרפ ןלַאטורב םנוֿפ לָאר יד קיטֿפערק סיוא טריֿפ ןעזָאר
 ערעֿפרַאש ַא ךָאנ טרעדָאֿפ רעכלעוו ,קעובצ ַא ,רעריֿפ-עדנערג ַא
 -סָאג ֿבקעי..רעקנעד ןשירַאטנוב ,ןגנוי םעד רַאֿפ םרח יו ףָארטש
 -עג רעד ןיא לָאר ענײֿפ רָאג ַא טעווערעטסיימעגסיוא טָאה יקסניט
 טליֿפ רעכלעוו ,רעטכעוו-םלוע-תיב ןעמַאזנייא ןטלַא םנוֿפ טלַאטש
 ןוֿפ ןטָאש ןיא ,ןכורב טימ סעומש ןַײז .םיתמ יד טימ שימייה ךיז
 זיא רעקיטֿפערק ךָאנ .קורדנַײא ןַא טזָאל ,םירבק ענעעזעגיטינ יד
 לדיימ ןכעלטסירק ןוֿפ לָאר יד.. ןכורב ןגעק זױרבֿפױא-ןרָאצ ןַײז
 ..ףָאבויל ינדור ךרוד טליפשעג קידהשקטשינ טרעוװ *ןירטַאק,
 סנרּפ ַא ןוֿפ טלַאטשעג רעד ןיא עלָאר עניילק ַא טָאה לָאמס עיַאש
 ַא ךיז טמוקַאב םורַא ןוא םורַא. רעטכעווטכַאנ םתֿפ ךיױא ןוא
 | ."גנוריֿפֿפיױא עקידנביוהרעד

 :טבַײרש ןילדרעווס .נ .רד |

 "רעטַאעט ןשיד .י םעַײנ, םעד ןעמענֿפױא םערָאװ טשרעוצ רימָאל , !
 "רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ, רעד . גלָאֿפרעד ךס ַא םיא ןשטניוו ןוא
 טימ טעװ סָאװ ..ןרָאטַאמַא ןוֿפ עפורג-רעטַאעט ַא התע תעל זיא
 ענעגייא ןַא ןוא ףוצרפ ןששירעלטסניק ַא ןבָאה ,ךעלטנֿפָאה .טַײצ רעד
 -רעטַאעט יד סָאװ ,טקַאֿפ רעד .דלודעג ןוא טַײצ טמעניס ..עיציזַאּפ
 טזַײװוַאב ,ַאזָאניּפש ךורב ןגעוו עסעיפ ַא טימ טריטויבעד טָאה עפורג
 .טוג זיא סָאד .גנוטייל-רעטַאעט רעד ןוֿפ סעיציבמַא עטסנרע יד ןיוש
 עלעסיבַא טַאהעג ןטלָאװ ייז ןעוו ןעוועג טלָאװ רעבָא רעסעב ךָאנ
 טינ ןוא גנוריֿפֿפױא רעלוֿפ ַא טימ ןעמוקעגסױרַא ןוא דלודעג רעמ
 וַאֿפ םילושכמ טימ לוֿפ םרָאֿפ ַא.. "גנונעייל רעשיטַאמַארד, ַא טימ

 טו טַײוו זיא סעווָאלס םייח .רד זַא.. ךָאנ וצרעד .ןרָאטַאמַא

 ןשידִיי ןטוג ַא ,ןושל טָאה רע ,תמא .גרוטַאמַארד רענעטנַאילירב ןייק

 סָאד ..קידנדייר טענילכרַאֿפ שזַא ןרעוו ןדלעה ענַײז רעבָא ,ושל

 ןבַײרשוצנָא .*סַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב , עסעיפ רעד ןיא ןליֿפ ךיז טזָאל

 ןיא סָאד... .בַאשזד רערעווש ַא זיא ןַאזָאניּפוע ןגעוװ עסעיפ עטוג ַא

 ךיא טָאה "םַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב,.. תוחוּכ סעסעווָאלס רַאֿפ טינ

 ַא ןוֿפ טַאטשקרעװ םַײב .עֹמַארדָאלעמ ןוֿפ ןטנעמָאמ קינײװ טינ

 ,טרעוועַאב ששביה עבַאגֿפױא סרעסישזער םעד ןזיא עסעיפ רעכַאווש

 ןזיוַאב טָאה רע סָאװ ,טסנידרַאֿפ סנערָאװ טערב זיא רעמ ָאטסעד

 לעטזעעג ַא טַאהעג ןבָאה ייז ןוֿפ לָאצ ַא .ןרָאטַאמַא יד טימ ןָאטוצֿפױא

 ןבָאה עכעלטע .יעבדכ עזָארּפ רעיײז טנעיילעג ןוא עניב רעד ףױא
 | .טליפסשטעג וליֿפַא

 ןוא רענרעל עדלעז :טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה ייר רעטשרע רעד ןיא
 -רעטקַארַאכ ַא ןוֿפ ןטײקיעֿפ טָאה יקסניטסָאג.. יקסניטסָאג ֿבקעי
 טכעלש טינ .ןח ןכעלטנגוי ַא טגָאמרַאֿפ ףָאבויל יעניר .רעליפשיוש
 וצ זיא ןעזָאר לשרעה ,עשוהי יבר סלַא רענייו סירָאב ןעוועג זיא
 ןעזָאר .רָאטיזיווקניא ןייק טינ ףוס לּכ ףוס זיא הידזע 'ר .קידרעֿפיײא
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 ןופ ןָאטיסלעל

 טקערָאק .ןָאטַאנַאמ סע טרעוו טינ ַא ,עמיטש ןַיז ןרילודָאמ ךיוא ףרָאד
 ןעמוקעגסױרַא זיא סָאלב ךעלרעדיוש .ןָאדנָאל רעדעה ןעוועג זיא
 רעד ןיא .ןבעל ןוא ביל ןָא ,טולב ןָא .ךורב סלַא ןעדרָאמ סענעב

 .לָאמס היעששי טקילײטַאב ךָאנ ךיז טָאה "גנונעייל רעשיטַאמַארד
 -לוקי ַא *םַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב, זיא תונורסח יד ףיוא קידנקוק טינ
 טעוו "רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ, רעד ןדַײס.. טסעמרַאֿפ רעלערוט

 ןוא ןריֿפ ךיז ןזָאל ןוא סעקלואַאז ײטרַאּפ עגנע ןיא ןכירק ןעמעי
 ."ןרַאסימָאק-ייטרַאּפ ןוֿפ ןריֿפרַאֿפ

 טײנַאב רעדיו רעטעּפש םישדח עכעלטע זיא גנוריֿפֿפױא יד
 ;לַארטַאעט ַא טבַײרש גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו ןוא ,ןרָאװעג

 ןעײנַאב רַאֿפ ןרעוו טסירגַאב ףרַאד *רעטַאעט עשידִיי עַײנ, סָאד

 ."סַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב , סעסעווָאלס םייח .רד ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד
 רעכוזַאב לָאצ רעניילק ַאזַא ןוֿפ ןרָאװעג ןעעזעג זיא עסעיפ יד

 ןעוו טסולרַאֿפ רעשוריֿפב ַא ןעוועג טלָאוװ'ס זַא ,|ןָאזעס ןקירָאֿפ}
 ןיא טיהרַאֿפ יז שטָאכ ,גווריֿפֿפיױא עַײנ יד..ןבַײלב םעד ַײב לָאזיס
 .ַא ץא ךָאד זיא ,רעקירָאיַארַאֿפ רעד ןוֿפ טַאמרָאֿפ םעד ןײמעגלַא
 ..רעכייו ,רעשיטסַאלע זיא גנוסַאֿפֿפיױא יד .שרעדנַא ןיז ןטמיטשַאב
 יקַא רעד.. סעכ ןוֿפ יװ םימחר ןוֿפ םעטָא רעד רעמ ךיז טליֿפ סע

 ןוֿפ שימעג ַא זיא .. "רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ, ןוֿפ לבמַאסנַא ןרָאיט

 עגנוי ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי םַײב גנַאל ןיוש ןעייטש עכלעוו ,רעליּפש

 ,רעטַאעט ןשילגנע ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג... ןענַײז עכלעוו ,ןרָאיטקַא |

 ןריֿפ ןרָאיטקַא עלַא.. ענעריובעגיה 5 ןענַײז רעמענליײטנָא 8 יד ןוֿפ
 סירָאב ..טעטיויסנעס ןוא טײקיעֿפ ךס ַא טימ ץלָאר ערעייז ךרוד
 ןוֿפ עלָאר יד שינדנעטשרַאֿפ ןוא טײקטֿפיטרַאֿפ טימ טליּפש רענייוו
 ךיז טָאה ןעזָאר לשרעה .םימחר-לעב ןסיורג םעד .*עשוהי בר,
 ךיז טמוקַאב סע ןוא ..גנוסַאֿפֿפױא רעקינָאטנײא רעד ןוֿפ טײרֿפַאב
 ֿבקעי .טביולגַאב רעמ ןוא קיטרַאנדײשרַאֿפ זיא סָאװ .. "הירזע בר; ַא
 טֿפַאש ,םלוע-תיב ןוֿפ רעטכעוו ,"לאיזוע, ןוֿפ לָאר ןַיז ןיא יקסניטסָאג

 -ןרבק רעתמא ןַא ,רוגיֿפ עכעלמיטסקלָאֿפ ,עגולק ,עקידנלקניֿפ ַא
 ךס ַא טימ ךורב ןגנוי םעד טליּפש ןעדרָאמ סענעב.. .ףָאזָאליֿפ

 רענרעל עדלעז .. טייקנטלַאהעגנייא ןוא טײקטנַאּפשעג רעכעלרעניא
 -רעביא ,גתלק ,"ַאלעונעמ, עמומ סכורב ,עלָאר ריא ךרוד טריֿפ

 ַא רָאיײה ךיז טקרעמ סע .טײקטריניֿפַאר ךס ַא טימ ןוא קידנגַײצ
 םימחר רעטרעטיילעג ,טייקכייוו --- ןליּפע ריא ןיא טעטילַאווק עַײנ
 ןסנַאוינ עַײנ יד .ןכורב ןטיהרַאֿפ וצ לגנַארעג ןטלֿפײװצרַאֿפ ריא ןיא
 ךילואפ זיא קידנשירֿפרעד .םזיגַארט רוגיֿפדַאלעונַאמ רעד..וצ ןביג
 רעד ןיא יינ זיא ןַאה סימ .הלכ סכורב ,לחר ןוֿפ לָאר ריא ןיא ןַאה
 יז . .טנעלַאט ךס ַא וא טײקשירֿפ ענעטלעז ַא טגנערב יז .עלָאר

 | ...לקי ניא ןשינבר ןוֿפ עלָאר יד טײקטרַאצ רעני ד טימ סא טליפש
 -טכַאנ רעד יו עלָאר ןַײז טימ טוג ךיז טעװוַארּפ סלָאמס זלרַאשט
 דוד רעגנתי רעד ךיא זיא גנלעטשרָאֿפ רעד ןיא ַײנ .רעטכעוו
 -טֿפרָאד עשידנעלָאה סָאד ,ןַאי, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא גרעבדָאג
 ןלעיצעּפס ַא טימ שירֿפ ,ךעלטנרָא עלָאר ןַײז ךרוד טריֿפ רע ..לגניי
 .,גנולעטשרָאֿפ עטוג ַא -- םורָא ןוא םורַא .שינדנעטשרַאֿפ ןוא ןח
 .טייקנביוהרעד עשירעלטסניק ןוא טנעלַאט ךס ַא טימ טליפשעג
 "ףעטרַא, םעד ןוֿפ עיצידַארט יד... טעטילַאווק רענייר ןוֿפ רעטַאעט
 +"...ןרָאװעג טיהרַאֿפ זיא "?לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידִיי, םעד ןוא

 | :טבַײרש ןעזָאר לשרעה

 -עג טעדנירגעג זיא רעכלעוו ,"רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ; רעד;
 -ַארט יד ןצעזטרָאֿפ ןוא ןעיײנַאב ןוֿפ קעווצ ןקיצנייא סעד רַאֿפ ןרָאװ
 זדנוא ַײב רעטַאעט ןשידִיי םענעטירשעגטרָאֿפ ,ןרעסעב ןוֿפ עיציד
 ףױא ןסױטשעגנָא ךיז בייהנָא ןַײז ַײב דלַאב טָאה ,עקירעמַא ןיא
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 רעטַאע ט ןטשידיי

 ,טקיטכערַאב ןעוועג טינ זיא סָאד זַא.. םזימיסעפ ןוֿפ ןעגנומיטש

 ךָאנ א ,ןָאזעס ןקירָאֿפ ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עטשרע יד ןזיווַאב ןבָאה

 גנוריֿפֿפױא רעטיינַאב רעד טימ טקיטעטשַאב ךיז סע טָאה רערָאלק

 ןעמונעגפיױא ןבָאה רעיױשוצ יד .*רעטַאעט ַאזַאלּפ ןָאזיברַאב , ןיא

 ןבָאה ,גנוי ןוא טלַא ,עלַא .םזַאיװטנע סירג טימ גנולעטשרָאֿפ יז

 ןוֿפ סָאװ זיא קידנעײרֿפרעד רעדנוזַאב.. גנוריֿפֿפױא יד טבױלעג

 -ולעטשרָאֿפ רעמ ןבעג טינ סָאװרַאֿפ :זדנוא ןעמ טגערֿפ ןטַײז עלַא

 ןלעװ רימ יצ םעד ןוֿפ ּפַא טגנעה סָאד .. יא רעֿפטנע רעד ?ןעג

 ...רעבָאהביל-רעטַאעט ןדעי ןופ ףליה עקיטיינ ,עקידנגנירד יד טירק

 ,"רעטַאעט ןשידִיי סעַײנ; םעד ןטלַאהוצֿפױא ןרעוו ןָאטעג טעוו סָאװ

 "סַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב; ןריֿפוצֿפױא ןזיווַאב טָאה עכלעוו ,עפורג יד

 טימ ןוא תוירחא רעשירעלטסניק טימ ,ץרא-ךרד ליֿפױזַא טימ

 ןענָאק לָאז רימ.. זַא ןרעוו ןָאטעג טעוו סָאװ ,גלָאֿפרעד ןטנידרַאֿפ

 ?ָאצ עניילק ַא זױלב טציא זיב טָאה רעדייל ?טעברַא יד ןצעזטרָאֿפ

 -רעוודַא, וצ ןעלטי מ ןייק .ןטייקכעלגעמ עלַא טימ ןֿפלָאהעג ןשטנעמ

 ..ןסיב רערעייט ַא זיא'ס .טינ רימ ןבָאה טיירב |ןריסנָאנַא| *ןזייט

 ןוא ןעױב תוחוּכ עלַא טימ רימ ןחמ ךששמה רעזדנוא ןרעכיז וצ ידּכ
 "רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ, רעד .ָאד רוטלוק רעזדנוא ןקיטסעֿפַאב
 עלַא ןלָאז . עיציזָאפ-רוטלוק עקיטיינ רעייז ןוא עקיטכיוו ַא זיא
 ןוא ןקרַאטש ןֿפלעה ןוא טנַאה ַא ןגיילוצ רוטלוק רעשידִיי ןוֿפ טנַײרֿפ
 ","ךעטַאעט ןשעידִיי םעַײנ, םעד.. ןינב םעַײנ טעד ןקיטטעֿפַאב

 ןבָאה עסערּפ רעד ןיא סליּפַא עקידרעטעּפש ךיוא ןוא ףור סנעזָאר

 ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד .טכַארבעג טינ ןטַאטלוזער עקידתושממ ןייק

 .ןרָאװעג טײנַאב טינ רעמ ןענַײז *רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ

 ןעגנוצַאשּפָא
 רעד רעטנוא *ףעטרַא :ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה ףעטרַא רעד

 ןוא (1928729) רידַאנ .מ ןוא רמרמ .ק ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ עיצקַאדער

 ָאיב ,ןעלקיטרַא קילדנעצ ַא טימ (1937 ץרעמ) *ףעטרַא רָאי ןעצ;
 םורַא רעוט עוויטקַא יד ,*ףעטרַא; ןוֿפ רעדילגטימ עלַא ןוֿפ סעיֿפַארג
 ,ןעגנוריֿפֿפױא עלַא ןוֿפ עיֿפַארגָאילביב עיונעג ַא ,עיצַאזינַאגרָא רעד
 רעדליב יד טימ טרירוטסוליא ךַײר ,ייז ןגעוו קיטירק ןוא סעיזנעצער
 :ןעגנוריֿפֿפיױא יד ןוא רעליּפש יד ןוֿפ

 םעד עגונב ןעגנוקרעמַאב עקידנגלָאֿפ טכַאמ גייווצרעבליז ןמלז

 :?ףעטרַא רָאי ןעצ; ךַאנַאמלַא

 ,רעלעֿפ-קורז רועיש ַא ןָא יד ןגעוו ןדייר טינ ןױוש רימ ןלעוע
 -עגעגסױרַא קיטכערפ תמאב םעד ןיא טּפַאכעגנַײרַא ךיז ןבָאה סָאװ
 -סא טגעמעג טָאה "ןעּפטעלָארּפ, רעד שטָאכ ,ךַאנַאמלַא םענעב
 טינ ןוא רוטקערָאק עטקערָאק ַא ןכַאמ לָאז סָאװ ,רֿבח ַא ןכז
 לייט ןוא ןרעוו ןענַאטשרַאֿפ טכעלש ןלָאז ןכַאז עכנַאמ זַא ,ןזָאלרעד
 טײרדרַאֿפ ןעמוקסיורַא ,לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ַאזַא ןיא ,ןלָאז ןעמענ
 .טעשטעילַאקעצ ןוא

 ??רעלעֿפ, ַאזַא ןרעֿפטנערַאֿפ עי צקַאדער יד ןָאק רעבָא סָאװ טימ..
 ןגעוו עיֿפַארגָאילביב עכעלריֿפסיוא ןַא ןַארַאֿפ זיא ךַאנַאמלַא םעד ןיא
 -ָאילביב רעד ןיא ."ףעטרַא; ןגעוו ןרָאװעג ןבייושעג זיא סָאװ ,ץלַא
 םוש ןָא ,ןציטָאנ-סגנוטַײצ עטושּפ וליֿפַא טנכײצרַאֿפ ןענַײז עיֿפַארג
 -"יטיסילבופ, ןכעלגעט םעד יו רעמ טינ ןבָאה סָאוו ,טפירשרעטנוא

 ןוא ןעלקיטרַא יד ןענַײז ןצנַאגניא רעבָא טלעֿפ סע סָאװ .טַײטַאב
 -ייא רעד ןוֿפ ןַאגרָא ןיא עקַאט טקורדעג ןעוועג ןענַײז סָאוװ ,ןטכירַאב
 ענעסָאלשעגסױא יד ץעװ ,"טיײהַײרֿפ ןגרָאמ, ןיא ,ייטרַאּפ רענעג
 ,סנירעדילגטימ ןוא רעדילגטימ עקינייא ;"ףעטרַא. ןוֿפ רעדילגטימ
 78 ןוֿפ ךשמ ַא ,ָא גָאט ןטשרע ןוֿפ טעברַאעג טרָאד ןבָאה עכלעוו
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 -עג ןליֿפַא ןבָאה ייד זַא ,וצרעד ןרָאװעג טריפעגוצ ןענַײז טא ,רָאי

 ..ףעטרַא; עעק טעקיפ

 ןץנע םצע ןיא ןײגנַײרַא טינ ליו'כ ןרעוו ןענַאטשרַאֿפ ַאד לָאז

 ענעסָאלשעגסיױא יד יצ ,ףמַאק םענעיןיא ןעוועג טכערעג זיא סערעוװו

 .ינע רעכעלרעניא ןַא זיא סָאד .רעסילשסיוא יד רעדַא רעדילגטימ

 ןוא ,ךעלטנֿפע ןרָאװעג ןבירשעג םעד ןגעוו זיא סע רעבָא דלַאביװ

 -ָאילביב רעד ןוֿפ שינכײצרַאֿפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע דלַאביו

 רעבַײרוע רעקידנעמוק רעד זַא ,ןקעווצ עשירָאטסיה בילוצ עיֿפַארג

 ןבָאה לָאז *?ףשטרַא; ןוֿפ וא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןוֿפ

 ןַיז ןוֿפ ףָאטש סלַא ןעניד לָאז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עלַא ךיז רַאֿפ

 םענעי טָא ןגױושרַאֿפ ןעמ טָאה קעוװצ ןכלעוו בילוצ ָאט .טעברַא

 | .2?"ףעטרַאג ןוֿפ עטכישעג ל?טעלב ףטױור,

 דלַאװכוב .נ טעמדיוו (1943 ,קרָאי-וינ) ?רעטַאעט; ךוב ןַײז ןיא

 יד ןוא טייקיטעט ןַײז *ףעטרַא ןוֿפ געוו רעד, ניא טעברַא ערעגנעל ַא

 ןיא ,ןזעוו-רעטַאעט ןשידִיי ןֿפױא טאהעג טָאה רע סָאװ ,העּפשה

 :טבַײרש רע רעכלעוו

 -ןירג רעד ןיא ַײס טקילײטַאב ןװיטקַא ךיז טָאה רעבַײרש רעד.

 זיב גנוטייל רעשירעלטסניק ןַײז ןיא ַײס וא ףעטרַא םעד ןוֿפ גנוד

 גנוטכַארטַאב יד-טָא זַא ,ןטרַאוװרעד ןעמ ןָאק אליממ .1936 ךרע ןַא

 -עגנָא ןַײז לָאז ,טכַאמעגכרוד טָאה ףעטרַא רעד סָאװ געװ םעדןֿפ

 זָא ,טינ רעבָא טסייה סָאד ."טייקשיייטרָאּפ, ןוֿפ טסַײג ןטימ טכיוה

 םענעי ןופ ןרעלעֿפ יד ןטעלגרָאֿפ וצ ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג טרעוו ָאד

 הנוכ יד ,ןיינ .ןעוטפיוא ענַײז טימ ךיז *ןענײֿפוצסיױא, רעדָא רעטַאעט

 א עוויטיזָאּפ סָאד ןלעטשטסעֿפ וא ףעטרַא םעד טוזרעטנוא וצ זיא

 ,טעברָא ןַײז ןיא עוזיטַאגענ !

 דנַאטשַאב-רעליּפשיוש ןַײז .טזײלעגֿפױא ךיז טָאה ףעטרַא .רעד..

 -ילַאנָאיסעֿפָארּפ ןענַײז רעליּפש עכעלטע .טיירּפשעצ ןוא טייזעצ זיא

 ןיא רעסישזער רענעעזעגנָא ןַא זיא ןיסַאד סלושזד:. ןרָאװעג טריז

 -טַאלפ-טרעצנָאק רעד ףיוא טרָא ןַא ןעמענרַאֿפ ערעדנַא .דּווילַאה

 .טערט ןוא עניב יד ץזָאלרַאֿפ ןצנַאגניא ןבָאה עקירביא יד.. םרָאֿפ

 -עּפס ַײב רעדָא ןעלקַאטקעּפס עקילָאמנייא ןיא ןעוו טינ-ןעוו סױרַא

 טדער ןזַײרק-רוטלוק עוװיסערגָארּפ יד ןיא. .ןטייהנגעלעג עלעיצ

 -נעײטשַאב ,עקידתושממ ַא סעּפע ןגעוו יו ףעטרַא ןגעוו ץלַא ךָאנ ןעמ

 -ַאב טרעוו ףעטרַא םעד וֿפ גנוזַײלֿפױא יד ןוא ,עיצוטיטסניא עקיד

 טעוו טָא טָא סָאװ ,סיירעביא רעכעלסירדרַאֿפ ַא סעפע יו טכַארט

 זיא ,טליפשעג טָאה ףעטרַא רעד ןעוו ןרָאי יד ןיא.. ןקידנע ךיז רע

 .רעטַאעט םענרעדָאמ םעד ןוֿפ ץַאלֿפ-דַארַאּפ רעד ןעוועג קרַאירדינ

 ןוא ,ןעגנוריֿפֿפיױא רענַאקירעמַא עקיטרַאנגייא ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש
 טנכער דלַאווכוב} ןעעזעג ָאד רימ ןבָאה ,ךס ַא ןעוועג ןענַײז עכלעזַא

 סעפורט עטמירַאב-טלעוו עקידנרילָארטסַאג ענעדיײשרַאֿפ יד סיוא
 יַלבֿפיוא םעד ןעעזעג ךיוא טָאה קילדנעצ-רָאי רעד. |סרעטַאעט ןוא
 ןעגנומענרעטנוא עלַאטנעמירעּפסקע ייר ַא ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעד ןוא
 ןוֿפ םַאנסיױא רעד טימ ;קידריוװקרעמ רעבָא... טיבעג-רעטַאעט ןֿפױא
 -עַּפָא סָאקנעשטנַאד-שטיווָארימענ ןוֿפ ןוא רעטַאעט-טסנוק רעווקסָאמ
 טָאה ,ןרוּפש עֿפיט טזָאלעגרעביא ָאד ןבָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשיטער
 .רעטַאעט ןקיה םעד טקריװַאב טשינ יװ טעמּכ.. דַארַאפ רעד
 רעטַאעט רענרעדָאמ רעקיצנייא רעד יו ףעטרַא רעד זיא ןבילבעג...
 -ַאכ ןַײז טימ ףעטרַא רעד ,ליטס םענעדײשַאב ןוא םענעגייא ןַא טימ
 עטנעגילעטניא יד ןיא רבד-םש ַא ןרָאװעג זיא ליטס ןשיטסירעטקַאר
 ,טסּוועג ןבָאה ןדַי-טינ ןוא ןדִיי עקידנדייר-שילגנע ךיוא .ןזיירק
 שירעלײורַאֿפ ןוא טנַאסערעטניא זיא גנולעטשרָאֿפ-ףעטרַא ןַא זַא
 | ."ךַארּפש עשידִיי יד טינ טײטשרַאֿפ ןעמ וליֿפַא ןעוו
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 יז .ייקיקיז ףיקיייייה = * לינז .שיייייקיה .ייי יה

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא *ףעטרַא; רעד זַא ,ןָא טזייוו דלַאוװכוב }

 סָאװ ,?רעטַאעט-טסנוק ןרַאֿפ דנַאברַאֿפ-סקלָאֿפ, ןוֿפ תוברוח יד ףיוא
 ןבָאה עכלעוו ,ןסַאמ-סקלַאֿפ עשידִיי עטיירב ןטָארטרַאֿפ לענימָאנ טָאה

 שידִיי; סצרַאװש סירָאמ וצ ןוא ללכב טסנוק וצ גנוִיצַאב ַא טַאהעג
 לָאז עסעיּפ ַַא זַא טרעדָאֿפעג ןבָאה ,טרֿפב *רעטַאעט-טסנוק
 ןגעו טכַארטעג טינ ןוא ,עירעטירק עשירַארעטיל יד ןטלַאהסיוא
 עשירעסישזער ,ןליטס ,ןעמרָאֿפ עשילַארטַאעט יו םינינע עכלעזַא

 ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב-רעטַאעט רעד ןסקַאװעגסױא רעבָא זיא ,ןדָאטעמ
 -וקסיד וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ .רעטעברַא עשידִיי עטנעגילעטניא יד

 ןיא עיצולָאװער רעד ןגעוו ,טסנוק רעַײנ ןוא רעטלַא ןגעוו ןריט
 -עט-טסנוק סָאד זַא ריֿפסיױא םוצ ןעמוקעג ןוא ,דנַאברַאֿפנטעװַאס
 ןוֿפ ןטנעמיטנעס עשיטסילַאנָאיצַאנ טימ ּפָא בור'ס ךיז טיג רעטַא
 טיג ,טײהנעגנַאגרַאֿפ יד טריציֿפירָאלג ,עיזַאושזרוב רעשידִיי רעד
 ןוֿפ עמַארד יד ןויכב יו סיוא טדיימ ןוא דיחי םעד ןוֿפ עמַארד יד
 ךיוא ןרעדָאֿפ וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ .גנַארד ןוא םרוטש ןוויטקעלָאק
 -ָאטַאװָאנ יד ,דנַאברַאֿפנטעװָאס ןיא ןעוטֿפױא-רעטַאעט עַײנ יד ָאד
 ןוא ישזער ןוֿפ טנעמָאמ םעד ,עניב-טלעוו רעד ףיוא ןעמרָאֿפ עשיר
 |:זַא ,סולש םוצ דלַאוװכוב טמוק ,עניב רעד ןוֿפ גנוטַאטשסיוא

 עלַא יד ףיוא רעֿפטנע ןַא יו ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא ףעטרַא רעד,
 ןוֿפ ןשינעכוז יד ןוא רעטַאעט-טסנוק ןשידִַיי םעד עגונב תוקֿפס
 רעד ףױא ןעמרָאֿפ עשירעֿפעש עַײנ ןוא טלַאהניא ןלַאיצָאס ,םעַײנ

 םעד ןוֿפ רעטסומ ַא ןזיוועג טָאה עיצַאזינַאגרָא יד רעדייא ךָאנ .עניב
 ןוא עיסימ ַא ,םַארגָארּפ ַא טַאהעג ןיוש יז טָאה ,רעטַאעט ןימ םעַײנ
 ןֿפַאש :עירָאטידיױא רעקיטֿפנוקוצ רעד וצ גנוטכילֿפרַאֿפ עטמיטשַאב ַא
 -ןייא ןייז רַאוטרעּפער ןַיז טיול לָאז סָאװ ,רעטַאעט שירַאטעלָארּפ ַא
 -ַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ ןוא ללכב טַײצ רעד טימ קידמעטָא
 טימ קידמעטָאנייא ןַײז ןעמרָאֿפ ענַײז טיול לָאז סָאו ןוא ,טרֿפב גנוגעוו
 .טסנוק-רעטַאעט רעד ןיא ןעגנובערטש ענרעדָאמ יִד

 -עט עַײנ יד ..טנעמָאמ רעקיטכיוו ַא ךָאנ ןעוועג זיא ַײברעד..
 -לעזעג ַא ןוֿפ טנעמָאמ םעד טנָאטַאב קרַאטש טָאה גנוגעווַאב-רעטַא
 ןוא םזילַאיצרעמָאק ןוֿפ ַײרֿפ ןַײז לָאז סָאװ ,רעטַאעט ןכעלטֿפַאש
 ,טינ דוס ןייק םענייק רַאֿפ זיא סע .לָארטנָאק ןכעלטֿפעשעג ןטַאווירּפ
 רעד רעטנוא ןענַאטשעג בײהנָא ןוֿפ ףעטרַא רעד זיא שיעדיא זַא
 .גנגעוַאב ןרעשיטסינומָאק} רערענָאיצולָאװער רעד ןוֿפ העפשה
 תוירחא יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה גנוגעווַאב רענעי ןוֿפ רעײטשרָאֿפ
 -עג רעשיטעטסע רעד רַאֿפ ַײס ןוא רעשיגָאלָאעזדיא רעד רַאֿפ ַײס
 ."רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ םעד ןוֿפ גנוטלַאטש

 טסּוװעג טינ טערקנָאק ןבָאה רעדנירג יד זַא ,ןָא טזַײװ דלַאוװכוב
 רדסכ ןעגנַאגעגנָא ןענַײז סע ןוא רעטַאעט סָאד ןלעטשוצקעװַא ױזַא יו
 סעיצַאלוקעּפש ןוא ןשיוטסיוא-סגנוניימ ,סמויזָאּפמיס ,סעיסוקסיד
 | ;רעטקַארַאכ ןַײז ןגעוו

 -עברַא ןקיטֿפנוקוצ םעד ןוֿפ ןטעוליס יד ןענַײז ןגעווטסעדנוֿפ,
 רעייז . .טנכייצעגנָא ךעלטַײד רעקיניױו רעמ ןשוועג רעטַאעט-רעט
 עגַארֿפ יד ןרָאװעג טזילעג |זיא| טמיטשַאב ץנַאג ןוא לענש
 לָאז רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ רעד ויטקעלָאק-רעליּפש ערַאֿפ סָאװ
 -ַאיסעֿפָארּפ עפורט ַא ןריזיליבָאמ ןוֿפ עעדיא יד ןֿפרַאורַאֿפ... .ןבָאה
 ןַא ןדליבסיוא ןוֿפ געוו ןרעווע םעד ןעמונעגנָא ןוא ןרָאיטקַא עלענ
 -טסניק ,רעירַאטעלָארּפ -- רעליּפשױש וװיטקעלָאק ַא ,עּפורט ענעגייא

 ןוֿפ} עיצַאטנעירָא יד זיא בײהנָא ןיא (עטָאכ... ןרענָאיצולָאווער-רעל
 -עגנָא.. זיא ,םזילַאער ןגעק טלָאוװעד ַא ףױא ןעוועג |ןקיפש ןֿפוא
 ןָאק רעטַאעט רעשירַאטעלַארּפ רעד זַא ,סיזעט רעד ןרָאוועג ןעמונ
 ןסילשסיוא טינ ןָאק ןוא ליטס זיא'ס ןכלעוו וצ ןטכילֿפרַאֿפ טינ ךיז
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 ...םרָאֿפ טינ ןוא טלַאהניא ןַײז ףרַאד... ןכייצ-ןעק רעד .ליטס םוש ןייק
 רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ ןקיטֿפנוקוצ םעד ןוֿפ עיצקנוֿפ עלַאיצָאס יד
 -- עקידהצילמ לָאמטֿפָא -- עניימעגלַא ןיא ןרָאוװעג טרילומרָאֿפ זיא
 עעדיא יד זַא ,גנולעטשנַײא יד ןעוועג רעבָא זיא רָאלק... ןקורדסיוא
 סַאלק-רעטעברַא ןוֿפ טעפמירַאדילָאס רעד ןוֿפ ןוא ףמַאקסנַאלק ןֿפ

 -רעטעברַא םעד ןוֿפ רונש-טכיר רעשיגָאלָאעדיא רעד ןייז ףרַאד

 ,סיזעט ַא ןעמונעגנָא דנַאברַאֿפ רעד טָאה 1928 ןיא ןיוש .רעטַאעט

 -עג אקוד ןַײז טינ חמ רעטַאעט רעטעברַא ןוֿפ רַאוטרעּפער רעד זַא

 םעד ןיא בױא גונעג זיא סע .קיטַאמעט רעשירַאטעלָארּפ ףיוא טוב

 -נָא-טלעוו עשירַאטעלָארּפ יד ןעלגיּפשּפָא ךיז טעוװ רַאוטרעּפער

 עלַאיצַָאס עקיטַײצ-טנַײה יד ןוֿפ קעװַא ךױא געמ ןעמ. גנוַײש

 טינ ךיוא זיא סע .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד טימ ןבעגּפָא ךיז ןוא ןֿפמַאק

 ,עסַאמ יד זיא דלעה רעד ּוװ ןסעיפ ענױזַא רָאנ ןליּפש וצ זומ ןייק

 יד ןעגנערבסױרַא ךױא ףרַאד ןוא געמ רעטַאעט-רעטעברַא רעד

 ןיא ךָאנ.. .טקעּפסַא ןלַאיצָאס ריא ןיא -- דיחי סעד ןוֿפ עמַארד

 יד זַא ,ןסָאלשַאב דנַאברַאֿפ רעטַאעט רעטעברַא רעד טָאה 7

 רעד ןרעוו טַײצ רעד טימ לָאז "עידוטס עשיטַאמַארד טייהיירֿפ,

 זיא 1928 ףוס.. .רעטַאעט-רעטעברַא סעד ןוֿפ ויטקעלָאק-רעליּפש

 -- טעברַא עסױרג עטשרע ריא ץזַײװ וצ טיירג ןעוועג עידוטס יד
 .לטסעמ ֿבקעי ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא "רעױט םַײב , סנַאמײטש
 .רעּפַאנק ַא רָאג ןעוועג זיא "רעױט םַײב, ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד.
 ַײב ןוא רעױשוצ יד ַײב גלָאֿפרעד ןּפַאנק םעד טימ וליֿפַא רעבָא
 יד ןוֿפ ױרטוצ םעד קיטֿפערקעג "רעיוט םַײב, טָאה ,קיטירק רעד
 -יּפש ןגנוי ןַײז וצ -- ףעטרַא םעד ןוֿפ ןוא ןילַא ךיז וצ ןטסידוטס
 גנולעטשרָאֿפ-ףעטרַא ןַא ףיוא טקוקעג טָאהי'מ ןעוו .וויטקעלָאק-רעל
 -רעליּפשש םעד ןוֿפ טירט עטשרע יד ןענַײז ,רעטעּפש רָאי ןעצ טימ
 -רַא ןיא .ןֿפלָאהַאבמוא ןוא שירָאטַאמַא יוו ןעמוקעגרָאֿפ וויטקעלָאק
 ןקידנטַײטַאב ןוֿפ רעלטסניק עלעודיווידניא ןסקַאוועגסיוא ןענַײז ףעט
 ןוא רעֿפײר ןרָאװעג זיא גנוריֿפֿפױא רעַײנ רעדעי טימ ןוא ,רבילַאק
 רעד טָאה טרפ ןייא ןיא .ליפשױש ןוֿפ טנעמעלע רעד רעקיטֿפערק
 ענַײז -- ןעלטסעמ ֿבקעי ןקנַאדרַאֿפ וצ טַאהעג וויטקעלָאק-ףעטרַא
 -עגנָא ןבָאה ןרָאיטקַא-ףעטרַא יד ;גנורינערט ןוֿפ ןדָאטעמ עגנערטש
 ןוֿפ טֿפַאענגײא יד הגרדמ ערעכעה ַא ףױא טלקיווטנַא ןוא ןטלַאה
 וויטקעלָאק-ףעטרַא רעד זיא תוהמ עמַאס ןַײז טיול... ,ליּפש-לבמַאסנַא
 עמַאס ןוֿפ.. .ליפש-לבמַאסנַא וצ טסַאּפעגוצ ןוא טגיינעג ןעוועג
 רעכעלנעזרעּפ ןוֿפ קנַאדעג םעד ןֿפרָאװרַאֿפ טַאהעג ייז ןבָאה בייהנָא

 ןיא ךױא ןליֿפַא בױא ןוא ,גלָאֿפרעד ןכעלנעזרעפ ןוֿפ ,ערעירַאק
 וצ ץנעדנעט יד טקרעמעג רעליפשע ענלצנייא דצמ ךיז טַאה ףעטרַא
 רעבָא זיא ,ןלָאר ערעקידנטַײטַאב ןוא ערעסערג ןכוז וצ ,"םזילָאר,
 רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד ןֿפרָאװרעטנוא ןעוועג גנובערטש עקיזָאד יד
 םעד ןוֿפ עבט רעד ןיא ןעוועג טינ זיא סע .גנולעטשרָאֿפ רעצנַאג
 לַײװװ ,עניב רעד ףיוא ןיילַא ךיז רַאֿפ ןליפוע וצ רעליפשע -ףעטרַא
 ןכעלנעזרעּפ בילוצ זיולב ןליּפש וצ עבט ןַײז ןיא ןעוועג טינ זיא סע
 ןעמַאזצ עלַא לַײװ ,וויטקעלָאק ַא ןעוועג זיא ףעטרַא רעד .גלָאֿפרעד
 םעד ןוֿפ רָאנ .עיסימ ןייא ןוא עעדיא ןייא בילוצ טעברַאעג ןבָאה

 ןעצ טימ לבמַאסנַא ףעטרַא םעד זיב 1928 ןוֿפ לבמַאסנַא ןשינַאכעמ
 זיא'ס יו טקנופ ,ךלהמ רעסיורג ַא ןעוועג טרָאֿפ זיא רעטעפש רָאי
 סעיצַאנָאטניא ןוא סעזָאּפ עקילָאמַא יד ןוֿפ ךלהמ רעסיורג ַא ןעוועג
 עֿפײר עקידרעטעּפשש ערעייז זיב רעליּפש-ףעטרַא עלעודיווידניא דצמ
 רעדנוזַאב רעדעי ,ויטקעלָאק-ףעטרַא רעד .ןעגנוֿפַאש-רעטקַארַאכ
 רעד ןוֿפ גנַאג םעד ןיא ןרָאװעג ןגױצרעד זיא ,ןעמַאװצ עלַא ןוא
 -ווא ןוא רַאוטרעּפער-ףעטרַא םעד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד ,טעברַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 .,רעדיינש ָאנעב רעסישזער סםעד ןוֿפ גנוריֿפנָא רעשירעֿפעש רעד רעט

 םעד ןוֿפ גנלקיוװטנַא רעד וצ ןגָארטעגַײב ליפ ױזַא טָאה רעכלעוו
 | ."ליטס-ףעטרַא ןקיטרַאנגייא

 ,ישזער רעקיטכערּפ רעד ףיוא טקוקעג טינ זַא ,קידנזַײװנָא ןוא

 יֿפֿפױא ןַא ןוֿפ לַאירעטַאמ רעטסקיטכיוװ רעד עסעיּפ יד טרָאֿפ זיא

 ןוֿפ רַאוטרעּפער ןיא סָאװ ףיורעד ּפָא דלַאװכוב ךיז טלעטש ,גנור

 רעד טָאה ,טַײז ןייא ןוֿפ .ןכורּפשרעדיװ טשרעהעג ןבָאה ףעטרַא

 ,סעיצולָאזער יד טימ טמיטשעג טינ לָאמטֿפָא ןסעיּפ יד ןוֿפ לַאוװסיוא

 ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפנָא רעד ןוֿפ סעיצַארַאלקעד עכעלרעַײֿפ ןוא ןסיזעט

 -גיא רעשיגָאלָאעדיא רעד טָאה טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ .ףעטרַא

 -עלטסניק רעייז ןגיױװעגרעבירַא לָאמטֿפָא ןסעיּפ עסיוועג ןוֿפ טלַאה

 -רעּפער ןטריֿפעגֿפױא םעד דלַאװכוב טרעדילגעצ ָאד .טרעוו ןשיר

 (סרעטקַאניא רעסיוא) ןסעיּפ 18 יד ןשיווצ זַא ,ןָא טזַײװ ןוא ,רַאוט

 סָאװ ,ןעוועג 2 רָאנ ןענַײז ,1927 זיב ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז סָאװ

 עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשידִיי יד ןוֿפ ןבעל ןטימ ןָאט וצ טַאהעג ןבָאה

 ײז ןענַײז עלַא ןוא ,ןעמַארד רענַאקירעמַא עשידִיי-טינ ייווצ ןוא

 ןטסערג םעד .לעירעטַאמ רעדָא שירעלטסניק -- ןלַאֿפכרוד ןעוועג

 יד טַאהעג דָארג ןבָאה גלָאֿפרעד ןלעירעטַאמ ןוא ןשירעלטסניק

 גנַאלקּפָא ןטַײװ ןוא ןסַאלב ַא זיולב טגָאמרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ

 טָאה גנורַאֿפרעד יד זַא ,סולשַאב םוצ טמוק רע ןוא ,ףמַאקסנַאלק ןוֿפ

 ןוא םרוטש; םעד ןליּפשכָאנ טינ רעטַאעט ןיא ןָאק ןעמ זַא ,ןזיוועג

 עסעיּפ-ריטיגַא יד .טלעוו רעלַאער רעד ןיא ןָא ןעייג סָאװ ,*גנַארד

 עריא ןוא גנוקיטכערַאב ריא ,טרעוװ ריא קֿפס ןָא טָאה --- רע טגָאז --

 ןַײז טינ ןָאק עסעיּפ-ריטיגַא יד רעבָא ,ןטייקכעלגעמ עשירעלטסניק

 -כעלקריוו רעד ַײרטעג ןוא רעטַאעט יװ םַאזקריוװ ױזַא לָאמַא ףיוא

  רעדייא ןוא ,עסעיּפ-שזַאטרָאּפער יד ןָא טבַײרש'מ רעדייא .טייק
 ןיוש ,טלַאהניא רעד ,טנעמעלעדדנַאטשַאב ריא זיא ,ףיוא יז טריֿפימ

 ,עיצַארטסוליא ןוֿפ טנעמעלע רעד זיולב טבַײלב סע ןוא ,לעוטקַא סיוא

 ןוא .עסעיּפ ַא וצ סערעטניא ןקיטיינ םעד ןָא רעמ טלַאה סָאװ

 | :סיוא טריֿפ דלַאוװכוב

 "טלעג יבר; טלָאצעג רעגייטש ןַײז ףיוא טָאה ףעטרַא רעד ,ללכה;

 . טיגַאא רעטרעדנה ןוא רעקילדנעצ יד יו ןיז ןקיבלעז םעד ןיא

 טינ שירעלטסניק ףעטרַא רעד טָאה ןגעװטסעדנוֿפ .. ןפורג-ײֿפָארּפ

 רעד .עסעיפ-ריטיגַא רעשירעמַאכָאנ ,רעוויַאנ רעד וצ טגיילרעד

 טזמעג רַאוטרעּפער ןקיזָאד םעד ןיא טָאה וויטקעלָאק-רעליפש

 -עג עקידעבעל ךרוד עיצַאטיגַא סרָאטױא םעד ןגָארט וצ ןעגנערב

 ןזַײװ וצ לוע רעד.. דיר עקידנגנילק-קיטכירֿפױא ןוא ןטלַאטש

 עכעלצונ ַא וא ערעווש ַא ןעוועג זיא ןפיט עקידעבעל ,עטנַאקַאב

 טנרעלעג ךיז ייז ןבָאה ןפיט ענעי ףיוא .וויטקעלָאק-ףעטרַא ןרַאֿפ לוש

 -רעטקַארַאכ ןוֿפ טסנק יד סָאמ רעסױרג ַא ןיא טנרעלרעד ןוא

 םענעגיא ךרוד טסקעט סרָאטױא םעד ןצנַאגרעד ןוֿפ ,גתרעדליש

 ןלוקסומ ןוא טױה טימ סמעכס-ןשטנעמ ןעיצַאב ןוֿפ ,"טסקעט-בוס;

 רעד טָאה ךיוא .טײקיטכירֿפױא ןוֿפ םעטָא ןַא טימ ןֿפױהַאב ייז ןוא

 ןוא עסַאמ ַא יװ ןליפש וצ טייהנגעלעג ַא ןגָארקעג ָאד וויטקעלָאק

 .דלעה ןשיטַאמַארד ןקידמעטָאניײא ןַא יװ עסַאמ יד ןלעטשוצרָאֿפ
 -רַא יא טָאה דלעה-ןסַאמ םעד ןוֿפ סָאטַאּפ רערענָאיצולָאװער רעד
 ַא ןרָאװעג זיא וא קורדסיוא ןכעלרעה ַא ץגָארקעג לָאמטֿפָא ףעט

 טָאה לכה-ךס ןטצעל ןיא .ליטס-ףעטרַא סעד ןוֿפ ךירטשש-רעטקַארַאכ

 עטוג ַא טַאהעג ךיױא רַאוטרעּפער-עיצַאטיגַא רעטקישעגמוא רעד

 ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא רעבַײרש עשירעֿפעש יד ףױא גנוקריוו
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 -ַארד עגונב טנרעלעג לסיב שביה ַא ייז ןבָאה ןתועט יד ןוֿפ .רעגַאל

 ןיא) לַאירעטַאמ ןשיטַאמַארד ןוֿפ טייקיטכיוו רעד עגונב ,עיגרוטַאמ

 רעד עגונב ךיוא ןוא (שירעגייטש רעדָא ןשיטסיצילבוּפ וצ ץַאזנגעק

 ."קיטַאמעט רעקיטַײצ-טנַײה ףיױא עיצַאטנעירָא

 עטריֿפעגֿפױא יד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד טריזילַאנַא דלַאוװכוב |
 -רָאיװעװ ,"טרעקעל שריה, סווָארינשוק יװ ןסעיּפ ערענָאיצולָאװער
 "געט ריֿפ,, .סלעינַאד ,"טנערב ּפעטס רעד, ןוא *ןיװטָאב ילתֿפנ; סָאק

 -יטסָאד, ןוא "וועשטילוב רָאגעי, סיקרָאג ,"רעטינש יד, סוועל ןוא

 .-סיר, סמכילע-םולש ןוא ?ןטורקער; ןסעיּפ עשיקלָאֿפ יד ןוא "װעיאג

 רעד זַא ,גנוניימ יד ּפָא טֿפרַאװ ןוא 2200.000/ ןוא *ןטַארקָאט
 -ַאכעמ יװ ןרָאיטקַא יד טריטשומ, טָאה רעדיינש ָאנעב רעסישזער
 ןוֿפ ךוּפיה רעֶד טקנוּפ זיא סָאד; זַא ,טלַאה רָאנ ,*סעקלַאיל עשינ
 טינ ,עשירעלטסניק ערעדנַא ןַא רעטנוא .ליטס ןוא רָאטעמ סרעדיינש

 םעד ןגלָאֿפ שיטַאמָאטױא ךרוד טינ ,גנוריטשומ רעשינַאכעמ ךרוד |
 -עודיווידניא עקיטֿפערק ןסקַאוװעגסיױא ףעטרַא ןיא ןענַײז ,רעסישזער
 -- טֿפַאשרעריֿפנָא רעשירעלטסניק רעדנַא ןַא רעטנוא .רעלטסניק על

 -- טלָאװעג ךיז טָאה ייז סָאװ ,ןָאט טזָאלעג ייז טלָאװ ןעמ ןעוו רעדָא

 ןסקָאװרַאֿפ ויטקעלָאק-ףעטרַא םעד ןוֿפ ןטנעלַאט-טנגוי יד ןטלָאװ

 ןוא קיטסַאבמָאב ןוֿפ ,טײקשירָאיטקַא ןוֿפ זָארגדליװ טימ ןרָאװעג
 -ףעטרַא םעד רַאֿפ ןָאטעגֿפױא טָאה רערעל רעד רעדיינש... .ןלעטשנָא
 -ֿפױא טָאה ןסעיּפ ןוֿפ רעלעטש רעד רעדיינש יו רעמ וויטקעלָאק
 ןרעלקרעד ױזַא טווּורּפ דלַאװכוב ןוא |.."עניב רעד רַאֿפ ןָאטעג
 ;ישזער ןַײז ןוֿפ גנוקריוו יד ןוא ףעטרַא ןרַאֿפ ןרעדיינש ןוֿפ לָאר יד

 ךָאנ ,ןקיטרַאֿפ ןייק טכַארבעג טינ רעדײנוע טָאה ליטס ןַזז..,
 ךרוד ןוא ףעטרַא ןיא טרעטיילעגסיוא ןוא טלקיװטנַא םיא טָאה רע
 רערענָאיצולָאװער רעד ןיא טָאה רע.. .היטקעלָאק-ףעטרַא םעד
 קיטיינ ױזַא זיא סָאװ ,ףָאטש ןשיטע םעד ןענוֿפעג ףעטרַא ןוֿפ עיסימי

 טָאה רעדיינש.. .עיסימ עשירעלטסניק ַא ןטכַארטוצכרוד ףױא

 יּפשש -ףעטרַא יד .גנוֿפַאעטימ רעוויטקעלָאק ַא ןוֿפ ףליה יד טַאהעג

 טריזילַאנַא וא טריטוקסיד רעסישזער ןטימ ןעמַאװצ ןבָאה רעל

 ןריֿפסױא עטמיטשַאב וצ ןעמוקעג ןעמַאװצ ןענַײז ןוא עסעיפ עדעי

 ןָאזרעּפ רעדעי ןוֿפ גוטַײטַאב רעד ןוא עעדיא-טנורג רעד עגונב

 -רעליפש םעד טימ גנוקידנעטשרַאֿפ ַאזַא ךָאנ טשרע .ליּפש רעד ןיא

 גנוריֿפֿפיױא יד ןעמערוֿפ ןביױהעגנָא רעסישזעּר רעד טָאה וויטקעלָאק

 ןעגנונָאטַאב ענעגייא ענַײז טימ ןוא ןַאלפ ןשירעלטסניק ןַייז טױל

 ןעוועג רעבירעד זיא גנולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ ליטס רעד .ןטנעצקַא ןוא

 .עסעיפ רעד ןוֿפ גנושטַײטסױא רעוויטקעלָאק רעד ןיא טלצרָאוװרַאֿפ

 ןוא טסַײג םוצ ןגָארטעגַײב קידנעטש טָאה וויטקעלָאק-רעליּפש רעד

 | ."גנוריֿפֿפיױא רעד ןוֿפ םעטָא סעד

 ןוֿפ לָאר רעקיטכיוו רעד ףיוא ּפָא ךיוא ךיז טלעטש דלַאװכוב

 ןינע םוצ רעביא טייג ןוא ?ףעטרַא, ןיא ווָארַאטָאלָאז .מ רעלָאמ

 :טֿפַאשרעכוזַאב

 יד ךיז טָאה ,ןײלַא לַאירעטַאמ םעד ןוֿפ לַאווסיוא םעד ןיא ןיוש,

 -טלעוו רעד ןוא ןעגנומיטשש יד טימ טנכערעג טֿפַאשרעריֿפ-ףעטרַא

 בייהנָא םוצ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא ערענָאיצולָאווער יד וֿפ גנויווענָא

 .-ידיוא יד-טָא .רעטַאעט-רעטעברַא םעד ןוֿפ עזַאב-טפיוה יד ןֿפַאשעג

 יד ןיא רעליפשיש עֿפיײרמוא יד ןֿפלָאהעגטימ ךס ַא טָאה עירָאט

 -ףעטרַא יד... .עניב-ףעטרַא רעד ףיוא טעברַא רעייז ןוֿפ ןרָאי עטשרע

 ןוֿפ ןבָאה ןוא גרוטַאמַארד םעד ןעמוקעגנגעקטנַא ןענַייז רעיושוצ

 ןקיטכיר םעד טנעײלעגנַײרַא ריא ןיא ןוא טנעײלעגסױרַא עסעיּפ רעד

 םַײב גלָאֿפרעד רעד טָא .טלַאהניא ןרענָאיצולָאווער ,ןעירָאטעלָארּפ

 ןםעגעגוצ טָאה ,עניב רעד טימ קידמעטָאניײא ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע
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 רעד ַײס ןוא רעליּפש םעד ַײס ,רעסישזער םעד ַײס חוּכ ןוא טומ
 ַא ןעועג ךיוא זיא ַײברעד רעבָא .עיצַאזינַאגרָא-ףעטרַא רעצנַאג
 ןזָאלרַאֿפ ליֿפוצ ןיוש ךיִז לָאז ףעטרַא רעד זַא ,רַאֿפעג ןוֿפ טנעמָאמ

 ןיא ןרעוו טרעוװלגרַאֿפ לָאז ןוא רעיושוצ יד ןוֿפ ףורּפָא םעד ףיוא
 -החפשעמ ןקיטַײזנגעק ןוֿפ ןוא טײקנדירֿפוצ-טסבלעז ןוֿפ דנַאטשוצ ַא
 -וצנַײרַא רַאֿפעג ַא ןעוועג זיא טַײז רעשיגָאלָאעדיא רעד ףיוא .ביול
 טָאה טַײז רעשירעלטסניק רעד ףױא .טיײקשיטנַאטקעס ןיא ץלַאֿפ
 -רעברָאל עטרעבָארעד-גנירג יד ףיוא ןעור ןוֿפ רַאֿפעג יד טרעיולעג
 טקיטַײזַאב סָאמ רעשביה ַא רָאג ןיא ןענַײז ןרַאֿפעג עדייב .ןצנַארק
 טבעלעגסיוא ערעירַאק ןַײז ןוֿפ סולש םוצ טָאה ףעטרַא רעד .ןרָאװעג
 סָאװ ,עירָאטידיױא ערעטיירב-ץלַא יד .ןצנעדנעט עשיטנַאטקעס ענַײז
 גנוקריוו יד טַאהעג אליממ טָאה ,ןברָאװרעד ךיז טָאה ףעטרַא רעד
 ןוא בױל ןשיטירקמוא ןוֿפ טייקידהחּפשמ רעד וצ וויטקערָאק ַא ץֿפ

 ךיז טליו סע) ןסירעגרעביא טָאה ףעטרַא רעד ןעוו . ,גנונעקרענָא
 טנָאנ ןעוועג ןיווש רע זיא ,ערעירַאק ןַײז (טקידנערַאֿפ -- ןגָאז טינ
 ןוֿפ ליצ םוצ -- ןכיירגרעד וצ טכוזעג טָאה רע סָאװ ,ליצ םוצ
 טייקטכע ןוא תמא םעד ךרוד .רעטַאעט-סקלָאֿפ ןשירעלטסניק ַא
 טקעּפסער םעד ןוא גנונעקרענָא יד ןענוֿפעג רע טָאה טסנוק ןיז ןֿפ
 .רעגַאל ןשירענגעק םעד ןוֿפ וליֿפַא

 ןוֿפ געוו רעד ןעוועג זיא ףעטרַא ןוֿפ געוו רעשירעלטסניק רעד

 ףמַאק םעד ןיא לטימ ַא יװ רעטַאעט ןוֿפ רעוועג סָאד ןדימשסיוא
 ןעוועג זיא ףעטרַא ןוֿפ גייצעג עקיטכעמ סָאד .טלעוו רערעסעב ַא רַאֿפ
 סָאוו ,ליטס רעכעלמיטנגייא ןַײז ,םינּפ רעשירעלטסניק רענעגייא ןַײז

 ליטס רעד יװ סקידנעײטשַאב רעמ ןוא סרעסערג סעּפע ןעוועג זיא

 ןיא .גנולעטשרָאֿפ ַא ןוֿפ םרָאֿפ עשינעצס יד רעדָא רעסישזער ַא ןוֿפ
 ףמַאק ןוֿפ טנעמָאמ רעד ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז טָאה ליטס-ףעטרַא םעד
 -עֿפעש רעשירעלטסניק ןוֿפ טנעמָאמ םעד טימ טלעוו ערעסעב ַא רַאֿפ
 .ןשיטעטסע םעד טימ טנעמָאמ רעשיטע-לַאיצָאס רעד ,טייקשיר

 ךס ַא טכַארבעג טָאה ,טכַאמעגכרוד טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,געוו רעד
 -עזעזדנַאלב ןוֿפ גנושיוטנַא לסיב שביה ַא ןוא גנוכיירגרעד ןוֿפ דײרֿפ
 טכַאמעגכרוד טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,ןתועט יד וליֿפַא רעבָא .שינ

 ןענעק ייז סָאװ ,טימרעד לוֿפטרעוװ ןענַײז ,געוו ןשירעֿפעש ןַײז ףיוא
 -סקלָאֿפ ןשידִיי םעַײנ ַא רַאֿפ געװ םעד ןכַאמ רעגנירג ןֿפלעה
 | ,רעטַאעט

 רעד .ןַארַאֿפ ןענַײז רעטַאעט ןקיטרַא-ףעטרַא ןַא רַאֿפ ןטייקכעלגעמ
 ןוֿפ רעטסומ ַא ןֿפַאשעג ןוא םלוע ןַא טעדליבעגסיוא טָאה ףעטרַא
 -עג ךיוא טָאה רע .רעטַאעט ןכעלטֿפַאטלעזעג ןלעיצרעמָאק-טינ ַא
 -עט-סקלָאֿפ ַא ןשיווצ עיצַארעּפָאָאק רעגנע ןַא ןוֿפ רעטסומ ַא ןֿפַאש
 ןוֿפ גנַאגרעטנוא רעד .ןסַאמ סקלָאֿפ ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא ןוא רעטַא
 ןוֿפ טַאטלוזער ַא טַײז ןייא ןוֿפ ןעוועג זיא גנומענרעטנואיףעטרַא רעד
 רערעדנַא רעד ןוֿפ .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ קימָאנָאקע רעקנַארק רעד
 סָאװ ,סעצעה ןוא תוֿפידר יד ןוֿפ טַאטלוזער רעקירעורט ַא -- טַײז
 ןוא טריֿפעג ןבָאה ןבעל ןשידִיי ןיא ןטנעמעלע ערענָאיצקַאער יד
 -ינייא ךעזעידִיי ןגעק ןוא ןעגנוגעווַאב עוויסערגָארּפ יד ןגעק ןריֿפ
 -ןטיטסניא רוטלוק ַא יװ טריטָארקנַאב טינ טָאה ףעטרַא רעד טייק
 ןכַײלגמוא ןַא ןיא ןלַאֿפעג זיא רע .רעטַאעט-טסנוק ַא יו ןוא עיצ
 י ."לגנַארעג

 ;גייווצרעבליז ןמלז טקרעמַאב דלַאװכוב .נ ןוֿפ ןריֿפסיוא יד וצ

 ןוֿפ לטנַאמ ןשיגָאלָאנימרעט ןצנַאג רעד ףױא טקוקעג טינ;
 -ימ יד ןגעוו ריֿפסױוא ןַײז זיא ,דלַאווכוב לַארטַאעט ןטנכייצעגסיוא
 -וַײא ,ןריטסיזקע וצ טרעהעגֿפױא טָאה *ףעטרַא; רעד סָאוורַאֿפ תוב
 ןגנע ןַײז ןיא ַײס ןוא עיגָאלעזַארֿפ ,תוצילמ םֹּתס ןיא ַײס טליהעג
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 ןופ ןָאטיסקעל

 טוָאקעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ טָאה רע .גנַאגקנַאדעג ןשיטקעלַאיד

 ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא יד ןיא ןעמונעגסיוא זַא ,תמא סעד ןלעטשרַאֿפ

 -סיוא ,ןסעיּפ-טיגַא ,ערענָאיצולָאװער יד טינ אקוד ןבָאה ,"ףעטרַא
 רעכוזַאב-דוסי יד וליֿפַא זַא ,לגיט ןשיטסינומָאק ןיא ןצלָאמשעג
 םיא ןבָאה ,סַאמ-רעטעברַא עשידִיי עוויסערגָארּפ יד ,ףעטרַא ןֿפ

 ןוֿפ טיטשעג שירעליּפשױש זיא רע םגה ןכוזַאב וצ טרעהעגֿפױא
 -רַאֿפ טָאה רע -- רקיע רעד -- זַא ןוא ,גנוריֿפֿפױא וצ גנוריֿפֿפיוא
 ,ןעירָאטעלָארּפ, ַא סלַא "ףעטרַא; ןוֿפ גנודנירג עקידמצע יד טנקייל
 רָאנ טָאה רע זַא ,סולשַאב םוצ טמוק ןוא ,"רעטַאעט-רעטעברַא
 ."רעטַאעט-סקלָאֿפ שידִיי ַא רַאֿפ געװ םעד טכַאמעג רעגנירג,

 ,ןעמַאנסיוא עניילק טימ ןטילעג ןטסקיניײװמַא טָאה *ףעטרַא, רעד
 רע לַײװ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ קימָאנָאקע רעקנַארק, רעד ןֿפ
 ןוא ,תואצוה עלענָאיסעֿפָארּפ ענַײז ןוֿפ טסַאל םעד ןגָארטעג טינ טָאה
 . רעגריב יד ןוֿפ טֿפַאשרענגעק רעד ףױא וליֿפַא טקוקעג טינ
 רעשידִיי רעד ףיוא ץזַײרק-רעטעברַא עטכער ןוא ןטנעמעלע עכעל

 יד ןשיוצ טֿפַאשרעכוזַאב גונעג ןבָאה טֿפרַאדעג רע טָאה ,סַאג
 ןסַאמ-סקלָאֿפ עשיײטרַאֿפמוא ןוא רעטעברַא עשידִיי עויסערגָארּפ

 םעד ןיא ןעז רעכיג ןעמ ףרַאד לַאֿפרעדנַאנַאֿפ ןַײז ןוֿפ תוביס יד
 ןרַאֿפ ןטסנידרַאֿפ סנמעוו רעדיינש ָאנעב רעסישזער ןוֿפ ןײגקעווַא
 סָאװ סָאד ןוא ,וצ םיא טיג דלַאווכוב יו רעסערג ךס ַא ןענַײז ףעטרַא
 רעד וצ ןעִיצ ןעמונעג טַאה *ףעטרַאג ןוֿפ רעדילגטימ ךס ַא ראג
 -ָאק םעד ץוחמ טייקידנעטשטסבלעז וצ ןוא עניב רעלענָאיסעֿפָארּפ
 | ."רעטַאעט-ףעטרַא ןוויטקעל

  :?ףעטרַא; םעד ױזַא טרימוס ינודקומ .א

 ןיא רעטעברַאיּפַאש עשיזִיי עפורג ַא טָאה 1926 רָאי ןיא,
 רעטעברַא) "ףעטרַאג ןעמָאנ ןטימ רעטַאעט ַא טריזינַאגרָא קרָאירינ

 סלַא| ןענַאטשעגוצ רעטעּפש זיא יז וצ .(שיצַארעדנֿפ רעטַאעט +

 זיא סָאװ ,"המיבה, ןוֿפ רעליּפשױש ַא

 -עט עשיסור עסיורג יד ןוֿפ סולֿפנַײא םעד רעטנוא ןסקַאוועגסיוא
 טגָארט רע .וָאגנַאטכַאוו ןוא יקסווַאלסינַאטס .ק רעלטסניק-רעטַא
 -ֿפױא יד ."המיבה, ןוֿפ גנוטכיר-רעטַאעט יד ?ףעטרַא, ןיא רעבירַא

 ַא ,בעדיינש ָאנעב | רעסישזער

 ןשירעלטסניק ןרעכעה ַא ןוֿפ ןענַײז רעטַאעט םעַײנ ןוֿפ ןעגנוריֿפ -
 -ַאב טינ ךָאנ רעבָא טָאה רע .טסַײרד ןוא שירֿפ ,ַײנ ןענַײז ייז .ָאווינ
 -קעלָאק רעשירעליּפשוש ןַײז .רעליּפשיוש עטוג ןעיצרעד וצ ץזיוו
 טכיזניה ןיא ַײנ ךיוא זיא *?ףעטרַא; .שירָאטַאמַא -בלַאה ךָאנ זיא וויט
 ןענַײז עלַא ּוװ ,וטַארעּפָאָאק ןימ ַא זיא סָאד .עיצַאזינַאגרָא ןֿפ

 ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .סעלָאר עגונב ַײס ןוא טלַאהעג עגונב ַײס ךַײלג
 -ָאעדיא רעד וצ טסַאּפעגוצ זיא *ףעטרַא, ןוֿפ רַאטרעּפער רעד זַא

 .טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג םיא טָאה סָאוװ ,גנוגעווַאב רעד ןוֿפ עיגָאל

 טברַאֿפַאב רע רעבָא ,ןמכילע-םולש ליֿפ רעייז ךיוא טליפש רע ,תמא
 טצרַאווש .רוסישזער ןיא ַײס ןוא טסקעט ןיא ַײס שירַאטעלָארּפ םיא
  עשידִיי עײנ ייוצ יד ןענַײז "ףעטרַא; רעד ןוא *רעטַאעט-טסנוק,

 ןכעלריטַאנ ןוֿפ קורדסיוא רעד ןענַײז ייז .עקירעמַא ןיא סרעטַאעט
 םעד ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןשיווצ דנובנעמַאחצ

 ."רעטַאעט ןשידִיי םענרעדָאמ -

 ּפָא ךיז טלעטש *רעטַאעט רעזדנוא, ךוב ןַײז ןיא לטסעמ ֿבקעי
 ױזַא טינ ךיז טקירד רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ הדירי יד סָאװ ,םעד ףיוא
 םעד ןיא יו ,סרעטַאעט עשידִיי עטרענעלקרַאֿפ לָאצ יד ןיא סיוא

 טינ טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידִיי סָאד סָאװ ,טקַאֿפ ןקירעיורט
 טלַאה רע ןוא ,רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןליבַאטס ַא ןרָאי טניז ןיוש
 הגשה עקיצנייא ןַײז זַא ,רעײג-רעטַאעט ןשידִיי ןֿפױא לובלב ַא יו
 ךיז רע טציטש זַײװַאב סלַא .עמַארדָאלעמ ןוא עטערעּפָא עקיליב זיא
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 רעטַאעט ןשידיי

 -גנעגוצ-שירעלטסניק ,ןכעלמיטסקלָאֿפ ןטנוזעג ןיא, סָאװ ,ףיודעד

 ןבָאה רימ .שימייה ןליֿפ ךיז םלוע רעבלעז רעד טעװ רעטָאעט ןכעל
 ךיוא יו ,רעטַאעט-ןידרַאג ןוא-ןדַאֿפדלָאג ןקילָאמַא ןיא ןעועג םיא
 ןבָאה עכלעוו ,*ףעטרַא; ןוא רעטַאעט-טסנוק ןשידִיי םענעזעוועג ןיא
 -רעד עשביה טכיירגרעד טייקיטעט רעייז ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 | ;?ןגלָאֿפ

 רופש ןייק טעמכ סעיצוטיטסניא-טסנוק עדייב יד ןוֿפ זיא טנַײה..
 דנַאטשַאב ןעיטסיטַאטס ןיא זיולב טינ טניימ סָאד רעבָא .ןבילבעג טינ

 ןסירעגריפַא םעד ךרוד טרעװ סע .טייקיטעט-עניב רעזדנוא ןופ
 רעליּפשיוש עשיטַאמַארד לֿפיײה ַא ַײב סיֿפ יד רעטנוא ןוֿפ ןדָאב רעד

 ןטריזירַאגלּוװ ןייק ןליפש טינ ןענָאק רעדָא טינ ןליו עכלעוו -
 ַא וֿפ רעײג-רעטַאעט ןרעסעב םעד טבױרַאב סע ןוא (רעטַאעט
 -רוטלוק רעד רַאֿפ טסולרַאֿפ ַא שממ זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא-טסנוק
 רעײג-רעטַאעט רעשידִיי רערעסעב רעד סערָאװ ,ללכב טייקיטעט
 ןזעילגנע ןיא טלקמ-םוקמ ַא ןכוז וצ ןעגנּוװצעג םורַא ױזַא זיא
 | | .רעטַאעט

 ןעוועג זיא ןרָאי עטצעל יד רעטַאעט ןששידִיי ןטימ הרצ-רקיע יד.
 ןטכיש עלַא ןוֿפ םלוע-רעטַאעט ןטימ ךיז ןדײרנעמַאזוצ טינ סָאד

 ןטקניטסניא עטסקיליב יד ןעלציק וצ טכוזעג ןעמ טָאה טַײז ןייא ןוֿפ

 ,םרעטַאעט-עמַארדָאלעמ ןוא ןטערעּפָא עטסרעמ יד) בר-ברע וןֿפ
 -ַאמרַאֿפ ןעגניווצֿפױרַא טורּפעג ןעמ טָאה טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ |
 -כרוד םעד דמערֿפ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןטנעמירעּפסקע עשיטסיל |

 | ...("ףעטרַא, רעד) רעײג-רעטַאעט ןשידִיי ןכעלטינש

 .-רַא; ןרַאֿפ רענעייל ןסעיפ ַא יװ גנורַאֿפרעד עקירָאי-ליֿפ יד.

 ,ןזיורעד רימ טָאה רעטַאעט ןלעיצרעמָאק ןרעסעב ןרַאֿפ ןוא "ףעט
 טרֿפב) רעבַײרש ןסעיפ עטסרעמ יד ַײב טײקכַאווש-טּפױה יד זַא
 ןוא גנוטיירגוצ רעשינעמכַאֿפ ןוֿפ .לגנַאמ ןיא טגיל (רעבײהנָא יד
 -ניא רעלעודיוװדניא רעּפַאנק ןיא ךיוא זַיוולייט ,גנורַאֿפרעד-עניב
 טינ טושּפ ןענַײז ןסעיפ ערעיז .טײקשילַארטַאעט רַאֿפ עיצױט

 יב ,?ערַאבליּפש גונעג
 -עלָארּפ ןוֿפ םעלבָארּפ עלעיּפיצנירּפ סָאד ךיוא טלדנַאהַאב לטסעמ

 | יי ;רעטַאעט ןשירַאט
 ץנַאג ַא טלעטשעגסױרַא טָאה רעטַאעט רעשירַאטעלַארּפ רעד;

 זיא טַארַאּפַא רעקיטסַײג סרעלטסניק םעד לַײװ :עזעט עטריזיוויטָאמ

 טסולֿפנַײאַאב רעטכַײל רע טעוװ ,רעכעלדניֿפמע רעמ ,רערעטרַאצ ַא
 טָא ןוֿפ ןסָאנעג טָאה רע סָאװ ,גניצרעד ןוא הֿביֿבס ןַײז ןוֿפ ןרעוו
 .קרעוו םוצ גנוִיצַאב ןַײז סױרַא טסקַאוו גנויצרעד ןוא הֿביֿבס רעד
 ןָאק רע .טכױהעגנָא ןילַא זיא רע סָאװ םעד טימ סע טכיױהַאב רע
 זיא'ס .םיא ןוֿפ ןכַאלּפָא יו גינעק םעד ןעגניזַאב טנעלַאט ןבלעז ןטימ

 רעקיטנַײה רעד ."גנוױשנָא וא טקנופדנַאטש} ןַײז ןוֿפ קיגנעהּפָא

 ןכעלרעגריב ןטיוא ןגיוצרעד זיא ,ןזיױועגֿפױא ןעמ טָאה ,רעליפשיוש

 ביוא ןוא ,עיגָאלָאכיסּפ רעכעלרעגריב טימ טעוועקיפעגנָא זיא ,טינש

 ,טַאירַאטעלָארּפ וא טסנוק ןשיווצ רעלטימרַאֿפ רעד ןַײז ףרַאד רע

 . .ןֿפוא ןשירַאטעלָארּפ טינ ,ןזַאושזרוב ַא ףיוא ןָאט דימת סע רע טעװ

 -עלָארּפ ןוֿפ ןרעוו טליּפשעג ףרַאד רעטַאעט :|טַאטלוזער} אצוי לעוּפ
 -ַאער רעווש יוו .(אֿפוג רעטעברַא ןוֿפ טינ ביוא) רעליּפשיוש עשירָאט
 טנעווקעסנָאק יז זיא ךוּת ןיא ,ןַײז טינ לָאז גנורעדָאֿפ ַאזַא רַאבריזיל
 ןָאק וו .ןטיבעג ערעדנַא ןוֿפ רעלטסניק ףיוא ךיוא ךיז טיצַאב ןוא
 זיא ןילַא רע ןעוו עיסימ ַא ןוֿפ רעגָאזנָא רעד ןַײז רעלטסניק רעד
 דַאלקָארּפ סָאװ ,םָארק ַא טינ טרָאֿפ טסנוק ךָאד זיא ?ריא ןוֿפ לה
 -עט רעד .הנוק ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ יד ןדליש עשירטקעלע ךרוד טרימ

 רעטקילײהרַאֿפ ַא ףיוא יװ רעלטסניק ןֿפױא ךָאד טקוק רעײג-רעטַא .
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 עקיטסַײג טימ ןטלַאו ןוא ןטלַאש ַײרֿפ םיא זָאל ןוא עקשטעג

 -טַײטסױא רעד יו רעמ טינ טרָאֿפ יא רעליפשיש רעד .. תורצוא
 ריא טינ ,עעדיא רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ רערעּפרעקרַאֿפ ןוא רעש
 וליֿפַא ַײרֿפ ,טסנוק ןַײז ןיא ַײרֿפ רע זיא רעכלעזַא יוװ .רעֿפַאשַאב
 יד רעבָא לָאז ."רנַאשז, רעדָא "םעטסיס, ,"לוש, טרָאס רעדעי ןֿפ
 -לעזעג עדעי טָאה ,תורקֿפה רעטסופ ֹוצ ןויֿפרַאֿפ םיא *טײקַײרֿפ,
 ףרַאד.. .ץענערג ַא ןענעכייצוצנָא םיא טכער ַא גנוניימ עכעלטֿפַאש
 רעד וצ תוכיוש ןיא ןרינילפיצסיד דיז ןענַאק ךיױא רעלטסניק רעד
 ןַײז ךרוד זילב טינ ךעלטרָאווטנַארַאֿפ ריא וצ ןַײז ןוא טֿפַאשלעזעג

 רע סָאװ ,רעטַאעט ןימ םעד ןיא ,טלַאהניא ןכרוד ךיוא רָאנ ,םרָאֿפ
 םעד טגיל ךַאוטרעּפער ןַײז ןופ לַאװסױא םעד ןיא ןוא ,טלטש

 ."גנויצַאב רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןוֿפ קורדסיוא סרעליּפשיוש

 רעטַאעט עשידִיי סָאד,, ךוב ןשילגנע ןַײז ןיא ןָאסֿפיל .ס דיוויעד
 רעד וצ (4232-483 .זז) 11 לטיּפַאק עצנַאג סָאד ּפָא טיג *עקירעמַא ןיא

 -רַא רעד זַא ,טנכיײצרַאֿפ רע .*ףעטרַא; ןוֿפ טייקיטעט ןוא עטכישעג
 טָאה רָאנ ,קרָאי-וינ ןיא רָאנ טינ טליּפשעג טָאה וויטקעלָאק-*ףעט
 ןוא לַאערטנָאמ ,ןָאטסָאב ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טרילָארטסַאג ךיוא

 -ַיײז ,רעטַאעט ןרַאֿפ ןרידנַאגַאּפָארּפ ןוא ןריטיגַא וצ ידּכ .ָאטנָארָאט
 םענייא ףיוא .סמויזָאּפמיס ןוא ןעגניטימ ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא ןענ
 ץרעמ 24 םעד ןענַײז ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןעגניטימ עקיזָאד יד ןוֿפ
 ןיעּפ ַא; סרידַאנ השמ ,סרעטקַאניײא ייווצ ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא 9
 לירּפַא 18 םעד ןוא ,*טלדיֿפעג טינ, סמכילע-םולש ןוא ?קענ יד ןיא

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא *לָאה רעטסבעוו, רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1

 ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ ?ךעלײרֿפ ןוא קידעבעל/ יווער ַא

 -ײשרַאֿפ יד ,*ףעטרַא; ןוֿפ עטכישעגרָאֿפ יד רעביא טיג ןָאסֿפיל
 ּוװ ,?עידוטסמַארד טײהַײרֿפ, יד ןוא ןדנַאברַאֿפ-רעטַאעט ענעד

 רַאלָאד 5 ןוא רַאלָאד 25 ןוֿפ לָאצּפָא רעד ןעוועג זיא טלעג-טירטנַײא

 זיב ןרָאװעג טרעכעהעג רעטעּפש זיא סָאװ ,לָאצּפָא-דילגטימ שדוח ַא
 ןוֿפ רָאטקעריד ןעוועג זיא רעכלעוו ,לטסעמ ֿבקעי טיול .רַאלָאד 0

 ,סעידוטס 6 ןעוועג רָאי 10 ןוֿפ ךשמ ןיא ןענַײז ,עידוטסמַארד רעד
 29 ןוֿפ ויטקעלָאק"ןרָאיטקַא ןקידנעטש א ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ
 -וטס רעד .ןלָאר ערענעלק רַאֿפ ןטנעדוטס עכעלטע ןוא רעדילגטימ
 רעטעברַאיּפַאש טנעצָארּפ 50 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא לָאידעטַאמ-ןטנעד
 ןוא רערעל ,ןטנעדוטס ,רעטעברַא-רענלָאק עסַײװ טנעצָארּפ 50 ןוא
 ןוֿפ ןגוצסיוא ליֿפ רעייז טגנערב ןָאסֿפיל .עטלעטשעגנָאדָארויב

 ,"ףעטרַא; ןגעוו רעקיטירק ןוא ןטנעזנעצער עשילגנע ןוא עשידִיי יד
 -נוא ןיא| רע טבַײרש ,ייז קידנריטיצ ןוא ייז ףיוא טיובעג ןוא
 | :|גנוצעזרעביא רעוד

 -רעטעברַא רעד ןיא רעוועג ַא יװ רעטַאעט סָאד ןצונַאב סָאד;
 יד .רעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ שילרעטסיוא ןעוועג טינ זיא גנוגעוואב
 רע-1930 יד ןיא .געוו םעד ץזיוועג ןבָאה סרעטַאעט רענַאקירעמַא
 -רַאֿפ סָאד טריציטקַארּפ סרעטַאעט רענַאקירעמַא יד ןבָאה ןרָאי

 זיא'ס יו ,עמַארד עשיטקַאדיד יד ,ןַײזטסּוװוַאב ןלַאיצַאס םעד ןקרַאטש
 לוַאס .עטכישעג-רעטַאעט רעד ןיא ןעוועג טינ רעירֿפ לָאמנייק ךָאנ
 -ָאוער, יד ןענַײז ןרָאי רע-1920 יד ןיא זַא ,ןבירשעג טָאה ףָאלַאמ

 רעד סָאװ ןֿפוא סעד טימ ןדירֿפוצמוא ןעוועג רעבַײרש *ערענָאיצול
 רעטשרע רעד תעב ןעמונעגנָא טָאה סנַאסענער רעשיגרוטַאמַארד
  ןבָאה ןץרוטַאמַארד עקיזָאד יד .ךָאנרעד דלַאב ןוא המחלמ-טלעוו
 רענַאקירעמַא רעד ןיא ןעגנערבנַײרַא ןלָאז סָאװ ,ןעוװ עַײנ טכוזעג
 רָאנ ןַײז טינ לָאז סע ןוא טײקיטֿפַאהבעל עטכָאקעגֿפױא ןַא, עמַארד
 ןלַאטנעניטנַאק םעד ףױא עיצַאטימיא עטנעטעּפמָאק ןוא עגולק ַא
 -מָאק ןוא עגולק, עקיזָאד יד ."םזינַאיסערּפסקע ןוא חםזילַארוטַאנ
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 -סקע ןוא םזילַארוטַאנ ןלַאטנעניטנָאק ןוֿפ עיצַאטימיא עטנעטעּפ
 טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עקרַאמ יד ןעוועג זיא *םזינַאיסערּפ

 ,"קוביד , ןוֿפ גנריֿפֿפױא רעד ןיא טקנוּפ ןטסכעה ןַײז טכיירגרעד
 עזעיטסיטרַא עוויסנעטניא ןַא וצ ןרעוו טכַארבעג טֿפרַאדעג טָאה ןוא
 -ףעטרַא רעד טימ ןעגנוריֿפֿפױא סרעדיינש ָאנעב ןיא עיצַאזיליוויצ
 .עפורג

 רעשידִיי רעד ןוֿפ לגילֿפ רעקניל רעד טָאה ףעטרַא טרוד..

 רָאטקַאדער רעד... ןעעדיא עריא רַאֿפ עניב ַא ןענוֿפעג גנורעקלעֿפַאב
 ףרַאד ףעטרַא זַא; ןבירשעג טָאה ,ןַאמירֿפ ףעזָאי ,"סעסעמ וינ ןֿפ
 יד ,"טסנוק רענַאקירעמַא רעד ןיא סָארטש רעקרַאטש ַא. ןרעװ
 ..טלעוו רערעסעב ַא וצ טבערטש סָאװ ,רעטעברַא םעז ןוֿפ עמיטש
 יד ,"ךָאיטקַא וא רעלָאמ ,רעבַײרש ןוֿפ גנלוטימרַאֿפ רעד ךרוד
 ןכרוד טיירג זיא עקירעמַא; זַא ,טביילגעג ןבָאה ףעטרַא ןוֿפ רעֿפַאש
 ןדייל עלַאיצָאס ןגעוו גָאזנָא םעד ןרעה וצ סיזירק ןשימָאנָאקע

 -עג טָאה "זמייט קרָאי ןינ, יד ."עיצַאמרָאֿפסנַארט עלַאיצָאס ןוא
 ךרוד רָאנ טינ ףעשעג זיא ףעטרַא ןוֿפ ןײטשטנַא סָאד, זַא ,ןבירש
 רעד בילוצ ךיוא רָאנ ,רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןוֿפ טייקיטיינ רעד
 ,"ןרעלדַא ךָאנ רעטַאעט ןשידִיי ןטימ .טייקנדירֿפוצמוא

 ףעטרַא רעד זַא ,ןָא ביײהנָא ןוֿפ דוס ןייק ןעוועג טינ זיא'ס..

 -יא ןבָאה ןטסינמָאק יד .גנוגעוַאב רעשיטסינומָאק רעד טימ זיא
 -ָאעדיא ףעטרַא םעד ןריֿפ וצ טײקכעלטרָאוװטנַארַאֿפ יד ןעמונעגרעב
 ,עיצַאטנעירָא רעשיטילָאּפ לַאיצַאס רעייז ןיא ששיטעטסע ןוא שיגָאל
 -םערטסקע רעד טימ גנודניברַאֿפ רעד וצ ןעוועג םיכסמ טָאה ףעטרַא
 טימַאב ךיז רעטַאעט סָאד טָאה שיטסיטרַא רעבָא ,גנוגעווַאב רעקניל
 | .קורדסיוא ןקידנעטשבלעז ַא ןבָאה וצ

 -טנַא וצ טצענערגַאב ןעוועג רָאנ טינ זיא ףעטרַא ןוֿפ טעברַא יד

 -ַאב ךיוא ךיז רָאנ ,ןסעיפ ןליּפש וצ ןוא עפורג ענעגייא יד ןעלקיוו
 יד ןוא רעטַאעט-ירָאטַארָאבַאל רעטעברַא סעד ןדנירג ןיא טקיליײיט
 ןוֿפ טכַארבעגסױרַא ךיוא טָאה ףעטרַא רעד .עניב עשירַאטעלָארּפ
 ףעטרַא .ןּפורגמַארד-רעטעברַא עשידִיי 12 רַאֿפ ןטנעלַאט ןּפורג ענַײז

 רעד ןיא רעטעברַאטימ רעקרַאטש ַא ןוא דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא
 .ּפָארּפ-טיגַא ,עקניל ןוֿפ גנגעווַאב ַא ,עיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט רעַײנ
 -עד רעד ןיא ףיט זיב ןרָאי רע-1930 בײהנָא ךששמב ןפורג-עמַארד
 1931-32 ןָאזעס ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא ןענַײז ןפורג עקיזָאד יד טָא .עיסערפ
 ןענַאטשַאב ןענַײז ןסעיּפ עלַא .לָאמ 400 ךרעב ןטָארטעגֿפױא ןיילַא
 -לדנַאהַאב יד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ ,טֿפַאשלעזעג רעד וצ שיטילַאנַא ןוֿפ
 -רַא רעד טינ ןבָאה 1940 ךָאנ .םרָאֿפ ןיא שיטסיטרַא ןוא םינינע עט
 .טריטסיזקע טינ רעמ רעדילגטימ עטעדניברַאֿפ ענַײז טינ ןוא ףעט

 ןיא ןענַאטשַאב רָאנ טינ וענַײז גנַאגרעטנוא סֿפעטרַא ןוֿפ תוביס יד
 .ןץא ךיוא רָאנ ,טַאמילק ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןוֿפ ןעגנורעדנע יד

 ."אֿפוג טלעוװו-רעטַאעט רעד ןיא תוחוּכ

 ;ףעטרַא, ןוֿפ לָאר יד ױזַא טרימוס ןָאסֿפיל

 ַא וֿפ לָאבמיס רעד ןעוועג ףעטרַא זיא רעטַאעט ןשידִיי ןיא,

 -ָאװער יד ךיז ןיא טריניבמָאק טָאה סָאװ ,רעטַאעט-עדנַאגַאּפָארּפ

 זיא ףעטרַא .טסתק רעשיטַאמַארד רעד טימ סנירטקַאד ערענַאיצול

 -ַאב -רעטַאעט טסנוק רעשידִיי רעד ןוֿפ לט רעקיטכיוו ַא ןעוועג

 -לַאיצַאס רענַאקירעמַא עקידנדניצ יד וצ רעייטשוצ ריא ןוא גנוגעוו

 -קעווַא טָאה סע .ןרָאי רע-1930 יד ןופ סרעטַאעט עקיניזטסּוװַאב

 טנידעג טָאה סע ,טסנוק-רעטַאעט יד ָאווינ ןכױה ַא ףיוא טלעטשעג

 עטיעּפָאריײא עטסקיטכיוו יד ןוֿפ םענייא רַאֿפ תוחּפה לכל קירבַא יװ

 קינכעט רעטריזיליטס רעד רַאֿפ וא רעדיינש ָאנעב ,ןרעסישזער

 קרַאטש טָאה ףעטרַא .ןשגנוריֿפֿפיוא- .ּפָארּפ-טיגַא-שיטעווָאס יד ןוֿפ
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 ןופ ןַאקיסלעל

 עקירעמַא ןיא עמַארד ערענַאיצולָאוװער יד ןעלקױװטנַא וצ ןֿפלָאהעג
 וצ ייז ןֿפלעה ןוא ןגרוטַאמַארד רענַאקירעמַא ןריריפסניא ךרוד
 / עקיזָאד יד טָא .סרעטַאעט ערענָאיצולָאװער ערעדנַא ןרילבַאטע
 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ לײט ַא ןשנַײז סרעטַאעט ןוא ןגרוטַאמַארד
 | ."השורי-רעטַאעט

 רעד ןעוו זַא ,ןָא טזַײװ לטסעמ-ןַאמדניק הרׂש ןירעליּפשיוש יד
 טָאה סָאװ ,רעטַאעט-"טנעדיזערּפ; ןיא טליּפשעג טָאה *?ףעטרַא;
 ןוֿפ ןעגנודעדָאֿפ יד ןדיימסיוא טנָאקעג ןעמ טָאה ,רעצעלּפ 200 רָאנ

 סָאד) רעדילגטימ עריא ןלעטשוצנָא עינוי רעטעברַא-עניב רעד

 יו רעמ ןבָאה סָאװ ,סרעטַאעט ףיוא רָאנ קיטליג זיא ץעזעג-עינוי

 -רעד רעד .טסיזמוא טליּפשעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד .| רעצעלּפ 0
 -ַאב טָאה וויטקעלָאק-ףעטרַא רעד זַא ,סיורג .ױזַא ןעוועג זיא גלָאֿפ

 ךרוד זַא ,גנונֿפָאה רעד טימ רעטַאעט רעסערג ַא ןעגניד וצ ןסָאלש

 .ףעליּפׂש יד ןלָאצ ןענָאק ןעמ טעװ הסנכה רעטרעסערגרַאֿפ רעד

 רעט-623 רעד ףיוא רעטַאעט-"סלָאד; ןיא קידנעייגרעביא רעבָא
 ַײס עטקיטֿפעשַאב-עינוי ןבָאה טזומעג ןיוש ףעטרַא רעד טָאה ,סָאג

 רעטַאעט סָאד זיא וצרעד .טנָארֿפ ןיא ַיײס ןוא עניב רעד רעטניה
 -נַא ןוֿפ ןוא ןָאיַאר ןשידִיי ןקיטַײז-חרזמ םעד ןוֿפ טַײװ וצ ןעוועג
 טָאה רעטַאעט סָאד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןטנגעג ערעד
 טנָאקעג טינ גנַאל רעמ טָאה ןוא ןטלַאהסיױא טנָאקעג טינ ךיז

 .ןריטסיזקע

 ןרָאי רע-1920 עטצעל יד ןיא זַא ,ןָא ךיוא טזַײװ לטסעמ-ןַאמדניק
 ןיא סעלעטש עקידנעטש ןעמוקַאב רעליּפש-ףעטרַא ךס ַא ןבָאה

 םעד ןכָארבעצ טָאה סָאד ןוא ,ףעטרַא ןיא ןוא רעטַאעט ןלַארעדעֿפ
 עשידִיי ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ רעדילגטימ עלעניגירָא .יד .לבמַאסנַא

 ןיא ןעמונרַאֿפ ןרָאװעג ןענַײז ,טַאהעג הנותח ןבָאה ןבולק-םַארד
 סעסָאב ןרָאװעג ןענַײז לייט ,טײקשיטַאבעלַאב רענעגייא רעייז

 טינ רעמ ךיז ןבָאה ןוא {ןטֿפעשעג ןוא רעּפעש ןוֿפ רעמיטנגייא |

 רעד ךיוא טָאה וצרעד .טַאירַאטעלָארּפ ןטימ טריציֿפיטנעדיא
 טֿפַאשרעכוזַאב רעד ןוֿפ ןעמונעגוצ 1929 ןיא טקַאּפ ןילַאטס-רעלטיה

 עשיטסילַאנָאיצַאנרעמ יד ןוא ןטסינומָאק ענעריווושעג-טינ יד

 -רעכוזַאב לייט עסיורג ַא ןוֿפ עציטש יד ןטינשעגּפָא טָאה סָאד .ןדִיי
 .ףעטרַא ןוֿפ ףוס םעד טגָאיעגוצ ןוא טֿפַאש

 "ףעטרַא; ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןוֿפ הבס ַא יװ וצ ךָאנ טיג ןַאסֿפיל

 טָאה ןוא םייה עקידנעטש ןייק טַאהעג טינ טָאה רע סָאװ ,טקַאֿפ םעד
 זַא ,טלַאה רע .ןרעדנַא ןיא רעטַאעט ןייא ןוֿפ טרעדנַאװעג רדסּפ
 ,גנַאגרעטנוא ןַײז ףיוא העּפשה ערעסערג ַא טַאהעג רשֿפא טָאה סָאד

 .ןעזָאר לשרעה ןוא ןַאמקיט ֿבקעי ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש
 866 0088/52 -- 8856 0+ םזס80ש3ץ , 166150 86צסש", א. +. 004. 7,

.1935 
 ,1937 קרָאיײוינ ,"ףעטרַא רָאי ןעצ
 15 ,י .נ ,/8'מ, ,תונורסח עקרַאטש טימ עסעיּפ עקרַאטש ַא -- קיװָאנ .ּפ

 ,1937 רַאורבעֿפ
 ,1937 רַאורבעֿפ 19 ,טרָאד ,ףעטרַא ןיא ' ןטייק , סקיװייל .ה --- ןַאמייה סיאול
 ,1937 רַאורבעֿפ 20 ,טרָאד ,טנָארֿפ-סקלָאֿפ רעד ןוא " ןטייק , -- סמארבייא םַאיליװ
 ,1937 .טּפעס 8 ,טרָאד ,םייה רעַײנ א ןיא ףעטרא רעזדנוא --- גרעבכָאה .נ
 ,1937 .טקָא 7 ,טרָאד ,"ןלזג ערטיוב , ןיא ףעטרַא רעד -- ןײטשּפע ךלמ
 ,טרָאד ,ףעטרַא ןיא " ןלזג ערטיוב,, רַאֿפ טרעטסַײגַאב עסערּפ עשילגנע -- {-}

 | ,1937 רעבָאטקָא 9
 ףעטרַא ןיא ןָאזעס ןוֿפ עסעיּפ עטשרע ןלוג ערטױב , -- ןילדע םַאיליװ

 ,1937 .טקָא 10 ,.י .נ ,/ גָאט רעד , ,רעטַאעט
 13 ,י .נ , 8 מ, ,ףעטרַא ןיא גנולעטשרָאֿפ עכעלרעדנּוװ יד --- דלַאװכוב .נ

 | ,1937 .טקָא
 )סא אטששפסא 8קסלשא --- זישס סח ז{חּס 21516, ''אסשש דסז8 2091", 004. 134
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,1937 .טקָא 15 ,י .ג , "פ"מ , ,"ףעטרַא , ןיא ןלָאר עניילק ןגעװ --- דלַאװכוב .נ
 ,1937 .טקָא 22 ,טרָאד ,ףעטרַא ןיא ןלזג רעשידיא ַא -- ץכ השמ
 .י ,1 ,"8ֿ'מ,, ,ףעטרַא ןיא טסַאג רעכעלרעֿפעג ַא ,קיעװש טַאדלָאס רעד -- גניר .מ

 ,1937 .צעד 7
 ,טרָאד ,רעטַאעט ףעטרַא ןיא 'קיעװש טַאדלָאס רעװַארב רעד , -- דלַאװכוב .נ

 ,19237 .צעד 4
 ,"גָאט רעד , ,ערעדנַא ןוֿפ שרעדנַא ןענַײז סָאװ ןסעיּפ ייװצ --- ןילדע םַאיליװ

 ,1937 .צעד 25 ,י .נ
 ,1937 .צעד 31 ,טרָאד ,ןגעלָאק ענַײז ןוא קיעװש --- דלַאװכוב .נ
 ,1938 רַאונַאי 14 ,.י .נ ,"ֿפ'מ , ,ףעטרַא ןיא "קיעווש , --- ןײטשּפע ךלמ

 רעקירעהעג רעד ןיא טירט א --- / רָאסעֿפָארּפ רעדיאס-טסיא רעדא -- ץכ השמ
 38 רַאורבעֿפ 10 ,.י .נ ,פ'מ , ,גנוטכיר

 ,1938 רַאורבעֿפ 13 ,טרָאד , רָאסעֿפָארּפ דייסטסיא רעד , -- דלַאװכוב .נ
 ,1928 רַאורבעֿפ 18 ,טרָאד ,סױארָאֿפ טירש א טכַאמ ףעטרַא -- סמַארביײא םַאיליװ
 רַאורבעֿפ 18 ,.י .נ ,,ש'זאמ , ,אמַארד עַײנ ס װָאמיד ּפיסָא --- ינודקומ .א .רד

8, | 
 נסחא אאטסס8פ9סא --- 54896 8חס .50ז650,/ .'!סטזחה! /גחחסזוסּבח ',, א; ץ. 064.
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 שש 5. -- .דחס ?תוּהץ", ''אסא ץסזא 11חוספו, 066 13, 1939.

 8. ז. 5 --- לוססֹופח /8ץ; ס|וחֹוסח 54ז66/ , 'ץשסז/0 16160ז8ז, א. צ.,

1394 ,13 .001 
 ,.י ,1 ,"גָאט רעד , ,ףעטרַא ןוֿפ טריֿפעגֿפױא 'טירטס ןָאטנילק , --- ןילדע סַאיליװ

 | | | ,1939 .טקָא 5
 ,"ש'ואמ , ,רעטַאעט ירוקרעמ ןיא ' טירטס ןַאטנילק , -- ךַאברעױא םירֿפא

 ,1939 .טקָא 20 ,י .נ
 83. 8. 8. -- "סו וחוסח 5666 81 //סזסטזס דחס8זזס, ''1 חס ץשסזחסחפ 168,

 א0 +. 066 23, 19394
 808881 004 שטשצא --- ''שז18/ 00518 ' , ' םֹוּבֹוק אוזזסז"},

1939 
 ( ---- ) -- ''1חס ץטסז10 1660ז8ח , א, ץ. 060. 30, 1939.

 ,19239 .צעד 21 ,.י .נ ,/8ֿ'מ , ,ףעטרַא ןיא ' ַאטסָאקַא לאירוא , -- דלַאװכוב .נ
 דוהסאואּפ א. ס. 850 --- "'טזופ| 00518"', ''ץץסזחסחפ ל068ז",, 1. . 18ח. 2,

| | | :1940 
 4. 4 --- 'טח16| /00518 ,, 1460 'ד/0ז4 םשסחוחפ שטח", 28ח. 2, 40.

 ,"ַאטסָאקַא לאירוא , עמארד רעד ןֹוֿפ גנוריֿפֿפױא עלוֿפרילָאק} א -- ןילדע .װ
 ,1940 רַאונַאי 9 ,.י .נ ,/גָאט רעד,

 רַאונַאי 12 ,י .נ ,"5/ מא ,ךיוה רעטסכעה ןַײז ןיא ףעטרַא רעד -- ץכ השמ
0, 

 ,זירַאּפ .ב ,ןדִיי ,/ עידעּפָאלקיצנע עניײמעגלַא , ,רעטַאעט רעשידִיי --- ינודקומ .א
 ,4597460 .זז ,0

 ,1941 ינוי 14 ,י .נ ,/8ֿ"מ, ,'לרעדיינש עט פושכ רַאֿפ סָאד , -- דלַאװכוב .ג
 ,10 ,8486 ,140 ,173 .זז ,1942 ,קרָאי-וינ ,"רעטַאעט ,רעזדנוא; -- לעטסעמ ֿבקעי

 ,4117442 .זז ,3 ,קרָאי-וינ , רעטַאעט, - דלַאװכוב
 22 ,י .1 ,"ֿפ'מ,, ,לבמאסנא רעטַאעט , םאב "הלּפמ ס'נמה,, -- דלַאװכוב .נ

 ,1945 רַאורבעֿפ
 ,"5פ'מ , ,עיזַאטנַאֿפ םירוּפ עכעלײרֿפ ַא / הלּפמ ס'ןמה , -- ןָאסלעגער םהרֿבַא

 ,1945 .רבעֿפ 28 ,.י .נ
 ןשידיא ןיא גנוריֿפּפױא עַײנ יד ,סַאּפש רעקיטולב רעד, -- ללאוכוב .נ

 ,1945 .צעד 15 ,.י .נ ,/פ'מ , ,לבמַאסנַא רעטאעט
 רעגיטולב רעד, ןַאמָאר רעשיריטַאס ס'מכילע םולש -- ןאמלאו .ל .י

 | / ,1945 .צעד 20 ,י .ג ,/ גָאט רעד , ,/ סַאּפש
 רעטַאעט ןוֿפ טריֿפעגֿפױא / סַאּפש. רעקיטולב רעד , -- ןיוואכ .מ

 - ,1946 רַאונַאי ,/טרָאװ רעזנוא ,
 ,,י .1 ,"ֿפ מ,, ,לבמַאסנא רעטַאעט ןשידיא םאב 'רעמענ המקנ, -- דלַאװכוב .נ

 | וי ,1947 .צעד 6
 ,1948 רַאונַאי 2 ,טרָאד ,"רעמענ המקנ, ןיא ןליּפש סָאד --- דלַאװכוב .נ
 ,טרָאד ,לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידיא ןוֿפ ערעימערּפ רעד וצ --- דלַאװכוב .נ

 ,1948 .,וָאנ 6
 ,לבמַאסנַא רעטאעט ןשידיא םַײב "רעבערגדלַאג, ם'מכילע םולש --- ינדרי .מ

 .1948 רעבמעצעד 3 ,.י .ג ,"גָאט רעד ,
 ,"פ'מ , ,לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידיא םַײב 'רעבערגדלָאג יד , -- דלַאװכוב .נ

 ,1948 .צעד .13 ;י .נ
 רעטַאעט ןשידיא םַײב גלָאֿפרעד רעיורג א "ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד, -- ץכ השמ

 ,1949 .צעד 30 ,.י .ג ,"ֿפ'מ ,, ,לבמַאסנַא
 ,1950 רַאונַאי 13 ,טרָאד ,טירטס רעט58 רעד ףיוא סנ רעד -- דירֿפ .י

 א. {, 066. 30,

 ,לבמַאסנא

2007 

 ,1950 רַאורבעֿפ 3 ,טרָאד ,ןגרָאמ ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ א -- רעטסנעֿפ .ב
 .,"ֿפ"מ,, ,לּפַאטש ןרעכעה ַא ףיוא לבמַאסנא רעטאעט רעשידיא --- ןָאסלקוי .ר

 1 ,1950 .צעד 15 ,י .נ
 ,לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידיא םַײב / ךורבנעגָאז עילימַאֿפ יד , -- דלַאװכוב .נ

 | ,1951 רַאונַאי 19 ,טרָאד
 25 ,טרָאד ,לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידיא ןיא ,לַאװק םַײב, -- ןילייב .ב .י

 ,1952 רַאונַאי
 ,"ש'זאמ , ,לבמַאסנַא ןיא טריֿפעגֿפױא עסעיּפ-ץרּפ עטנאסערעטניא --- ןַאמטוג .ח

 ,1952 רַאונַאי 28 ,י .נ
 ,"גָאט , ,לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידיא ןיא ?לַאװק םַײב , --- ןילדרעװס .נ .רד

 | ,1952 רַאונַאי 31 ,.י .נ
 ,1953 רַאונַאי 30 .י .נ ," גָאט , ,גנַאהרָאֿפ םַײב --- ןילדרעווס .נ .רד

 ,לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידיא םַײב ןָאטסָאב ןיא לייט רעד, -- ץכ השמ
 ,1953 רַאונַאי 31 ,.י .נ ,8'מ ,

 ,1953 ,2 '1 ,.י .נ ,/ רוטלוק עשידִיי , ,ןָאטסָאב ןיא לווייט רעד --- לטסעמ ֿבקעי
 ,טרָאד ,רעטַאעט-סקלָאֿפ ַא וצ געװ ןֿפױא --- גרעבדלָאג .א
 ,,י .1 ,,ֿפ'מ,, ,וטֿפױא רעסיורג ַא .םַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב , --- ןָאסלקוי .ר

 | ,1962 יַאמ 5
 ,1962 יַאמ 17 ,.י .נ ,/ש'זָאמ-גָאט , ,גנַאהרָאֿפ םַײב --- ןילדרעװס .נ .רד
 ,1962 יַאמ 24 ,.י .1 ,/8/מ , ,טביוהרעד סָאװ גנולעטשרָאֿפ ַא --- ןירג רעב
 ,טרָאד ,/םַאדרעטסמַא ןוֿפ ךורב , גנוריֿפֿפױוא עטיינַאב יד -- לַארטַאעט א

 ,1962 .צעד 3
 ,1962 .צעד 19 ,י .ג , 8ֿ'מ, ,וטֿפױא רוטלוק רעסיורג א -- ןעזַאר לשרעה
 סאצוס 5 ןוחֿפסא -- 'דװחס +זוס0סופת 1062:6 וח 2/06ז108''. וס/ /סז/4

 .1965, טמ. 432-4834

 בייל ,ןַאמדירֿפ

 (1968 רעבָאטקָא .טשעג -- 1896 ַײמ 3 .בעגו

 .ןלױּפ ,םָאדַאר ןיא 1896 ַײמ 3 ןריובעג

 "עג .םירחוס ןוא רעקרעװטנַאה -- ןרעטלע
 ןיא .לוש-קלָאֿפ ַא ןוא רדח ַא ןיא טנרעל

 ךיז ,עשרַאװ ןיא ןיוש קידנעניווו ,4

 .עשיטַאמַארד ןיא ןקילײטַאב ןביוהעגנָא

 -ָארּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ךָאנרעד ,ןזיירק

 ןלױּפ ןיא סעּפורט עשידִיי עלענָאיסעֿפ
 ןשידִיי ןיא 1926 ןיא ןוא עטיל ןוא ןילָאװ

 -טעל ןיא *רעטַאעט-םיטועמ, ןשהכולמ

 עקירֿפַא םורד ןיא טליּפשעג 1927 ,דנַאל

 -ּפַאש לקנַאי; סלַא ףיוא טערט רע ּוװ עניטנעגרַא ןיא 1928 ןיא ןוא

 -קיוו ןוֿפ לָאר-לטיט רעד ןיא ןוא "המקנ ןוֿפ טָאג, ןיא *שטיוװָאש

 טניז ןוא ליזַארב ןיא ךָאנרעד ,?ןטייק ןיא רובג רעד; סָאגוה רָאט

 ,ןלוּפ ןיא רעדיווו 9

 טימ עניטנעגרַא ןיא ןעמוקעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע

 ַאטיג ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ ,קישזָאב לזייר ןוא סקַאמ רעליּפשיוש יד

 .ןיא ןליּפש ןעמונעג ןוא רעליש הקֿבר ןוא ןאגזוב לבח .,ַאנילַאג

 ."ערטימ, רעטַאעט ןיא סערַײא-סָאנעוב

 ןעגנוגנידַאב יד ןענַײז ?גנוטַײצ עשידיא יד, ןיא ץיטָאנ ַא טיול

 ןעמונעג ךיז טָאה .ֿפ ןוא ערעווש ןעוועג רעטַאעט ןשידִיי ןקיטרָא ןיא

 ,רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןגיוצעג קרַאטש רעבָא םיא טָאה סע .רחסמ וצ

 ,עבש ראב ןיא רעטסעווש ַא וצ לארׂשי תנידמ ןייק ןרָאֿפעגּפָא רע זיא

 .-יטַאל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ,טַײצ לקיטש ַא ןעוועג זיא רע ּוװ

 סנטצעל זיא רע ּוװ ,ייווגורוא ,ָאעדיװעטנָאמ ןייק ילָאמסָאד ,עקירעמַא

 סָאװ ,סעיצַאטיצער טימ ןטקַא-רוטלוק ייר ַא ףיוא ןטָארטעגֿפױא

 .טסיירט לקיטש יא םיא רַאֿפ ןעוועג זיא

 -רעלטיה ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא עילימַאֿפ ןַײז טניז

 ,ןבעל םערָא ןַא טבעלעג ,קיטעמוא רעייז ןרָאװעג רע זיא ,םונהיג
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 גנילצולּפ 1968 רעבָאטקָא ןטימניא זיא ןוא זעיגילער ןרָאװעג
 .ָאעדיװעטנָאמ ןיא ןברָאטשעג

 ןבָאה ןייטשנירג יזיא ןוא היח רעגָאװש ןוא רעטסעווש ס'ֿ

 .עניב רעשידַיי רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא

 .צ .ש
 ,1968 רעבָאטקָא 25 ,א'ב ,"גנוטַײצ עשידיא , ןיא ץיטַאנ

 בקעי ,רעפייש

 | רפוס }

 (1926 .צעד 1 .טשעג --- 1888 ,טקַא 13 .בעג}

 ןיא 1888 (.ס .א) רעבָאטקָא 13 ןריובעג

 -ַאֿפ ,דנַאלסור .בוג רענילָאװ ,ץינעמטרק

 ,דיסח ַא ,תורוד רודמ רעלָאטס ַא ,רעט

 טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,ןצבק רעסיורג
 םינוגינ עשידיסח ןוא עשינזח ןעגניז ֹוצ
 ןשידיסח ןיא ַײס טַאטשרַאװ םַײב ַיס
 ,שיט סניבר םַײב רעדָא לביטש

 גנוגיינ ַא ןָא טייהדניק ןוֿפ קידנבָאה ןוא

 10 ןוֿפ רעטלע ןיא רע טרעוו ,ןעגניז ֹוצ

 רעכלעוו ,רעשטיבָאהָארד לקנַאי ןזח ןקיטרָא םַײב ררושמ ַא רָאי

 רָאנ טינ סיוא לענש ךיז טנרעל רע סָאװ ,ןטָאנ ךיוא םיא טנרעל
 ןבַײרש רע טווּורּפ רָאי 13 וצ ןיוש ןוא ,ןבַיײרש ךיוא רָאנ ,ןענעייל
 רַאֿפ עיציזָאּפמָאק ַא ךיוא טסַאֿפרַאֿפ ןוא סעיציזָאּפמָאק עניילק

 ןוא ןיבר ןוֿפ טצנשעגסיוא טוג טגירק רע סָאװ רַאֿפ "השודקפ ַא

 עכלעוו ,"השודק עצנַאג ַא ןבַײרשנָא ןגָאװ, רַאֿפ טשטַאּפעג ךיוא

 ענַײז טשרמולכ סלַא םיררושמ יד טימ ןייא רעבָא טגניז ןזח רעד

 .עיציזָאּפמָאק ענעגייא ןַא

 ןוֿפ טסרָאיו 32 ,(עיצילַאג) דָארב ןייק ּפָא טרָאֿפ ןזח רעד ןעוו

 ךיוא םיא טמיטשַאב ןוא ררושמ סלַא .ש טימ רע טמענ ,ץינעמערק
 ,ש ,םיררושמ יד טימ ןייא טרידוטש .ש זַא ,ױזַא ,ףליהעג ןַײז סלַא

 -רעל וצ ךיוא טַײצ רעד ךרוד טזַײװַאב ,רָאי ילרד טרָאד זיא רעכלעוו

 ,שטַײד לסיב שביה ַא ןוא קיטַאמעטַאמ ,עטכישעג ענײמעגלַא ןענ

 / טינ רעמ ךיז .ש ןָאק ,םײהַא ןעמוקעגקירוצ רָאי 16 ןוֿפ רעטלע ןיא

 -יילק, ןיא דילגטימ ַא טרעוו ,הֿביֿבס רעקילָאמַא ןַײז ןיא ןסַאּפנַײרַא

 ,הטיחש ךיז ןענרעל וצ גַאלשרָאֿפ םעד קידנֿפרַאװּפָא ןוא "דנוב םענ

 .ש .טַאטשרַאװ סרעטָאֿפ ןַײז ןיא ןטעברַא ןַײרַא רעסעב רע טערט

 ףיוא ןעמַאזקע ןבעגוצּפָא ךיז טיירג ןוא קיטַײצכַײלג רעבָא טנרעל

 עשיסור ,שיסור טנרעל ,קיזומ ןגעוו רעכיב טנעייל ,עיזַאנמיג ןסַאלק 4

 ערענַאיצולָאװער עלַאגעלמוא טנעייל ןוא עטכישעג ןוא רעקיסַאלק

 ,רוטַארעטיל |

 ַא ,רעטָאֿפ ס'.ש יװ תונורכז עריא ןיא טלייצרעד רעֿפײש האל
 | ןוא לקנַאי ,רעדניק ייווצ ןוא ױרֿפ ןַײז טימ טבעלעג טָאה ,רעלָאטס
 זיא לקנַאי ןעוו ןוא ,רעמיצ ןייא ןיא ץינעמערק לטעטש ןיא ,לחר
 רע טָאה ,רדח ןיא ןייג טֿפרַאדעג ןיוש טָאה ןוא ןסקַאװעגרעטנוא
 עריא ןבעגעג עמַאמ יד םיא טָאה ,ןָאטוצנָא ךיש ןייק טַאהעג טינ
 ןעגנערבקירוצ ןוא 'רדח ןיא ןריֿפ םיא טגעלֿפ רעטָאֿפ רעד .ךיש

 טגעלֿפ טנוװָא ןיא .ןגָארט םיא רע טגעלֿפ געט עקידנגער ןיא ןוא

 לגנִיי סָאד טגעלֿפ ַײברעד ןוא יירעלָאטס ןענרעל רעטָאֿפ רעד םיא

 רעקיטרָא רעד ןעגניז טרעהעג םיא טָאה סע ןעוו לָאמנייא .ןעגניז

 ןביוהעגנָא טָאה .ש .ררושמ ַא רַאֿפ ןעמונעגוצ םיא רע טָאה ,ןזח
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 ,ארמג --- רָאי 8 וצ ,רדח ןיא טנרעל .ש

 ןופ ןָאסיסקעל

 עמַאמ יד םיא טָאה טלעג םעד רַאֿפ ןוא ןענידרַאֿפ ךעלסיבוצ ַײברעד

 ןריצַאּפש ןייג לגנִיי סָאד טגעלֿפ תבש .גוצנָא ןַא ןוא ךיש טֿפױקעג
 טרָאד טרעהרעד לָאמנייא רע טָאה ױזַא ןוא ,טנגעג רעכַײר רעד ןיא
 .ןעמונרַאֿפ טינ לָאמניײק רעִירֿפ טָאה רע עכלעוו ,ןעגנַאלק

 ןוא זיוה ךַײר ַא רעביא טױלּפ ַא ףיוא ןכָארקעגֿפױרַא זיא לקנַאי

 טימ שיט רעצרַאװש רעבלַאה רעסיורג ַא יו סעּפע ןעזרעד טרָאד

 עצרַאװש ןוא עסַײװ ןיא טברַאֿפעגסױא ,עצילָאּפ עסיורג עקידדינ ַא

 ןסעזעג זיא'ס ןכלעוו ףיוא עלעקנעב קידכעלייק ַא ןבענרעד ,ןברַאֿפ

 ןוא ,קירוצ ןוא ןיהַא רעגניֿפ יד טימ ןֿפרָאװעג ןוא לדיימ גנוי ַא

 ןכָאנ תבש .ןעגנַאלק עכעלרעדנּוװ יד טכַארבעגסױרַא טָאה סַאד

 רעכלעוו ,ןזח םעד טלייצרעד רעדנּוװ םעד ןגעוו רע טָאה ןענעוװַאד

 טגעלֿפ ןָא טלָאמעד ןוֿפ .ָאנַאיּפ ַא זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה

 טױלּפ ןֿפױא ןכירקֿפױרַא ,ץַאלּפ ןקיבלעז םוצ ןעמוקוצ טֿפָא לקנַאי

 רעניד ַא זיב ,לדיימ םעד ןוֿפ ןליּפש םוצ ןרעהוצ טרָאד ךיז ןֹוא

 ,ןײגקעװַא טרָאד ןוֿפ ןלױֿפַאב ןוא טקרעמַאב םיא טָאה זיוה ןוֿפ

 םיא ףיוא טציײרעגנָא רעניד רעד טָאה ,טגלָאֿפעג טינ טָאה רע סָאװ
 .ןסיבעצ םיא ןוא םישובלמ ענַײז ןסירעצ טָאה סָאװ ,טנוה ןסיורג א
 קעװַא רָאנ ,רדח ןוֿפ ןעמוקעגמיײהַא טינ רעמ רע זיא לָאמַא טימ

 ךיז טימ ןעמונעגטימ םיא טָאה רעכלעוו ,ןזח רעצינעמערק ןטימ

 ןיא טקישעג ךָאנרעד םיא טָאה ןזח רעד .עיצילַאג ןייק ררושמ ַא סלָא
 ןוא קיזומדָאנַאיּפ טנרעלעג רָאי 2 טָאה רע ּוװ עירָאטַאװרעסנַאק ַא ,

 .רַאֿפ ןבירשעג ןיוש .ש טָאה ךָאנרעד טַײצ עצרוק ַא ןוא עיציזָאּפמָאק

 ,גלָאֿפרעד סיורג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סעיציזָאּפמָאק םיא

 וצ ,םייהַא קירוצ ןזח ןוֿפ ןֿפָאלטנַא .ש זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע

 ,ןרעטלע ענַײז

 סָאװ .ןרָאכ ןריזינַאגרָא טוװרּפעג .ש טָאה 1905:6 ןיא ךָאנ

 טימ ןַאמָאר ַא ןיא טלקיװרַאֿפ טרעוו .ש .דלַאב רעבָא ךיז ןלַאֿפעצ

 ריא ןוֿפ ןליוו ןגעק הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,תרֿפא עינָאס
 ןיא קידנבָאה טינ ןוא קיזומ ןרידוטש םיא טקיטומ יז .עילימַאֿפ
 ייז ןרירגימע ,םוידוטש ןשילַאקיזומ ןַײז ןצעזוצרָאֿפ וו ץענעמערק
 ךָאנרעד דלַאב ןוא רָאמיטלַאב ןייק רע ;רֿפ ,עקירעמַא ןייק 1910 ןיא

 רע טרעװ 1911 ןיא .רעלָאטס סלַא טעברַא רע ּוװ ,עגַאקיש ןייק
 -רעלָאטס ןיא גָאטַײב טעברַא ,לוש-רָאכ רעכַײר ַא ןיא טנעגיריד

 ןוא עינָאמרַאה-קיזומ רע טרידוטש ןטנוװָא יד ןיא ןוא טַאטשרַאװ

 רעגַאקיש ןוֿפ רָאכ ַא טימ ןווּורּפ ענעגנולעג-טינ ייווצ ךָאנ .ָאנַאיּפ
 -רעטעברַא ןַא טימ רעטעּפש ןוא ,1911 ףוס ?טוטיטסניא וירביה;
 סעיציזָאּפמָאק עטשרע יד ןסַאֿפרַאֿפ ןכָאנ ןוא ,?ןויצ ילעוּפ; ןוֿפ רָאכ
 1914 ןיא טרעוװ ,גורֿפ ןוֿפ *הליֿפּת יד; ןוא "רבק סנידרָאג ףיוא;
 "יש ןיא ןיײרַאֿפ-גנַאזעג רעשיטסילַאיצָאס רעשידִיי רעד טעדנירגעג
 | | ,טנעגיריד סלַא .ש טימ עגַאק

 1910 ןיא זיא רע יו םעדכָאנ דלַאב .ש טָאה ,ןָאסלקוי .ר טיול

 -עג ַא ןֿפַאש ןגעוו ןטכַארט ןביוהעגנָא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא

 ַיײב טעברַאעג טָאה רע ּוװ ,עגַאקיש ןיא קידנעניוװ ןוא ,ןיײרַאֿפ-גנַאז
 - ןדנירג ןרָאטַאיציניא עּפורג ַא ןֿפלָאהעג 1914 ןיא רע טָאה ,יײרעלָאטס

 ןוא -- ןיײרַאֿפ-גנַאזעג ןשיטסילַאיצָאס םעד -- רָאכ-רעטעברַא ןַא
 -רעד ןוא ןעגניז םוצ רעדיל ;קיזומ ןֿפַאש ןעמונעג ךיז קיטַײצכַײלג
 "וח ענַײז עלַא טימ .סרעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ רַאֿפ קיזומ ךיוא ךָאנ
 .,קיזומ ןבַײרש ןוֿפ טעברַא רעד ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ךיז רֹע טָאה םיש

 רַאֿפ סעיציזָאּפמָאק ןֿפַאש ,טכענ עטסרעמ יד ןיא ךיוא ןוא גָאטַײב
 -גייא טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג רע זיא ןטנוװָא יד .ןסַאמ-רעטעברַא יד
 רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ַא טימ -- קיזומ ,רָאכ ַא טימ רעדיל ןרידיטש
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 רע סט ַאע ס ןשידיי
 = יד טיי

 ןרעסערגרַאֿפ לענָאיצַאזינַאגרָא ןֿפלעה ןוא ןרינַאלּפ קיטַײצכַײלג ןוא
 | .סנירעגניז ןוא רעגניז לָאצ יד

 ןיא זַא ,רעביא טיג *רעֿפײש ֿבקעי, ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 יד ןוֿפ טעטימָאק-לַארטנעצ רעשיטָאטש רעד טָאה 1914 בייהנָא

 -יניא ןַײז טיול ,עגַאקיש ןיא סעשטנערב עשיטסילַאיצָאס עשידִיי

 -טָאטש רעד טָאה קיטַײצכַײלג .רָאכ ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב ,וויטַאיצ

 .רָאכ ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב ךיוא "גניר רעטעברַא; ןוֿפ טעטימָאק

 ןייק ָאטינ עגַאקיש ןיא זיא ןרָאכ ייווצ רַאֿפ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס

 יד ַײב רָאכ ןוֿפ טנעגיריד סלַא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ זיא .ש .ץַאלּפ

 (רעציזרָאֿפ סלַא ןילייב טימ) .סעשטנערב עשיטסילַאיצָאס עשידִיי

 עשידִיי ןוֿפ בייהנָא רעד שיטקַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ ,רָאכ ןקיזָאד ןוֿפ

 טקנוּפידנעװ רעַײנ ַא ןָא ךיז טבייה ,עקירעמַא ןיא ןרָאכ-סקלָאֿפ

 .ןבעל סי.ש ןיא

 גנוטייל ס'ש רעטנוא רָאכ םעד ןוֿפ טרעצנָאק רעטשרע רעד

 ,םוירָאטידיוא דייסטסעוו ןיא 1915 לירּפַא 11 םעד ןבעגעג טרעוו

 - ."טולב-רעריטרַאמ, עירָאטַארָא ס'.ש טריֿפעגֿפױא טרעוו סע ּוװ

 יטולב רעריטרַאמ;

 טריזילַאנַא (194-204 .זז) ,*רעֿפײש ֿבקעי; ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 סָאװ ןגעוו ,קיזומ ס'.ש ןוא *טולב-רעריטרַאמ, עמעָאּפ סניסעיל .א

 :טבַײרש רע

 טָאה רעֿפיױע סָאװ ,עירָאטַארָא עטשרע יד זַא ,תמא זיא סע

 אליממ ןוא טסקעט ןיא שלַאֿפ ןעוועג שיגָאלָאעדיא זיא ,ןֿפַאשעג

 -- טסקעט םנוֿפ גנושטייטסיוא עיירטעג סרעֿפיײש בילוצ -- ךיוא

 -עגוצ טינ רעבָא ףרָאד סָאד .קיװמ רעד ןיא שלַאֿפ שיגָאלָאעדיא

 ןצנַאג םעז וצ רָאנ ,ןרעֿפײש וצ ןוא ןעניסעיל וצ זיולב ןרעוו ןבירש
 -יטסילַאיצָאס רעד ןיא דָאירעּפ-הגלֿפה רוד ןוא דנַאטשוצ ןשטשוטמ

 '."גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק רעד ברע ןוא רַאֿפ ןוֿפ עיגָאלָאעדיא רעש

 יתושמשה ןיב,
 -ָאטַארָא ס'.ש טריֿפעגֿפױא ָאד טרעוו 1915 רעבמעווָאנ 14 םעד

 | | ,"תושמשה ןיב, עיר

 -ילַאנַא (204-209 .זז) ,"רעֿפײש ֿבקעי, ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י
 סָאװ ןגעוו ,קיזומ ס',ש ןוא "תושמשה ןיב, עמעָאּפ סשאוהי טריז
 :טבַײרש רע

 ןשיטערָאעט ןייר ןיא ,טַײז ןייא ןוֿפ ,זיא ןיילַא עירָאטַארָא יד,

 -קיווטנַא סרעֿפיײש ןיא לּפַאטש רערעכעה ַא ןעוועג ףעניז ןשילַאקיזמ

 יז זיא ןעניז ןלענָאיציזָאּפמָאק-שידָאלעמ םעד ןיא רעבָא ,גנול

 ָאד ןױש טָאה רעֿפיײש ."טולב-רעריטרַאמ, יו רעכַאוש ןעוועג

 זיא סע רעבָא ,עיצַארטסעקרָא ןיא טֿפַאשהירב רעמ ןזיוועגסױרַא

 -ָאטס ןטלבוהעגמוא םעד ,םיא -- ,גנירג ױזַא טינ ןעמוקעגנָא םיא
 "גנַאזעג םענייּר ןוֿפ ןעלגילֿפ יד ףיא, ךיז ןזָאלוצקעװַא -- רעל
 סָאװ ,סעידָאלעמ עטקירטששעג ןידרַאג ןוא עטֿפַאהלבענ ,עניד יד ןיא
 -רעטרע .קרעוװו שיטסילַאבמיס-קיכױר ַא ןיא ךעלמיטנגייא ןענַײז
 טיױה ענעגױצעגֿפױרַא יד טצַאלּפ סע יו ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה זַײװ
 -רעד רעלָאטס רעקידרעמַאה רעד ןוא ,טייקכעלטימעג רעקַױר ןוֿפ
 ."טלַאטשעג רעוויסַאמ רעכעלריטַאנ רעתמא ןַײז ןיא גנילצולּפ טנייש
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 ײרעטכָאט רעשידיי ַא וצג

 עטכישעג יד זיא גנוֿפַאש ס',ש ןיא טנעמָאמ רעטנַאסערעטניא ןַא

 -עג טָאה .ש סָאװ ,*רעטכָאט רעשידִיי ַא וצ ,, עיציזָאּפמָאק ןַײז טימ
 ,ןוֿפרעד ןעיצקירוצ טזומעג ךיז רעבָא ,ןריֿפֿפױא טלָאװעג ןוא ןֿפַאש

 -ילַאנַא (209-213 .זז) ,*רעֿפײש ֿבקעי, ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 ןוא ,ןרָאהנײא דוד ןוֿפ *רעטכָאט רעשידִיי ַא וצ, עמעָאּפ יד טריז

 ;טבַײרש ןוא ,קיזומ ס'.ש
 רעד ןעוועג רשֿפא זיא םזילַאנָאיצַאנ ןטימ לגנַארעג רעד...

 ,רעטסצריק רעד -- רַאֿפרעד רעבָא ןוא ,ןרעֿפײש יב רעטסֿפרַאש
 עלַאקידַאר-לַאנָאיצַאנ יד ןיא ןעוועג זיא רע סָאוו ,רָאי עכעלטע יד

 סָאװ ,ןעלצרָאװ ץזָאלעג םיא ַײב ןּוװ| ץעגרע ןיא ןבָאה ,ןזיירק
 זיא ןעמוקעג ןרעוו טעשטרָאקעגסיא ךעלטנירג טֿפרַאדעג ןבָאה

 ףיוא עירָאטַארָא רענעבױהעגנָא ןַײז ןיא קורדסיוא םוצ ףרַאש סע -

 רעשידִיי ַא וצ, גנולמַאז -רעדיל ןַײז ןוֿפ ןרָאהנייא דוד ןוֿפ טסקעטַא

 רעטיירב ַא ףױא ןטסָאמרַאֿפ ןַאד ךיז טָאה רעֿפיזש ."רעטכָאט

 -טנַא טריבורפ ןרָאהניײא סָאװ ,עמעט *רעשיֿפָאזָאליֿפ-שירָאטסיה,

 ַא וֿפ םרָאֿפ רעד ןיא סעמעָאּפ ענַײז ןוֿפ רענייא ןיא ןעלקיוו

 -רַאֿפ ַא ןשיוצ ןוא "סזינעלעה, םנוֿפ רעטערטרַאֿפ ןשיווצ זחכיו

 ןוֿפ טנורגרעטניה ַא ףיױא רַאֿפ טמוק סָאד ."םזיַאדוי, ןוֿפ רעטערט

 .לדיימ (עידִיי ַא רעביא ףמַאק םעד ןיא טעוועג ןכעלטסעֿפ ַא

 רעייז עירָאטַארָא -ןרָאהנייא רעד ףיוא ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה רעֿפײש...

 -רַאנזײשרַאֿפ וא םיור גונעג ןעוועג טסקעט םעד ןיא זיא'ס .טיירב

 סָאוװ ,גנידַאב ַא -- טיײקשירעלַָאמ רַאֿפ ןלַאירעטַאמ-ברַאֿפ עקיט

 טָאה סעיציטעּפער עטשרע יד ןיא. .טכוזעג קידנעטש טָאה רעֿפײש

 -סקלָאֿפ ןוֿפ סָאמ רעשביה ַא ןיא טּפעש רעֿפיײש זַא ,ןעז טנָאקעג ןעמ

 .ןוא ,טַײז ןייא ןוֿפ סעידָאלעמ עשידיסח ןֹוא סינוגינ עכעלמיט

 -ייוצ רעד ןוֿפ "רעײבַאקַאמ, סלעדנעה ןוֿפ סולֿפנייא םעד רעטנוא

 -רעטנוא רעמ ךָאנ ןבָאה םינוגינ עכעלמיטסקלָאֿפ יד.. .טַײז רעט

 זדנוא ןבָאה ןוא ןרוטנָאק עשיטסילַאנַאיצַאנ עטלוב יד ןכַארטשעג

 ןזעיטסילַאנָאיצַאנ ןטימ ךיז ןזָאל רימ זַא ,ךיז ןכַאמ וצ רָאלק ןֿפלָאהעג

 בילוצ ןוא ןוויטָאמ עשיטקַאט בילוצ רעבָא סע ןבָאה רימ .סַארטש

 ,ןײרַאֿפ-גנַאזעג םעד סטוג ןַאטעג טינ טלָאװ סַאוװ ,ףמַאק ַא ןדיימסיוא

 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .גנוטלַאוורַאֿפ רעד רַאֿפ ןעגנערב טלַאוועג טינ

 -- ןַײז קיטיינ טעו סע בוא ןוא ,טַאווירּפ ןרעֿפײש ףיוא ןקריוו וצ

 .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 תונסשקע רעצנַאג ןַײז טימ טרעוועג רעֿפיײש ךיז טָאה בײהנַא ןיא

 -ַאב זדנוא טַאה רע .עירָאטַארַא יד ןבעגוצֿפױא קנַאדעג םעד ןגעק

 סתֿפ טסולֿפנײַאב ןרעו ןוא טײקשירַאטַאלימיסַא ןיא טקידלוש

 ןזיוועגנָא ,טרעּפמאעג טַײצ עשביה ַא ךיז ןבַאה רימ ."סטרעוורַאֿפ;

 רעבָא ,ןכירטש עשיטסילַאנָאיצַאנ ענעסעגעגנייא ענייז ףױא םיא

 -יא םיא ןבַאה רימ יו רעבָא לענש ױזַא .ןֿפלַאהעג טינרַאג טאה סע

 רעד ןוֿפ טקנוּפדנַאטש רעד ןוא ןליוו רעד זיא סָאד זַא ,ןבעגעגרעב

 זיא טײקכעלטנֿפע רעד ןיא .ןבעגעגרעטנוא ךיז .. רע טָאה... ײטרַאּפ

 ךיז טזָאל טסקעט רעקידרעטַײװװ רעד זַא ,קורדנייא רעד ןבילבעג

 רעבירעד ןוא עירָאטַארַא רעד ךרוד קירעהעג יו ןשטייטסיוא טינ

 .ףערט ןייק ןסָאגרַאֿפ טינ םעד ףױא טָאה רענייק .ףיוא סע ןעמ טיג

 ןיק ףיוא טעברַאעג טינ רעֿפיײש טָאה טסעטָארּפ רעמוטש סלַא-

 יי ,"ךָאי ַײרד עקידנמוק יד ןיא סעירָאטַארַא םוש

 טימ ךיז טדניברַאֿפ .ש ןוא ױרֿפ ס'.ש טברַאטש 1917 רַאונַאי

 זיא ןעמעלבָארּפ-עילימַאֿפ בילוצ ןוא ,גרעבנייטש (ןַאמדלעֿפ) האל

 טנעגיריד טרעוו רע ּוװ ,קרָאי-װינ ןייק ןרָאֿפוצּפָא ןעגנוווצעג רע
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 טסברַאה .ןָאסרעטעּפ ןוא קרָאי-וינ ןיא "עֿפרַאה; ןוֿפ ןרָאכ יד ןיא

 .ש .ןלוש-"גניר רעטעברַאק יד ןיא רערעל-קיזומ רע טרעוו 8

 ןוא סענעמ דיווייד ןוֿפ לוש-קיזומ רעד ןיא טַײצ רעד ךרוד טרידוטש

 ,שָארמַאד ַײב סעיצקעל ךיוא טמענ

 :רעֿפײש האל רעביא טיג םוידוטש ןשילַאקיזומ ןַײז ןגעוו

 זיא ,טקַאדידָאטױא ןַא ןעוועג זיא רעֿפײש זַא ,ןבַײרש עלַא;

 ןוֿפ רָאטיזָאּפמָאק ַא רַאֿפ טנעמילּפמָאק רעסיורג ַא רעייז עקַאט סָאד
 טינ טושפ זיא'ס רעבָא ,ןעוועג זיא רעֿפיײש סָאװ ,רעבילַאק םעד

 -וטש טָאה רעֿפײש זַא ,ןסיוו וצ קיטכיוו זיא'ס .שיֿפַארגָאיב קיטכיר

 רַאֿפ געט יױוצ זיב רָאי 12 ןעוועג טלַא זיא רע טניז ןקיװמ} טריד

 רע טָאה טרָאד .עגַאקיש ןייק רעֿפיײש זיא ןעמוקעגנָא... .טיױט ןַײז

 ןטבַאגַאב רעייז ַא טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה טרָאד .טצעזַאב ךיז

 -ןַײרַא טיירגעגוצ םיא טָאה רעכלעוו ,ןייטשּפע ןעמָאנ ןטימ רעקיזומ

 -עה רֹּתסא ּוװ ,"קיזוימ ווָא ששזדעלָאק רעגַאקיש, םעד ןיא ןטערטוצ
 ךיז טַײצ עצנַאג יד טָאה רעֿפיײש .רָאטקעריד ןעוועג זיא אוד סיר

 טימ טקידנעעג ןוא (עידנעּפיטס) "פישרעלַאקס, ַא ףיױא טנרעלעג

 וצ רעטיהו טרעהעגֿפױא טינ טָאה רע.. .ןעגנונעכייצסיוא עסיורג

 עכלעזַא טימ גנודניברַאֿפ ןיא טלעטשעג דלַאב ךיז טָאה רע .ןענרעל

 לרַאק ,קידיָאו ףלָאדַא ,ָאװרב ףלָאדַא יו רערעל-קיזומ עטסּוװַאב

 ןרידוטשש וצ טצעזעגטרָאֿפ רעדנוזַאב ןדעי טימ טָאה רע .עזקער

 רעטעּפש.. .גנודליב-םיטש ןוא ָאנַאיּפ ,עיציזָאּפמָאק ,עינָאמרַאה

 ןַײז טצעזעגטרַאֿפ רע טָאה ,קרָאי-ינ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעוו
 ןוֿפ רָאטקַאדער רעד טלַאמעד ,ןָאסרעטעּפ קנערֿפ טימ סוידוטש

 עטצעל ןַײז טָאה רעֿפיײש ."רעירוק לקיזימ, לַאנרושז-קיחמ סעד

 ןיא קיטײרֿפ ןטצעל םעד ןענַאסרעטעּפ קנערֿפ טימ טַאהעג עיצקעל

 .טױט ןַײז רַאֿפ געט רָאפ ַא ,1936 רעבמעווָאנ

 ךיז ןוא סרערעל ענַײז ןזיױו קרעוװ ענַײז עלַא טגעלֿפ רעֿפײש

 .ערעייז וצ ןטעברַא ענַײז ןזַײװ ךיוא טגעלֿפ רע .ייז טימ ןטָארַאב

 ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,רעקיזװמ יד וצ ךיוא ןוא ןטנעגיריד-ףליהעג

 יז טימ ןטָארַאב ךיז ןוא םיא טימ טקַאטנָאק ןטנָאנ ןיא

 רַאֿפ ןַײרּפ ןטיױוצ סעד ןגָארקעג טָאה רע זַא ,טסּוװַאב זיא'ס...

 ןיא סרוקנָאק ַא ןיא) יקרָאג ןוֿפ "לגױֿפ-םרוטש, םוצ קיזמ ןַײז

 םעד ןגָארקעג טָאה רע זַא ,טסּוװַאב קיניו רעבָא זיא'ס .(עווקסָאמ

 רָאכ ןרַאֿפ קיחמ יד ןרישזנַארַא רַאֿפ עגַאקיש ןיא זַײרּפ ןטשרע

 .טַאטשלעדע דוד ןוֿפ *קָאלג-טנווָא, םוצ

 ןרָאװעג טקוקעגכרוד ןענַײז קרעוו עשילַאקיזומ עטסערג סרעֿפײש

 טקוקעגכרוד זיא "ףסוי ןב חישמ, ןַײז .רעקיזמ עסיורג ליֿפ ךרוד
 וצ טעווענַאלּפעג וליֿפַא טָאה רעֿפײש ,ךָאלב טסענרע ךרוד ןרָאװעג
 עיציזָאּפמָאק יד... .םיא ןוֿפ סרוק ַא ןעמענ עינרָאֿפילַאק ןייק ןרָאֿפ
 .סקרעװ םנוֿפ ןוא ,טקוקעגכרוד רעלזייא סנַאה טָאה *רעדירב ייױוצ;

 רע זַא ,ןרָאװעג טקיצטנַא ױזַא רעלזייא סנַאה זיא *ןַאשזדיב אריב;

 -עי ןוא ,גרעבנַאש דלָאנרַא וצ טקישעגקעוװַא עיציזָאּפמָאק יד טָאה

 וצ ןבירשעעג טָאה גרעבנַאש .ןֿפורעגּפָא םרַאו רעייז ךיז טָאה רענ

 ןשילַאקיזמ ןסיױרג ַא ןרעֿפיײש ןיא ןענּוװעג ןבָאה רימ, :ןרעלזייא

 ."טנעלַאט

 טעדנירג ןוא עגַאקיש ןיא קירוצ .ש טמוק 1919 רעמוז טעּפש

 טרידוטש 1920 .רעטסעקרָא ןשינָאֿפמיס ןשיטסילַאיצָאס ַא טרָאד
 14 םעד ןוא ,קידיָאוו ןוא ָאנורב ,עזקער ַײב קיזומ רעטַײװ רע

 ןַײז ?לּפמעט ַאטַארג ןָאירָאפ ןיא ףיוא רע טריֿפ 1920 רעבמעווָאנ

 ,?ןקָאלג-ןכריק, עירָאטַארָא-ערעּפָא
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 ןופ ןָאקיסלעל

 יױקָאלגרכריס,

 -ילַאנַא (214-219 .זז) *רעֿפײש ֿבקעי; ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 קיזומ ס'.ש ןוא ןעזייר םהרֿבַא ןוֿפ ?ןקָאלג-ןכריק, עמעָאּפ יד טריז
 ;טבַײרש ןוא

 ןוֿפ ןֿפַאשעג} עידָאלעמ רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רעֿפײש ןעוו;

 ןוֿפ ןזנַארֿפסױרַא ןוא |ןַאמנערב בייל-זערעה רעטעברַא רענָאסרעטעּפ :

 -עצ ױזַא ךַאז יד םיא יב ךיז טָאה ,סעיצַארַאו ענעדיײשרַאֿפ ריא

 ַא רַאֿפ לַאירעטַאמ גונעג ָאד זיא'ס יו ןעזעג טָאה רע זַא ,ןסקַאװ

 רעֿפיױש ךיז טָאה לָאמ עקינייא .טעברַא רעשילַאקיזמ רעסיורג

 ענעמוקַאבסױרַא עַײנ יד טעברַאַאב רעדיוו ,דיל םעד וצ טרעקעגמוא
 םיא ַײב ןענַײז'ס זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,סעידָאלעמ

 רעד ."ןקָאלגןכריק יד, ןוֿפ ןטנַאירַאו ריֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג
 רעדנוזַאב ַא רַאֿפ ךיז טימ טלעטש ,טנַאירַאװ ,רעטרעֿפ ,רעטצעל

 יד ןעוו .סטנעמעלע-ערעּפָא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,עירָאטַארַא ןימ

 -עג יז טָאה ,1919 ןיא ,עגַאקיש ןיא ןרָאוװעג טריֿפעגֿפױא זיא ךַאז

 ןיא ןרָאװעג טרימרָאֿפסנַארט עקַאט זיא יז .םשור ןסױרג ַא טכַאמ
 | .ערעּפָא ןימ ַא

 רעשיטַאמַארד ַא טרעוו דיל קידהרוש-24 סנעזייר םהרֿבַא ןוֿפ...

 ַא טרעוו עידָאלעמ-רעבעוו רעכַאֿפנייא סבייל-שרעה ןוֿפ .סָאּפע

 ןוֿפ סטקעֿפע-ערעּפָא עלוֿפסקורדנַײא טימ עירָאטַארַא עקיטכעמ

 טֿפועיּכעגסױא ךיז טָאה רירוצ סרעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ .דָארג ןכױה ַא

 ןוֿפ טעטירַאלוּפָאּפ יד זיא ֿבגַא) גנוֿפַאש עשילַאקיזמ עקיטכערּפ ַא

 דרָאקער-ףַארגָאנַאֿפ ַא זַא ,סיורג ױזַא ןרָאװעג *ןקָאלג-ןכריק, יד

 -רָאנעט רעד ןוֿפ דרָאקער ףַארגָאנַאֿפ ַא טכַאמעג טָאה עינַאּפמַאק

 / ".(ידָארב םיסקַאמ ןעגנוזעג טָאה סע סָאװ ,ָאלָאס

 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ ּפָא ךיז טלַאּפש רָאכ רעד

 -ײרֿפ, ןעמָאנ םעד ןָא רע טמענ ןיגלָא .מ ןוֿפ גָאלשרָאֿפ ןטיול ןוא

 רעד רעטנוא רעמ ץלַא ךיז טלעטש ןוא *ןיירַאֿפ גנַאזעג טייה

 ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ גנוריֿפנָא

 טריֿפעגנָא .ש טָאה 1921 טסברַאה ןיא יו טלייצרעד ןיגלָא .מ

 טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ,לענימָאנ ,זיא סָאװ ,רָאכ ַא טימ עגַאקיש ןיא -

 -עדעֿפ עשיטסילַאיצָאס עשידִיי יד .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד

 רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא טַאהעג סָאװ רָאנ טלָאמעד ךיז טָאה עיצַאר

 גנוטכיר רעד ןיא ןדנָאװעג ךיז טָאה ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס
 עכעלטע ךיז טָאה יז רעכלעוו טימ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ

 טָאה עיצַארעדעֿפ עשיטסילַאיצָאס יד .טקינײרַאֿפ רעטעּפש םישדח
 רַאֿפ רָאכ ס'.ש ןעניוועג וצ טריסערעטניארַאֿפ קרַאטש טלָאמעד ךיז
 טימ ןֿפָארטעג ךיז טָאה .ש .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד
 ַײב תעב זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג םיא טָאה'מ .רעריטלָאװער יד

 רַאֿפ טנידעג רָאנ רָאכ רעד טָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד
 -ולָאװער יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא רעבָא רע טעװ ,ןקעװצ-סגנולײװרַאֿפ
 טעװ רע .עלָאר ערענָאיצולָאװער ַא ןליּפש רעטעברַא ערענָאיצ

 ,ײרשעג-סֿפמַאק םעד ןקירדסיוא ןענָאק ןענימרעט עשילַאקיזומ ןיא
 עשילַאקיזומ ַא ןוֿפ טקַאֿפ ןכרוד טעטירַאדילָאס יד ןֿפלעה טעװ סע

 .רעטעברַא יד קורדסיוא ןבעג ךיוא ןוא רעגניז יד ןוֿפ טעטירַאדילָאס
 -וצוצ ןעוועג םיכסמ .ש טָאה ,ןעגנורעלקרעד עקיזָאד יד ךָאנ דלַאב

 דילגטימ ַא ןרָאװעג רע זיא ףיורעד ץרוק .רעריטלָאװער יד וצ ןייטש

 גנוריֿפנָא ןַײז רעטנוא ןרָאכ יד .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא
 עשידִיי יד ןבָאה .ש קנַאד ַא ןוא ,ןענַײז ייז סָאװ סָאד ןרָאװעג ןענַײז
 .ןֿפוא םעַײנ ַא ףיוא ןעגניז וצ ןביוהעגנָא ןסַאמ
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 רעטַאעט ןשידיי

 יףלעווצ;

 ןַײז "ןָאירָאק ןיא ףיוא .ש טריֿפ 1922 רעבמעווָאנ 26 םעד
 עירָאטַארָא יד טרעוו 1927 לירּפַא 2 םעד ."ףלעווצ, עירָאטַארָא
 .ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ רעקרָאי-וינ ןיא טריֿפעגֿפױא

 ."ילַאנַא (219-226 .זז) *רעֿפײש ֿבקעי; ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 ,קיזומ ס',ש ןוא קָאלב רעדנַאסקעלַא ןוֿפ *ףלעווצ, עמעָאּפ יד טריז

 ;טבַײרש ןוא
 ַא זױלב טינ ןבעגעג עמעָאּפ רעקיזָאד רעד טָאה רעֿפײש ..,, |
 עריא ןיא ךיוא רָאנ ,גנַאֿפמוא ןצנַאג ריא ןיא גנושטַײטסיױא עיירטעג

 .גנורימרָאֿפסױא רעשיַאזָאמ ריא ןיא ,רעקיטש-ךורב ערעדנוזַאב
 עדעי .רילָאק ןשילַאקיזמ רעדנוזַאב ַא םיא ַײב טמוקַאב ענעצס עדעי

 עקידמדו רשב *עקידניז , יד וליֿפַא .לוק םענעגייא ןַיז -- ןָאזרעּפ
 סָאד רעבָא .קורדסיוא ןקידנסַאּפ רעיײז םיא ַײב ןגירק רעטרעוו
 -קַארַאכ ןשירַאטנעמגַארֿפ ַא םיא ַײב טמוקַאב ךַאז יד זַא ,טינ טניימ
 ןֿפיר עשילַאקיװמ עטעווָאקעג-קרַאטש ,עטיירב :טרעקרַאֿפ .רעט

 -עלטייהנייא רעשיטילָאנָאמ טעמּכ ַא ןיא ךַאז עצנַאג יד םורָא ןסָאֿפ

 | | .עיציזָאּפמָאק רעכ

 טרַאװרעד ןטלָאװ רימ סָאװ ,רעד טינ זיא לַאניֿפ רעד בױא..

 רעד ןיא עיצולָאװער רעטסערג רעד ןגעוו עמעָאּפ רעשיּפע ןַא ןיא
 סרעֿפיײש טינ ןצנַאגניא סע זיא ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעצנַאג

 ,עיצולָאװער יד ןכַײלגרַאֿפ טלָאװעג ךעליירג ךיז טָאה ןקָאלב .דלוש
 רעקידנרעטשעצ ריא טימ זליֿפַא ,ןעמונעג ךוּת ןיא ,טכערעג זיא סָאװ

 ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ,טערעזַאנ ןוֿפ סוזעי טימ ,טייקשיייכיטס
 גורק ַא ןגָארטעג יו טָאה קָאלב .םיכלמה ךלמ רעד טרעוו ןוא לַאטש

 גערב ןֿפױא םיא ןסָאגעגסױא ןוא ךלהמ ןטייו ַא ןוֿפ רעסַאוו לַאווק
 -נַײרַא טנָאקעג טינ גורק ןיא רעסַאוו סָאד ןיוש טָאה רעֿפײש .לעווש

 ."ןגירק

 ײרעדירב ייווצ יד,
 -רעד "רעדירב ייווצ יד; עירָאטַארָא יד ןֿפַאשעג טָאה .ש ױזַא יו

 | | :רעֿפײש האל טלייצ

 ֿבקעי ןענַײז קיטנוז ַא ןיא .1922 ןוֿפ רעמוז ןיא ןעוועג זיא'ס,

 ירָאֿפסױרַא ןַא וצ ןעגנַאגעג ךיא ןוא שטיווָאסונַאמ רשא ,רעֿפײש

 ןוֿפ רעדניק יד טימ טנדרָאעגנַײא טָאה שטיוװָאסונַאמ רשא סָאװ

 ַא ןבעגעג ןבָאה רעדניק יד. .עגַאקיש ןיא לוש רעׂשידְיי רעד

 -לײטנָא יד ןשיווצ .עיצַאמַאלקעד ןוא ליּפש ,גנַאזעג ןוֿפ סַארגָארּפ

 טימ ,עקנינייש ַא רעייז ,עלעדיימ ןיילק ַא טרימַאלקעד טָאה רעמענ

 "ךיילק-הפוח ןדמערֿפ םַײב, טרימַאלקעד טָאה יז .עיצקיד ערָאלק ַא

 -ָאמע ליֿפױזַא טימ ןוא ןייש ױזַא טָאה עלעדיימ סָאד ,ץרפ .ל יןוֿפ

 טֿפַאגרַאֿפ טושּפ זיא םלוע רעד זַא ,עמעָאּפ יד טשטייטעגסיוא עיצ

 םעד ךָאנ זיא רעֿפיײש .ןעמעלַא ןוֿפ רעמ ךָאנ רעֿפײש ןוא ,ןרָאװעג

 טכַארטעג ץלַא ןוא ןכָאװ רָאּפ ַא טכַארטרַאֿפ ןעגנַאגעגמורַא גָאט

 גוצסיוא ןַא וצ קיזמ ןבַײרש וצ ןסָאלשַאב טָאה רע .עמעָאּפ רעד ןוֿפ

 טקעמעג ןוא ןבירשעג ןוא טכענ עצנַאג ןסעזעג זיא רע .ןוֿפרעד

 ,בייהנָא םעד טכַאמעג טָאה רע זיב.

 טכַארבעג טָאה רעֿפיױש ןוא טנווָא רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע..

 ןבױהעגנָא טָאה רע ןעוו ןוא ,עיציזָאפמָאק רעד ןוֿפ בײהנָא םעד

 ןענַאטשעג זיא םי טַײז רענעי ףױא} ןסַאב יד רַאֿפ ןרירטסוליא

 טעברַאעג טָאה רעֿפיײש... םעטָא ןַא ןָא ןבילבעג עלַא ןענַײז .. "לָאמַא

 רעבלעז רעד ןיא טריטעּפער ןוא םישדח 6 עיציזָאּפמָאק רעד ףיוא

 ןוא זה ןיא זדנא ַײב ןסעזעג זיא שטױווָאסונַאמ |רשא} .טַײצ
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 (רשא) השמ.. ןטָאנ טנעקעג ןבָאה סָאװ ,יד רַאֿפ ןלייט יד ןבירשעג

 ױזַא ןוא ,"רעדירב ייווצ יד, ןֿפור סָאד לָאז ןעמ ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה

 | | .ןבילבעג סָאד זיא

 רעֿפיױש זיא ,ןעגניזנַײא ןטימ ןרָאוװעג קיטרַאֿפ זיא ןעמ ןעו

 רעטסעקרָא ןַא רַאֿפ ןַאלּפ ַא טימ גנוטלַאוורַאֿפ-רָאכ רעד וצ ןעמוקעג

 עסירג ןיא ןבַײרטנַײרַא טעוו'ס זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה לייט ַא.

 ןוא .ןלעטשנַײא לָאז ןעמ רַאֿפרעד ןעוועג ןענַײז ערעדנַא .ןבַאגסיוא

 ,ןעגנוניימ ערעייז טימ טנכערעג קידנעטש ךיז טָאה רעֿפיײש יו ױזַא

 טעוו ,עֿפרַאה ַא ןקיליוװַאב םיא לָאז ןעמ זַא ןגָאלשעגרָאֿפ רע טָאה

 יד .רעטסעקרָא-ךיירטש ַא רַאֿפ זיולב עיצַארטסעקרָא יד ןבַײרש רע

 --- ןסנַאניֿפ בילוצ -- רַאֿפרעד ןוא טמיטשעגנַײא טָאה גנוטלַאוורַאֿפ

 ,רעטסעקרָא ךיירטש ַא רַאֿפ רָאנ ןבילבעג "רעדירב ייוצ, זיא

 טריֿפעגֿפױא רָאכ רעגַאקיש רעד טָאה 1923 רעבמעצעד 9 םעד

 -רָא ,ןטסילָאס טימ לפמעט ַאטַארג סארייא ןיא "רעדירב ייווצ יד,

 -ָאטַארָא עקיצנייא יד זיא ?רעדירב ייווצ,... .עֿפרַאה ןוא רעטסעק

 זיאיס... .עגוֿפ ןייא ץוח ַא ,לַאניגירָא ריא ןיא ןבילבעג זיא סָאװ ,עיר

 טריגיריד טָאה רעֿפײש סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד זַא ,קידריווקרעמ

 -סעקרָא ןשינָאמרַאהליֿפ ןוֿפ רעדילגטימ טימ רָאכ רעקרָאי-רינ םעד

 ןעוועג סע זיא ,לָאה יגענרַאק ןיא ,ָאריּפַאש ןַאיליל ןוֿפ ץנעט ןוא רעט

 "."רעדירב ייױוצ יד , עירָאטַארָא רעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא ןַא תעשב

 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא עירָאטַארָא ס'.ש זיא 1926 רַאורבעֿפ 20 םעד

 ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא *לּפמעט אקעמ, ןיא קרָאי-וינ ןיא

 .רענייוו רַאזַאל

 | ;טבַיײרש רעדעֿפ ַא

 ןֿפַאש וצ וװרּפ רעטשרע סרעֿפיײש ןעוועג זיא 'רעדירב ייױוצ',

 יד ןעגנולעג רעייז םיא זיא'ס ןוא ,םענרַאֿפ ןסיורג ַא ןוֿפ קרעװ ַא

 ַא ןוֿפ יו זיא גנַאװצ רעד .ךעלמיטסקלָאֿפ ששידָאלעמ ןזיא קיזומ

 שטָאכ ןוא ,טסינרעדָאמ ַא רעקיזומ ַא ןוֿפ ,רעקיזומ ןרענָאיצולָאוװער

 -ָאלָאעדיא ךיוא יוװ שילַאקיװמ -- זיא *רעבָאטקָא; עירָאטַארָא ןַײז

 טליֿפ ךָאד ,"טולב-רעריטרַאמ, ןַײז וֿפ גנורפש רעטַײװ ַא -- שיג

 ןיא .טייקכעלנע עסיוועג ַא -- ןיז ןשינכעט ןיא -- עדייב ןיא ךיז

 עדייב ןיא .טיהעגּפָא יירט עיניל עשידָאלעמ יד טרעוו קרעוו עדייב

 -ןסַאלק יד זיא ןעגנוֿפַאש עדייב ןיא .שיטַאמַארד-שיריל רע זיא ןכַאז

 -ָאיצולָאװער-טעלָארּפ רעקיטֿפערק ןַײז ןוֿפ ןגױצעג ףרַאש עיניל

 -יצרַאהנֿפָא ריא טימ ךיוא טשרעהַאב קיזמ סרעֿפײש .קיזומ רערענ

 זַא ,ןביילג וצ טכַאמעג רימ טָאה רע .טײקצנַאג ןוא טייקטכע ,טייק

 חוּכ ַאזַא .עמעָאּפ-רעטעברַא ערענָאיצולָאוװער ַא זיא עמעָאּפ סצרפ

 .ןיא ןבַײלברַאֿפ רעכיז טעוװ "רעדירב ייוצ, .קיװמ ךיז ןיא טָאה

 "ומ ערענָאיצולָאװער סטַאירַאטעלַָארּפ םעד ןוֿפ רַאוטרעּפער םעד

 .?גנוֿפַאש-קיז

 | :טבַיַײרש ינדרי .מ

 -ָאלעמ סיוכרוד ןוא שיריל זיא "רעדירב ייווצ יד, ןוֿפ קיחמ יד;

 -טקלָאֿפ ךס ַא רָאג ןוֿפ טײטשַאב יז .ףוס ןזיב בײהנָא ןוֿפ שיד

 ןוא שימייה ןענַײז סָאװ ,רענעט-סקלָאֿפ ,ןוויטָאמ-סקלָאֿפ ,תואתסונ

 טָאה סע .טנעקרעד ןטרָאד ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד .טנַאקַאב ןכעלטיא

 ןצרַאה ןֿפױא םיא ַײב טגיל סָאװ ,סעפע ,סנגייא סעפע טריּפשערעד

 .המששנ רענעגייא רעד ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןוֿפ סױרַא טגניז ןוא

 קלָאֿפ סָאד יו טַארוקַא רעֿפיש טגניז "רעדירב ייױוצ יד, ןיא -

 טַײװ יװ ףױא.. ןעגניז לָאז רע זַא ,טלָאװעג ןוא טליֿפעג טָאה

 ןבָאה ביל קיטלַאוג טזמעג רעֿפיײש טָאה ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק ךיא

 ןוֿפ דלַאב סע טנעקרעד ןעמ .ןשטנעמ-סקלָאֿפ סרעדנוזַאב ,ןששטנעמ

 -ומ יד .קיחמ רעד טל "רעדירב ייױוצ יד, ןיא תורוש עטשרע יד

5916 



 קט יח 5 כ

 זיב.. רעדירב ייווצ יד ןוֿפ ןבעלֿפױנצ עקַױר סָאד טרעדליש קיז
 סָאװ ,ןגנַאלש יד} טסַאג ןטשטניוועגמוא ןַא ןוֿפ ךיז ןזייװַאב םוצ
 ךָאנרעד ןכערב סע ןוא רעדירב ייוצ יד ןשיווצ ןעיירעגירק וצ טריֿפ

 רענעט ךיז ןטכעלֿפ סע .טקילֿפנָאק ערעווש ץנַאג יז ןשיווצ סיוא

 .ןצַאז ףיוא ןצַאז ,עזַארֿפ ךָאנ עזַארֿפ ,ןרעדנַא ןיא ענייא שירעלָאמ
 / רעדיװ טָא ,סעמיטש יד ןעגניז טָא ןרוגיֿפ-קיזמ ךיז ןטַײב סע

 דליב עשילַאקיװמ סָאד טסקַאוװ סע ןוא ,רָאכ רעצנַאג רעד טָא ,ענעי

 .עילידיא רעשילָאבמיס סצרפ ןֿפ

 "רי ַא זיא ןרעֿפײש ַײב *רעדירב יױוצ יד, ןוֿפ קיזמ עצנַאג יד

 -נורדעגכרוד ןוויטָאמ-רעגיטש עשידִיי ,ןבעל שידִיי תורוד ןוֿפ הש

 -סקלָאֿפ ןטימ ,ןח ןשילַאקיװמ טימ ,תומימת ןוא טייקנייש טימ ןעג

 ןענַאד ןוֿפ ןעגנַאלק ףױא ןעגנַאלק ,םינוגינ עקיטכערפ ןוֿפ רצוא

 ;רעגייטש ןקידֿבוט םוי ןקידמילגר שולש ןוֿפ רענעט ,טרָאד ןוֿפ ןוא

 תאירק רעקידבוט םוי ןוֿפ ;תוליגמ יד ןוֿפ ;זוכוס ,תועובש ,חספ

 ,ךיז ןבעוו ,ךיז ןעניּפשש הדגה רעקידחסּפ רעד ןוֿפ ןעגנַאלקּפָא ;הרוּתה

 רעשילַאקיװמ ַא ןיא סעדעֿפ-ענורטס ענרעבליז יװ ךיז ןעלגנעלש

 ןוא ןעגנוריניבמָאק-רענעט עשינָאמרַאה עקידנעשטשַאל ןוֿפ סַאר

 ,"ןעגנוריטַאש-ןָאט עלוֿפרילָאק

 -ילַאנַא (226-236 .זז) *רעֿפײש ֿבקעי, ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 רעדמערפ רעד ַײב; ןוֿפ טנעמגַארֿפ) *רעדירב ייווצ, עמעָאּפ יד טריז

 :טבַײרש ןוא ,קיזומ ס'.ש ןוא ץרּפ .ל .י ןוֿפ ("דיילק-הּפוח

 רעד ןוֿפ עיצַאריּפסניא ןַײז טגירק רעֿפײש ןעוו דָאירעּפ רעד,

 ,דנַאברַאֿפנטעװָאס םעד ,דניק ריא ןוֿפ ןוא עיצולַאווע ו-רעגָאטקָא

 רעד ןיא לַײװ ,"רעדירב ייױוצ יד, ןיא קורדסיוא ןטס;וֿפ םוצ טמוק

 -נַײא עטסקיניױוסױא רעקינייװ ןַארַאֿפ ןיוש ןענַײז עירָאטַאוָא

 עקיסיוכרוד ןָא ןױוש טגָאלש רעֿפיױש ןוא רעקיסַאלק יד ןוֿפ ןסולפ

 עשידִיי עטלַא ,סעידָאלעמ עשידִיי עשירעגייטש .ןלַאוװק עלַאנָאיצַאנ

 ןוֿפ ןזָארֿפ עבלַאה ןוא ןזַארֿפ ,םינוגינ עטרעווילגיוַאפ-חסונ ,ןוויטָאמ

 רעדיל-סקלָאֿפ ןוֿפ ,תוליפּת ענעדײשרַאֿפ ןֿפ ,תוליגמ יד ןופ ,טויפ

 -ַארָאבַאל רעשילַאקיחמ סרעֿפײש ןיא ןרעוו ,טכַאלָאװ עשידיטח ןּוא

 ױזַא ךיז טבױלרעד זיא סע בױא ,ןוא ןצלָאמשעג ועביא עירָאט

 ןיא ,סעיצַאניבמָאק עַײנ ץנַאג ןיא ןדנוברַאֿפ שימעכ ,ןקירדוצסיוא

 - .ןרָאװא.ןוא ןטכעלֿפעג עשילַאקיזומ עַײנ

 ןרעֿפײש רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאוװ ,םעלבָארּפ עשילַאקיװמ יד.

 תעב .עכַאֿפניײא ַאזַא ןעוועג טינ זיא ,"רעדירב ייווצ יד, וצ ןייגוצ ןיא

 -םקלַאֿפ רעקידונח טימ ןעגנורדעגכרוד זיא עדַאלַאב רעד ןוֿפ ןָאט רעד

 עקידנטײלגַאב יד רעבָא ןענַײז ,ץייר ןקידכמע ןטושּפ ןוא תומימת

 ןבָאה טֿפרַאדעג טָאה רעֿפייש... .עשילָאבמיס ךרוד ןוא ךרוד ןדרָאקַא

 סיוכרוד ןַײז זומ סָאװ ,בעוועג ןשילַאקיזמ ןַײז ןיא זַא ,ןעניז ןיא

 רעד-טָא ןעלמעלֿפכרוד ךיז לָאז ,קידחסונ ןוא ךעלמיטסקלָאֿפ ,טכייל

 ןַײז טימ טרעדיײלש ץרפ סָאװ ,ץילב רעשילָאבמיס רעיולב-לעה

 ןומ ןטנעמעלע עדייב .ערעווש ַא עבַאגֿפױא ןַא .טנַאה רעקיטכעמ

 -עֿפלָאהַאבמוא ןַא ןליֿפ ךיז טעוו טי נ ןעוו ,שיטַאמָאטַא ןסיגֿפױנוצ ךיז

 ןעינַאגרָא ןָא טָאטשנָא טײקידנערַאֿפ-דמערֿפ ַא ,עיצַאלעצרַאּפ ענ

 ןבעגעגנייא קידנצנעלג ךיז טָאה ןרעֿפײש רעבָא .סקװטעמַאזוצ

 רעשילַאקיזמ רעכַײר ןַײז ךרוד ןטייקירעוװע עלַא יד טָא ןעמוקוצַײב

 וצ ןַאלּפ ןַײז ןיא טַאהעג רע טָאה הליחתכל .טײקשירעדניֿפרעד

 ןשינָאֿפמיס ַא ןוא רָאכ ןטשימעג ןרַאֿפ עיציזָאּפמָאק יד ןביירש

 טינ סע ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ ןעלטימ יד רעבָא ,רעטסעקרָא

 ַא וצ טמיטשעגוצ ןצרַאה ןיא קיטייו טימ טָאה רעֿפײש .טביולרעד

 -סױרַא זיא סע .ןבילבעג ןיוש סע זיא ױזַא ןוא ,רעטסעקרָא-ךיירטש

 סָאוו ,ןטנעמורטסניא -ךיירטש יד רַאֿפ ערוטרעווָא ענייש ַא ןעמוקעג
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 ןופ ןָאקיססעל

 -כיוו ַא רַאֿפ טכַארטַאב טָאה קידיָאוװ ףלָאדַא רָאסעֿפָארּפ- קיחמ רעד
 .טעברַא רעקיט

 "רעדירב ייוצ יד, ןרעוו עיצַאטערפרעטניא סרעֿפײש ןיא..
 הדירי ןוא גנורעוושַאב-רעטסייג רעשילעגנערּפש ַא ןוֿפ ןביוהרעד
 -עג ַא וצ ,קורדסיוא-ףמַאק ןכעלמיטסקלָאֿפ ַא וצ עיצַאזיליוויצ ןוֿפ
 סעקינשַאּפערָאה ןענָאילימ יד ןשיװצ טױט ןוא ןבעל ףױא לגנַאר
 ןביױלג ןשיטסימיטּפָא ןטנוזעג ַא וצ ,ןטיזַארַאפ עטלייצעג יד ןוא
 -ןעגנַאלש יד רעביא ַײס ,גנַאלש רעד רעביא ַײס -- גיז ןיא
 | - ,"רערעוושַאב

 ןיא "רעדירב ייווצ יד, עיציזָאּפמָאק רעד ןוֿפ ןעניישרעד םוצ
 דנַאברַאֿפ-קיװמ ןשידִיי ןוֿפ רַאטערקעס רעד טבַײרש םרָאֿפ-ךוב
 | :וָאקטרעשט .ב

 רעֿפײש ֿבקעי עכלעוו ,סעירָאטַארָא השורי רעכַײר רעד ןוֿפ..,
 -רעלוּפָאּפ יד "רעדירב ייווצ , עירָאטַארָא יד זיא ,טזָאלעגרעביא טָאה
 ,עקירעמַא ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ַײב עטסטבילַאב ןוא עטס
 ןיא ןקַאבעגנייא ףיט ןענַײז עירָאטַארָא רעד ןוֿפ רענעט עיועטיול יד

 -נזױט רעקילדנעצ ןופ תוחומ יד ןיא טצירקעגנייא ןוא רעצרעה יד |

 ענעגנוזעג ןטסרעממַא יד ךיוא זיא "רעדירב יױוצ, .ןשטנעמ רעט
 .סעירָאטַארָא סרעפייש עלַא ןוֿפ

 קידנכוז ,רעלטסניק רעדעי יו ,רעֿפײש טָאה קרעוו עלַא ןיא..
 ַײס ,ןטייקיטרַאנגיא ענעדײשרַאֿפ ךרוד טקעלּפטנַא ךיז ,געוו ןַײז

 ןוא עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד .םרָאֿפ ןיא ַײס ןוא טגַאוניא ןיא
 ,תוטשּפ ריא טימ "רעדירב יױוצ יד, רעבָא זיא עטטקיט .ַאנגייא
 -ירב יױוצ, ךרוד .טײקכעלמיטסקלָאֿפ רעשידִיי וא טיקשירַא;עמ

 עשידִיי יד ןוֿפ רעצרעה יד וצ טקעריד טדערעג רעפייש טָאה *"ועד

 -ּפָאדַא ןענַײז "רעדירב ייוצ יד, .ןשטנעמ-סקלָאֿפ ןוא רעטעב יא
 .גנוֿפַאש-סקלָאֿפ ַא יו טעמּכ ןוָאװעג ט ויט

 -נייא ןוא ןָאט-סקלָאֿפ ןוֿפ סעיצַאזינָאמרַאה ךרוד טָאה רעפייש
 ,עלַאיצָאס יד ט'יטערּפועטניא ױזַא ןעלטימ עשירעלטסניק ענַאֿפ
 -עהוצ םעד רַאֿפ גנירג זיא'ס זַא ,ץרפ .ל .י ןוֿפ עמעָאּפ עשילָאבוניס

 ַא ןילַא .טגיל עיטַאפמיס ןַײז טַײז סנמעוו ףיוא ןלייט װא וצ רער

 ,ןדײל יד טימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג טָאה סָאװ ,שטנעמ-סקלָאֿפ

 טערקנָאק רעייז קיזומ ןַײז טָאה ,ןסַאמ יד ןוֿפ ןעגנונפָאה ןוא ןדיירֿפ

 רעוו ןוא "רעדירב ייווצ יד, ןיא רעוו זיא'ס רעוו ןכָאוטשעג-עטנוא
 םעד ךרוד גנוטיײדנָא ערָאלק ַא ךיוא טיג רעֿפײש .זיא *גנַאלש, יד

 ןוֿפ גנַאגסױא ןקיטליגדנע םעד ףיוא עירָאטַארָא רעד ןוֿפ לַאניֿפפ

 ןַײז טימ ךעלטַײד רעייז סָאד טגָאז רע ."רָאה יד ַײב ךיז ןסייר סָאד,

 עירָאטַארָא רעד בילוצ... .ןָאט ןרעכיז ןוא ןדנגייצרעביא ,ןקידרעּפָאה

 ןוא רָאכ ןרַאֿפ ןליצ ןוא ןבַאגֿפױא ערעסערג ןטקַאוועגסױא ןענַײז
 ."ףירגַאב ןשילַאקיװמ ןרעכעה ַא ןגָארקעג טָאה רערעהוצ רעד

 ןשידִיי םעד ךרוד ןרָאװעג טרידרָאקער ךיוא זיא עיציזָאּפמָאק יד
 | .ךואר השמ ןוֿפ ריא קרָאי-וינ ןיא רָאכ ןשינָאמרַאהליֿפ

 -טָאג ירַאז טבַײרש "רעדירב ייווצ יד; ןוֿפ דרָאקער םעד ןגעוו

 | :דירֿפ

 טינ ןבָאה האנה ןלעוװ דרָאקער-ףַארגָאנָאֿפ םעַײנ םעד ןוֿפ..,
 עכלעוו ,ןענַארעטעוו-רָאכ רוד רעטלַא רעד ןוא ,רוד רעַײנ רעד רַאנ
 רָאנ ,ןײלַא ןרעֿפײש ֿבקעי ןרעה ןוא ןעז וצ היכז יד טַאהעג ןבָאה
 רעדנעל עלַא ןיא קיזמ רעשידִיי ןוֿפ רעבָאהביל רועיש ַא ןָא עקַאט
 רשֿפא ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ייז ןשיווצ ןוא ,ןדִיי ןעניווו סע ּוװ
 -סקלָאֿפ ןשידַיי-שינַאקירעמַא םעד ןוֿפ טרעהעג טינ טציא זיב
 .רעֿפײש ֿבקעי רָאטיזָאּפמָאק
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןוא ןטנעגיריד ,רעקיזמ לָאצ עניילק יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 ענעגייא סרעֿפיײש ֿבקעי ןקנעדעג עכלעוו ,רעגניז-רָאכ עוויטיסנעס
 -וס, ןלעיצעּפס ַא טימ ןלעוו ,עיציזָאּפמָאק רעד ןוֿפ גנוזעטייטסיוא
 -ַארָא רעד ןוֿפ גנוקעלּפטנַא רעד וצ ןרעהוצ ךיז שוח ןשיטירק-ײרעּפ
 ןגעוו ןלעלַארַאּפ ןעִיצ ןוא ןכַײלגרַאֿפ עכעלקנַאדעג ןכַאמ ןוא עירָאט
 עטַאלּפ רעקיטציא רעד ןיא זיא סָאװ ,טנעצקַא םענעי ,שטיינק םעד
 טנַײה רערעהוצ רעד .גנושטַײטסױא ענעגייא סרעֿפײש יװ שרעדנַא
 טייקשידָאלעמ רעקיצרַאה רעד ןוֿפ ןבָאה האנה סיורג לֿפיײוצ ןָא טעוו
 ןשיווצ טכַאמעג טָאה רעֿפײש ֿבקעי סָאװ ,זעטניס ןֿפױא טריזַאב
 .םינוגינ עשידִיי עכעלמיטסקלָאֿפ ןוא עשיגרוטיל

 עירָאטַארָא סרעֿפײש ןוֿפ גנושטַײטסיױא ןַײז ןיא טָאה ךואר השמ
 רעביא שינעדנעטשרַאֿפ עֿפיט ןוא רָאכ ןרעביא לָארטנָאק ןלוֿפ ןזיווַאב
 -יו ןטסילָאס יױוצ יד וצ ןבעגעגרעביא רע טָאה סָאד .קיזומ רעד

 ,ָאנַארּפָאס-ָאצעמ ,יקסניפיר דירגניא ןוא ,ןָאטירַאב ,ףלואוו סםַאיל
 -רַאֿפ ןוא רָאלק זיא עיצקיד סנמעוו רעגניז ענערַאֿפרעד עדייב
 ןוֿפ (רעטלע ןוא) רענעלק זיא רָאכ רעקיטציא רעד .ךעלדנעטש
 ךָאד ,טרירעּפָא טָאה רעֿפײש ֿבקעי ןכלעוו טימ רָאכ"סַאמ םעד
 רעטנוא וויטקעלָאק-רעגניז רעד ןהצע ןַא ךיז טיג} ךיז טעווַאּפס
 רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד טימ טקישעג רעייז עיצקעריד סכואר השמ
 ןוֿפ גנוטיילגַאב רעלַאטנעמורטסניא רעד ןיא סעַײנ ַא .עיציזָאּפמָאק
 -ךיירטש םעד טָאטשנָא לגרָא ןוֿפ ריֿפנַײרַא רעד זיא קרעו םעד
 ,ךיז טכַאד רימ .ןרעֿפײש ןוֿפ טלעטשעגנייא לעניגירַא ,רעטסעקרָא
 ןדמערֿפ ןימ ַא סעּפע וצ ןביג לגרָא ןוֿפ טירָאלָאק ןוא רענעט יד זַא
 -טקלָאֿפ ןשידִיי םוצ ךעלמיטנגייא טינ זיא סָאװ ,ליֿפעג-סגנומיטש
 טינ רעבָא טרענימ סָאד .ללּכב ערעֿפסָאמטַא רעשילַאקיזמ ןוא דיל

 ,"?לכב דרָאקער םעד ןוֿפ טעטילַאווק יד |

 יײףמסוי ןב זישמג

 ס'.ש ןוֿפ ייליבוי ןקירָאי 10 םעד דוֿבּכל זיא 1925 יַאמ 24 םעד

 -"רעקייבידוטס; קרָאי-ינ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןעגנוֿפַאש
 ,רָאכ ןוֿפ לייטנָא ןטימ "ףסוי ןב חישמ , עירָאטַארָא ןַײז רעטַאעט

 .רעדניק 75 ןוֿפ רָאכ ַא ןוא רעטסעקרָא ןשינָאֿפמיס

 -ילַאנַא (237-254 .זז) *רעֿפײש ֿבקעי; ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 סרעֿפיײש ןוא ןַאמייטש .ב ןוֿפ *ףסוי ןב חישמ, קרעװ סָאד טריז

 ;טבַײרש ןוא ,קיזומ

 ענַײז ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב וצ ףיא גנַאל קידנטעברַא ,רעֿפײש...,

 -- קילג םוצ -- ךיז טָאה ,ןשינעביילברעביא עשיטסילַאנָאיצַאנ

 סלַא וליֿפַא .גנודניֿפמע רעלַאנָאיצַאנ ןַײז ןוֿפ *טַײרֿפַאב, טינ לָאמנייק
 דַאנָאיצַאנ ןייק ןרָאװעג טינ לָאמניײק רע זיא עיצקַאער ענַאטנעמָאמ
 -עגֿפױא זיא רע .ןרעוו טנָאקעג טינ סע טָאה רע .טסיליהינ רעל
 יז טימ טָאה ןוא ןסַאמ עשידִיי יד ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןשיווצ ןסקַאו

 זיא עדנעגעל-חישמ יד ףיט יו טסּוװעג טָאה רע .טבעלעג קידנעטש

 יו ןענַאטשרַאֿפ רָאלק רע טָאה קיטַײצכַײלג .טלצרָאװרַאֿפ יז ןשיווצ

 ןיא עדנעגעל יד ןטלַאהוצנָא ןסַאמ עשידִיי יד רַאֿפ זיא סע ךעלדעש
 טנעה עטגײלרַאֿפ טימ ןטרַאוװ ןוא ןציז :םרָאֿפ רעלַאסקָאדָאטרָא ריא
 טָאה רע ,ןָאטּפָא ץלַא ןוש טעװ סָאװ ,חישמ ַא ןוֿפ םוקנָא ןֿפױא
 "טלעוו רענעיג טימ עדנעגעל יד זיא סע טרָאּפעגֿפױנוצ יו טסּוװעג

 ַײב ,"רָאדירָאק ַא זיולב; זיא סָאװ ,טלעוו יד ןַײז לטבמ ןטימ ןוא
 יד ,עמעָאּפ סנַאמייטש ךרוד ,רע טָאה ָאד זַא ןעמוקעגסיוא זיא םיא
 ַא ןיא יז ןדימשרעביא ןוא עדנעגעל יד ןַײז וצ ןקתמ טיהנגעלעג
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 ןוֿפ זדלָאה ןֿפױא טגיל סָאוו ,טייק ַא טָאטשנָא ,רעוועג רענָאיצולָאווער

 ןסַאמ-סקלָאֿפ עטיירב יד

 עקיזָאד יד זַא ,לַאֿפעגנַײא טינ לָאמנייק ןרעֿפיײש רעבָא זיא סע

 סָאװ-ּפַאנק זיא ,ןענַאמייטש ןוֿפ ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא יז יו עמעט
 רעֿפיײש סָאװ ,רעוועג ערענָאיצולָאוװער סָאד ןרעוו וצ ןעוועג לגוסמ

 ןרַאֿפ שוח ןטנוזעג ןַײז טימ טָאה רעֿפײש... .טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה
 ןלָאבמיס סנַאמייטש ןזיולבטנַא וצ טוװרּפעג םזילַאער ןשיטסילַאיצָאס

 רַאֿפ ךעלגנעגוצ ןַײז לָאז סָאװ ,םרָאֿפ ַאזַא ןיא ייז ןכַאֿפנײארַאֿפ ןוא

 -ייטוע סָאװ ,סנקלָאוװו יד ןזָאלבעצ טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ןסַאמ יד

 ."עמעָאּפ רעד ןיא טברוהעגנָא טָאה ןַאמ
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 "םלוג , םוצ ןטָאנ עשיֿפַארגָאטױא ס',ש

 ןיא ּפָא .ש ךיז טלעטש קרָאי-וינ ןייק געוו ןֿפױא ,1925 ןיא
 1925 רעמוז .,טנװָא ןשילַאקיזומ ַא טרָאד טריגיריד ןוא טיָארטעד
 טבַײרש רע ּוװ ,"טעגיידעג טינ, ּפמעק ןיא ןַײרַא ךיוא רע טערט
 טריֿפעגֿפױא ןרעוו סָאװ ,רעטסנעֿפ .ב ןוֿפ סעירָאנעצס יד וצ קיזומ
 "וינ ןיא ןעמוקעגקירוצ .לטסעמ ֿבקעי ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא
 סלַא 1926 ץרעמ 27 םעֶד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ רע טערט קרָאי
 םורַא טרָאֿפ ,ּפמעק ןיא רעדיו רע זיא טַײצ-רעמוז .טנעגיריד
 טימ טריגיריד ןוא טריזינַאגרָא רע ּוװ ,טעטש ענעדײשרַאֿפ רעביא
 ןטעברַא ןָא רע טבייה קרָאי-וינ ןיא קידנעמוקקירוצ ןוא ,ןטרעצנָאק

 -רַאֿפ רע סָאװ ,?םלוג; סקיווייל ףיוא טיובעג עירָאטַארָא ןַא ףיוא

 ,טינ רעבָא טקידנע

 ײרעבָאטקַא;

 גנַאזעג טײהַײרֿפ ןטימ ףיוא .ש טריֿפ 1930 רעבמעצעד 20 םעד
 איל טימ *רעבָאטקָא; עירָאטַארָא ןַײז *לָאה יגענרַאק, ןיא ןיײרַאֿפ
 ןיא 1931 רַאורבעֿפ 28 םעד ןוא ,טסילָאס סלַא (ןָאטירַאב) ינאקיר

 .טסילָאס סלַא יקסמָאדַאר יעגרעס טימ לּפמעט אקעמ
 -ילַאנַא (254-267 .זז) *רעֿפײש ֿבקעי; ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 ןוא *רעבָאטקָא; דלַאװכוב .נ ןוֿפ רעטכיד 12 ןוֿפ שזַאטנָאמ םעד טריז

 :טבַײרש ןוא ,קיזומ ס',ש
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 ,עבַאגֿפױא עטריצילּפמָאק רעייז ַא ךיז רַאֿפ ָאד טָאה רעֿפײש...,
 "רענייר, ןוֿפ דיישרעטנוא ןיא) קיזומ-סַארגָארּפ טָאה ןעמונעג ללכב
 רעד תעב .טסינָאּפמָאק םעד רַאֿפ תונורסח ןוא תולעמ עריא (קיזומ
 ןייק וצ ,סַארגָארּפ םוש ןייק וצ ןדנובעג טינ זיא רעקיזמ "רענייר,
 ערעדנַא םוש ןייק וצ טינ וליֿפַא וא עעדיא "רעלעיצעּפס, םוש
 -סגנוֿפַאש ענַײז ןיא טָאה רע סָאװ ,ענעגייא ענַײז רעסיוא ןעגנומיטש
 -עגּפָא ןַא ןיוש ךיז רַאֿפ רעקיזומ-"םַארגָארּפ , רעד טָאה ,ןטנעמָאמ
 ןטלַאה רדסּכ ךיז חמ רע .עירעֿפירעּפ ענעטסָאמעגּפָא ןוא עטמַאצ
 ךיז חמ רע .טסקעט-רעטרעוו םנוֿפ עעדיא-לַארטנעצ רעד ןָא
 .רעטכיד םונוֿפ ןעגתמיטש עקידנרעדנע-ךיז יד טימ ןסולֿפנייַאב
 ןעמוקַאב טינ רעבירעד ןענָאק ןעגנומיטש עשילַאקיזמ ענעגייא ענייז
 -ַאש ןקידנעלקיווטנַא-ךיז םענעגייא ןַײז ,גנּווװש ןלעודיווידניא ןַײז
 ןוא טירט ףױא טצענערגַאב ןוא ןדנובעג זיא רע .טעפמיא-סגנוֿפ
 רעקיזװמ-"סַארגָארּפ, רעד רעבָא טָאה טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ .טירש
 זיא עמעט ןַיז סָאװ ,םעד טימ "םענייר , םעד יבגל גוצרָאֿפ ןסיורג ַא
 זיא סע .עטריזיטַאמעכס-יוש ַא ,עטלעטשעגטטעֿפ ַא הליחתכל
 ןוא טייקנמּווװשעצ ַא ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא לַאֿפ ַאזַא ןיא םיא רַאֿפ רעווש
 ןטייקירעווש ךָאנרעד ןבָאה ןוא ןטימניא ץעגרע ןעשזדנָאלבקעוװַא
 יד ןוא תולעמ יד .עמעט רעד ןוֿפ ץרַאה םעד וצ ןעמוקוצקירוצ
 ךַײלג טעמּכ ןלַאֿפ עדייב ןיא ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןריסנַאלַאב תונורסח
 | ,ךַײלג ףיוא

 טֿפַאש רעקיזמ-"סַארגָארּפ רעד ןעוו טדערעג רעבָא זיא סָאד
 ןָאט וצ ָאד טָאה רע .טסקעט ןשיטילָאנָאמ ןייא ןוֿפ עמעט רעד ףיוא
 -עּפמעט ןייא טימ ,דנַאטשוצ טימעג ןייא טימ ,רעלטסניק ןייא טימ
 -ַאש םענעי ןיא זיולב ךיז ףרַאד רע.. .ליטס ןייא טימ ןוא טנעמַאר
 יברעד וליֿפַא ףרַאד רע ,רע זיא רע זַא ,ןסעגרַאֿפ סעצָארפ-סגנוֿפ
 ןליֿפַא ןוא "ךיא , םענעגייא ןַײז ןוֿפ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןָאטסױא ךיז
 רעשיגָאלָאטנַא -שיטעטניס ַאזַא ןיא.. ןעמָאנ םענעגייא ןַײז ןֿפ
 -עטשרָאֿפ ןייא ףיוא ןליפשע ףרַאד טסינָאּפמָאק רעד ּווו רעבָא טעברַא
 -ַארעּפמעט ןעצַײרד טימ ןָאט וצ טָאה רע ּוװ ,"ןלָאר ןעצַײרד גנול
 טקוק ,ןעגנומיטש ןוֿפ ללש ַא טימ ןוא ןליטס ןעצַײרד טימ ,ןטנעמ
 סָאד .ןַײרַא ןגיוא יד ןיא טסינָאּפמָאק םעד עיצַאזינַאכעמ ןוֿפ הנכס יד
 טקוקעג טינ ,טסינָאּפמָאק ןדעי טימ לַאֿפ רעד ןעועג טלָאװ
 .ןרעֿפיײש טימ לַאֿפ רעד רעבָא סע זיא לעיצעּפס .זיא רע לַאינעג יו
 ליוו רעֿפײש יו ןיוש רימ ןעעז ןעגנוֿפַאש עטשרע עמַאס ענַיז ןיא
 ןַײז ןבעג ליו רע .קעווצ ןטלּפָאד ַא עיציזָאּפמָאק ןַײז טימ ןעניד
 טָאה רע רעבָא ,סונעג ןשילַאקיזמ-ןרענָאיצולָאװער ַא עירָאטידױא
 .טסקעט םנוֿפ טרָאװ ןדעי ןשטַײטרַאֿפ הׂשעמ תעשב ןעניז ןיא ךיוא
 טעמּכ ַײברעד טכיורבעג רע .םינֿפוא ענעדיײשרַאֿפ ףיוא סָאד טוט רע
 ךעלכַאזטּפױה ןוא טלָאמ רע ,טריטפלוקס רע .ןעלטימ-טסנוק עלַא
 -רעלטסניק רעטוג ַא יו גנַאלק ךרוד רעטרעוו יד סיוא רע טליּפש

 טימ ןַײז הנהמ לי רע .ץנעידיוא ןַײז ןעק רעֿפײש .רָאטַאטיצער
 -נעצקַא קיזװמ ןַײז ךרוד ליוו רע .טײקלוֿפסקורדסױא סרעטכיד םעד
 זױלב טינ רע טשטַײט .עזַארֿפ רעד ןיא עלעטניפ עמַאס סָאד ןריט
 סעדעי ךיױוא לָאמטֿפָא רָאנ ,שילַאקיחמ רעדנזזַאב עזַארֿפ עדעי
 -יומ טימ "ןגיובנגער, טרָאװ סָאד טדײלקַאב רעֿפײש ןעוו .טרָאװ
 ,ןרילָאק-קיזחֹמ ענַײז ױזַא ןיוש רע טריסנַאוינ ,ןעגנַאלק עשילַאק
 טדניב גנולדנַאהַאב עקיזָאד יד .ןגיובנגער םעד ןעז-ןרעה לָאז ןעמ זַא
 ןוֿפ גנולקיוװטנַא רעשילַאקיװמ רעד ןיא סיֿפ ןוא טנעה רעבָא םיא
 טייו ױזַא ןיײגוצקעווַא ןרַאֿפעג רעקילדנעצ ןרעױל ָאד .עמעט ןייז
 ןלָאז ּפונק-טפיוה ןשיטַאמעט םעד וצ קירוצ ןגעוו עלַא זַא ,ריא ןוֿפ

 -סױרַא ןרעֿפײש ךָאד טגנילעג סע ןעוו לָאמ סעדעי .ןרעוו טלעטשרַאֿפ
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 ןופ ןָאקיסצעל

 טליֿפ ,טניריבַאל םענעֿפַאשעג םענעגייא ןַײז ןוֿפ ךיִז ןרעטנָאלּפוצ

 .ןצרַאה ןֿפױא רעטכַײל טרעוו סע יװ ךיז

 ,עיגָאלָאנָארכ טיול סעירָאטַארָא סרעֿפיײש ךָאנ ןגלָאֿפ רימ ןעװ.
 םעד ןגייל וצ טינ ךיז רעביא טעברַא רע יו ןעז ךעלטַײד רימ ןענָאק
 ןעמוק ןָאק סע ּוװ טרָאד עזַארֿפ רעדָא טרָאװ ןֿפױא ליֿפױזַא ּפָארט
 .עעדיא-קיזומ רעלַארטנעצ רעד טימ טקילֿפנָאק ןיא

 ןיא סעיצַאקילּפמָאק ןוֿפ לָאצ יד זַא ,ֿפוא ַאזַא ףיױא ןעעז רימ
 *רעבָאטקָא; רעד יװ ףָאטש ןטריזיטעטניס ַאזַא וצ קיװמ טַײרש

 טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא -- ןרעֿפײש ַײב רעמ ךָאנ ךיז ןרעסערגרַאֿפ
 רעקידרעִירֿפ ןַײז ןוֿפ ךעלטשער יד בילוצ -- ןטסינָאּפמָאק ערעדנַא
 | | ,גנולעטשנייא רעוויַאנ

 ןיא "רעבָאטקָא; סרעֿפיױש ןרעה רעקיזמ עשיטעווָאס יד ןעוו
 -שילַאטנעמּונָאמ יד ןוא םענרַאֿפ ןסיורג םעד ןרעדנּוװַאב ןוא 2
 ןזיוװצנָא טינ ךיא רעבָא יז ןלעֿפרַאֿפ ,טעברַא רעד ןֿפ טײק
 טינ ןענַײז סָאװ ,עיציזָאּפמָאק רעד ןיא ןלייט עקינייא ףיוא ןרעֿפײש
 -עטינעג ןעמַאװצ שינַאכעמ יו רָאנ ,טבעוועגנעמַאװצ שינַאגרָא
 יד טױֵל טעברַא ןַײז טרידיװער ךעלשביה טָאה רעפייש .עטעװ

 ייןעגנוז נא עזשעירעלטסניק ןוא עשינעמכַאֿפ עקיזָאד |

 ;טבַיײרש רמרמ ןמלק

 סָאד ,גוטכיד רעשירַאטעלָארּפ רעשידִיי רעד ףיא טציטשעג;

 -עברַא עשירעבָאטקָא-רָאֿפ יד ןוֿפ ףמַאק םוצ ףור ןוא דיל-סנדייל
 -ךטעווָאס םניא "דיל-רעֿבָאטקָא, סָאד ןוא עקירעמַא ןיא רעטכיד-רעט

 רעֿפיײש ֿבקעי רָאטיזָאּפמָאק רעשירַאטעלָארּפ רעד טָאה ,דנַאברַאֿפ

 ,ןײרַאֿפ גנַאזעג טײהַײרֿפ ןרַאֿפ *רעבָאטקָא, עינָאֿפמיס ןַײז ןֿפַאשעג
 ןיא טקירדעגסיוא סַאלק-רעטעברַא םנוֿפ גיז וא ףמַאק רעד זיא סע

 ."ןעגנַאלקה עשילַאקיזחװמ ןיא ןוא רעטרעוו עשימטיר

 ;טבַײרש ןיגלָא .מ

 -- ןעמענַײרַא טנָאקעג טלָאװ ןעמ סָאװ טינ זיא עגַארֿפ יד..;

 ןעמונעגנַײרַא שיטקַאֿפ טָאה'מ סָאװ רָאנ--- גערב ַא ןָא זיא סָאד סָאװ

 ןוא ,טרינָאּפמָאק זיא עצנַאג סָאד ױזַא יו ןוא עירָאטַארָא רעד ןיא
 -ייע רֿבח טימ קידנרירעּפָאָאק ,דלַאווכוב רֿבח זַא ,ןגָאז ןעמ זומ ָאד
 ,קרעו ַא ןֿפַאשעג טָאה רע .טעברַא ענעגנולעג ַא ןָאטעג טָאה ,ןרעֿפ

 סע טכַאמ ,ןטנעמגַארֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ טיײטשַאב סע שטָאכ סָאװ
 ןיא ןבירשעג זיא סע שטָאכ ןוא ,ךַאז עצנַאג ןייא ןוֿפ קורדנַײא םעד

 יט ,ךלַאוװכוב רֿבח ַײס .שינָאמרַאה סע טגנילק ,ןטַײצ ענעדײשרַאֿפ

 ןבָאה םעד בילוצ .קיטסַאבמָאב ןדימעגסיוא ןבָאה רעֿפײש רֿבח

 ערעדנוזַאב טָאה ןיילַא ךַארּפש יד ּוװ רעדיל רַאֿפ טיהעג ךיז יז

 רעד רַאֿפ סַאר ןימ ַא ןַיז רָאנ ןֿפרַאד רעטרעוו יד... ןטקעֿפע-גנַאלק

 יז ןקידירֿפַאב גנורעדָאֿפ יד טָא ןוא ,ןעגנוזעג טרעוו סָאװ ,קיזמ
 ."סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 ,טבַײרש רעדעֿפ .מ

 ןַא סָאװ ,עטכישעג-קיזמ רעד ןיא לָאנ עטשרע סָאד זיא'ס.;

 רערענָאיצולָאװער-שירַאטעלָארּפ ַא טימ ןֿפַאשעג טרעוו עירָאטַארָא

 רעשירַאדנעגעל ַא סעפע טינ זןיא דלעה טּפיוה רעד ּוװ ,עיגָאלָאעדיא-

 עדנֿפמעק יד -- עיצולָאוװער יד רָאנ ,חישמ ַא ,גינעק ַא ,רעקילײיה

 ןסַאמ ערענָאיצולָאוװער עשירַאטעלָארּפ

 רֿבח ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזװצ ןזיא *רעבָאטקַָא; ןוֿפ טסקעט רעד

 -ןוָאב יװ ,רעטכיד ערענָאיצולָאווער ןוֿפ רעדיל ייר ַא ןוֿפ דלַאוכוב

 ,רעֿפעֿפ ,ווָארינשוק ,ןײטשֿפָאה ,יקסוועשטניוו ,דלעֿפנעזָאר ,רעווָאש

 יד , .שיקרַאמ ןוא ָאקטיווק ,יקסווָאקיַאמ ,ָאריּפַאש ,ןַאמצרַאווש

 יױןצ ןיא ןיא יז ןוא ןָאטירַאב ןוא רָאכ ַא רַאֿפ ןבירשעג זיא עירָאטַארָא/

 ,גָאלָארּפ ַא טימ ןלַײט
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 רעט ַאעצ ט ןשידיי

 -טכע ,עקיטולב-לוֿפ ַא ,עקיטֿפַארק ַא זיא קיזװמ סרעֿפײש רֿבח

 תוכיש ןייק טינ טָאה קיחמ עשירַאטעלָארּפ עטכע יד .שירַאטעלָארּפ
 -רעדָאמדַארטלוא עמערטסקע סָאװ ,קיזומ רעד טימ רעדָא זעשזד טימ

 ןוא שער םעד קידנכַאמכָאנ ןריצודָארּפ ןטסינָאּפמָאק עשיטטינ
 יד .ירָאטקעֿפ ַא סדרָאֿפ ןוֿפ ,קירבַאֿפ-רָאטקַארט ַא ןוֿפ רעדליּפעג
 .וא.א שיטָאזקע ןַײז וצ טינ טכוז קיחמ עשירַאטעלָארּפ עטכע

 -רעטעברַא יד רַאֿפ ךעלדנעטשרַאֿפ ןַײז ףרַאד קיזמ עשירַאטעלָארּפ

 ןַײז טינ רָאט סע .כָארקעצי-לַאטנעמיטנעס ןַײז טינ רָאט סע .ןסַאמ

 -ֿפערק ןַײז ףרַאד סע .סיקסווָאקיישט יו :עיטסימיסעפ-שיטסיכיזניא

 .קיטומ ,קיטסול-ףמַאק ,קיט

 סע סָאװ ,םעד טימ שירַאטעלָארּפ זיא קיחמ סרעֿפײש רֿבח..-

 ןביוא ןבָאה רימ סָאוו סָאד טימ ןטלַאהעגסיױא טנעצַארּפ טרעדנוה זיא

 זיא עירָאטַארָא רענעגנולעג ןַײז ןוֿפ גנַאזעג-רָאכ רעדעי .טנכייצעגנָא

 טריצילּפמָאק ןענַײז ייז שטָאכ ,ןרָאכ סרעֿפיײש .םעד ףיוא תודע ןַא

 ,רערעהוצ ןרַאֿפ ךַאֿפנײא ייז ןענַײז ךָאד ,טקנוּפדנַאטש ןשינכעט ַא ןוֿפ

 עשידָאלעמ יד לָאמ עלַא טיה רע .טסידָאלעמ ַא זיא רעֿפײש לַײװ

 טול שטָאכ .קידוועגניז רעייז ןרָאכ ענַײז ןענַײז רַאֿפרעד ןוא ,עיניל

 ךָאד ,טסינרעדָאמ ַא רע זיא ,ֿפַאש ןַײז ןוֿפ גנַאצ ןוא סענרַאֿפ

 ,וו.א.א ןווָאהטעב ,לדנעה ,ךַאב רעקיסַאלק יד וצ טגיינעג רעמ רע זיא

 ַא זיא קינכעט יד .עשיסַאלק יד זיא עזַארֿפ סרעֿפײש ןוֿפ יובעג רעד

 ,שילַאגוֿפ ןבירשעג ןענַײז ןרָאכ עטסרעמ סרעֿפיײש .עשינַאילדנעה

 ,ערעדנַא רעד ןגעקטנַא ענייא ןענַײז סעיצקעס עקימיטש-ריֿפ .ה.ד

 וצ רעווש קידלַאװג זיא'ס .שינָאמרַאה ךָאד ,שיטסינַאגַאטנַא טעמּכ

 טימ סע טוט רעֿפײש .טנכייצַאב טרעוו קיזומ ַאזַא יו עגוֿפ א וביײרש

 יַאב וצ טושּפ ,םענרַאֿפ אזַא טימ ,טייקנייר ַאזַא טימ ,טייקיטינעג א

 ןוֿפ דיל רעדעי .שיטסילאערדצ ןױש רע זיא זַײװנטַײצ .ןרעדוּווו

 ױזַא עיצַאטערּפרעטניא רעשילָאקיזומ ןַײז ווֿפ סיורא טמוק טסקעט

 יד .רעִירֿפ זיא טינ ןעוו יו רערעהוצ םוצ ךעלדנעטזנראֿפ ןוא ראלק

 ױזַא ,ףראשש ױזַא ,טלוב ױזַא רעדיל יד טריזירעטקאראכ קיזומ

 "ַאװער אזא טימ טריוהעגוא ןרעוו רעדיל יד זא ,ףיט ועגוורדונגררוד

 ןוא רעקיטסָאה ןריסלופ טולב רעזדנוא ןכאמ סאוו ,וערר ורעואיצול

 קיחמ יד סאו ,גתמיטש רעכױה רעד ווֿפ וסירעגטיװ ורעוו ריװ
 -טנַא ןַא זיא "רעבַאטקא, עיראטארא יד .ןיירא זדנוא ןיא טגוערב

 טאה ןעגנוֿפַאש עקידרעירֿפ .ענַײז ןיא ,טסקַאװ רעֿפיײש .גווקעלּפ

 "טינ ַא -- טקנופדנַאטשש ןשיראטעלארּפ ווֿפ -- טליֿפעג ךאנו ךיז

 טַאה ענַײז קיחמ יד .טסעֿפ טינ שיגאלאעדיא ,טייקנטלאהעגסיוא

 טציא .סעשידיסח ,תונזח ןוֿפ ןעגנַאלקּפַא טאהעג טראד ןוא אד ךאנ

 טעוו "רעבאטקא,.. .תלוסּפ ענעי ןוֿפ ומיס ןייק רעמ אטינ זיא

 ,רעלטסניק עשיראטעלארּפ ערעדנַא רַאֿפ םרוט-טכייל ַא יו ןעויד

 םעד ןעניד וצ טֿפארק-סגנוֿפאש רעייז ןיא ןקיטומרעד יז טעװ

 ןֿפלעהטימ ווא ףמאק ןייז ןיא םיא וקיטומרעד וצ ,טָאיראטעלארּפ

 ןבַײלבראֿפ טעװ "רעכאטקא, .גנוַײרֿפאב רעקיטליגדנע ןיַיז ראֿפ םיא

 -שיראטעלַארּפ עטשרע סָאד סלַא רוטארעטיל-קיזומ רעזדנוא ןיא

 ,ןטַאטש עטקיניײרַאֿפ יד ןוֿפ ןדָאב ןֿפױא וֿפאשעג ,קרעוו עזשילאקיזוח

 ןבַײלברַאֿפ טעוװ יז .שיסָאלק ןבַײלברַאֿפ יז טעוו עכלעזא סלא ןוא
 | .*קרעוו-רַאוטרעּפעד ַא

 :טבַײרש *רעירוק רעשילַאקיזומ רעד,

 -ַארָא עליבַאטס סטלעוו יד ןוֿפ ענייא ןרעוו טעוו *רעבָאטקָא; זַא,
 -ָאיצולָאוװער עסיוועג ןעמענסױרַא טעוו ןעמ ביוא רעכיז זיא סעירָאט
 .רעלוּפָאּפ ןרעוו לָאז סע זַא ,געוו ןיא ןַײז ןלעװ סָאװ ,ןלייט ערענ
 -נריסערעטניארַאֿפ קרַאטש ַא טכַאמעג טָאה עיצַארטסעקרָא יד.
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 -ַײז סע .רעטסעקרָא סעניילק םעד ףיוא טקוקעג טינ קורדנַײא ןקיד

 לָאצ ערעסערג ַא ןבָאה טֿפרַאדעג קיטיינ טָאה ןעמ ּווו רעטרע ַאד ןענ

 יד רעטנוא ךעלגעמוא ןעוועג רעבָא זיא סָאװו ,סרעליפש-ךיירטש

 ,"ןדנעטשמוא

 ;טבַײרש קיווָאנ .ּפ

 סָאװ םעד ןקעוו ןעלבירג ןלַאנָאיסעֿפָארּפ-קיזמ יד ךיז ןלָאז..,

 ןעילַאקיזומ , ןוֿפ זיא רעדיל ןוֿפ גנולמַאז ַא סָאװ ןוא זיא עירָאטַארָא

 "רערעייז, יב לָאה יגענרַאק ןיא רעטעברַא ןַא טציז ."טקנופדנַאטש

 ךיז טרעטנָאלּפעצ רע ןעוו ןדירֿפוצ זיא ןוא העש רָאּפ ַא עירָאטַארָא ןַא

 רע רעדָא ,םיא וצ טדער ןעמ סָאװ סייו רע ןעוו ,טנעמָאמ ןייא וצ

 ןוא ךרוד רעטרעוו ערָאלק טדער *רעבָאטקָאג .סייוו רע זַא ,טניימ

 םוצ ןגייא זיא ןוא טנָאנ ןוא רָאלק ,יױשזרוב םעד רָאלק ,ךרוד

 ."רעטעברַא

 ;טבַײרש ינדרי .מ

 רעֿפיט ןַײז ךיז טריּפש סעיציזָאּפמָאק סרעֿפיײש ןוֿפ רעדעי ןיא;

 ןעגנַאלק יד ךרוד .טלעוו רערעסעב ַא ןיא ןוא ןשטנעמ םניא ןביולג

 ,עקידנלַאשֿפױא ןיא ןָא רע טגָאז *רעבָאטקָאג עירָאטַארָא ןַײז ןוֿפ

 ןַײז טעוו סָאװ ,טלעוו רעַײנ ַא ןוֿפ ןעמוקנָא סָאד רענעט עטלעהעצ

 טרָאד טקירד רע .רעטציא ןבעל רימ רעכלעוו ןיא יד יװ שרעדנַא

 רעד סָאװ ,זױרבּפױא ןוא םרוטש ןצנַאג םעד ,ףמַאק םעד סױא

 ץלָאטש טימ ןָא םיא טליֿפ ןוא םיא טבייהרעד ,ךרוד טכַאמ שטנעמ

 "יא ערענָאיצולָאװער טימ ןדָאלעגנָא זיא קיזמ יד .גנונעֿפָאה ןוא

 ."ןעגנומיטש ןוא ןקנַאדעג טימ ,טסול ןוא ףמַאק טימ ,ןעעד

 יױַאפש ןקיצנייא ןייק;

 "לָאה יגענרַאק,, ןיא ףיוא .ש טריֿפ 1921 רעבמעטּפעס 26 םעד

 ."ןַאּפש רעקיצנייא רעד, עירָאטַארָא ןַײז

 ילַאנַא (267-215 .זז) *רעֿפײש ֿבקעי, ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 טבַײרש ןוא *ןַאּפש ןקיצנייא ןייק, עמעָאּפ סשיקרַאמ ץרּפ טריז

 7 | :קיזומ ס',ש ןגעוו

 ןיא טעמּכ עיציזָאּפמָאק עקיזָאד יד ןבירשעג טָאה רעֿפײש,
 עקיטֿפערק ןוא עֿפרַאש טבעוװועגנַײרַא ָאד טָאה רע .ליטס ןששיסַאלק

 יז ןטכעלֿפוצסױא טינ טַאהעג ןעניז ןיא רדסּכ טָאה ןוא סעידָאלעמ

 ןעמוקקירוצ ןענָאק לָאמ סעדעי לָאז רע ידּכ ,ןזנַארֿפ עגנַאל וצ ןיא

 ,"דנַאל רעזדנוא טגָאזעג טָאה, עמעט רעד ןוֿפ לטניפ-טּפיוה םעד וצ
 ,לענָאיציזָאּפמָאק ןוא ךעלרעטרעוו ,ךָאנ סנטסרעמ טעמּכ טײג רע

 / .קנַאדעג ןוא םטיר סרעטכיד םעד

 רָאכ ןטשימעג ַא רַאֿפ ןבירשעג רעֿפיײש טָאה עיציזָאּפמָאק יד

 רעסיורג ַא זיא ,ךיז טכַאד ,סָאד דָארג ןוא .רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ןוא

 סָאװ ,קיזחמ-שרַאמ עשירעטילימ יד ,תמא .וטֿפױא רעשיגָאלָאעדיא

 ,טלָאװ ,דיל וויטַארַאלקעד-ןכָארּפשעגסיױא ַאזַא ןיא ךיז טרעדָאֿפ סע

 יזָאלב ַא ךרוד ןרָאװעג טקירדעגסױא רעסעב ,לֿפיװוצ םוש ןָא

 קורדנַײא רעד .ןטנעמורטסניא עקיטכעמ ענעשעמ ןוֿפ רעטסעקרָא

 רעֿפײש .ןרָאוװעג טקרַאטשרַאֿפ ליֿפ םעד טימ טלָאװ רערעהוצ יד ףיוא

 טקעֿפע ןלַאטנעמָאמ סעד ןטימעגסיוא ָאד קיניזטסּוװַאב טָאה רעבָא

 ןכַײרטשרעטנוא רדסּכ טלָאוועג טָאה רע ..עעדיא רעד בילוצ

 ןטלַאהוצנָא דנַאברַאֿפנטעװַאס םעד ןוֿפ גנלעטש ענעסָאלשטנַא יד

 ףױא טלָאװעג רעבירעד טָאה רע .תוחוּכ עלַא טימ ןדירֿפ םעד

 ;קַארַאכ ןכעלדירֿפ םעד ןכַײרטשרעטנוא ךעלגעמ זיא סע רָאנ לֿפיװ

 טעוו דנַאברַאֿפנטעװָאס רעד זַא ,עיצַארַאלקעד רעד ןוֿפ רעט
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 .סָאד ןוא ,לַאֿפנָא ןַא ןוֿפ טַײצ ןיא ךיז ןקידײטרַאֿפ וצ ןרעוו ןעגנּוװװוצעג

 ןָאט ןרעדלימ סעד ןריֿפנַײרַא ןכרוד ןרָאוװעג טכיירגרעד םיא ַײב זיא

 ."רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ םנֿפ

 יױעײג ןפורט,

 ןַײז לָאה יגענרַאק ןיא ףיוא .ש טריֿפ 1931 רעבמעצעד 19 םעד
 ."ןעייג ןּפורט, עירָאטַארָא

 -ילַאנַא (215- 279 .זז) *רעֿפיײש ֿבקעי; ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 ,קיזומ ס'.ש טימ רידַאנ השמ ןוֿפ *ןעייג ןּפורט; עמעָאּפ יד טריז

 :טבַיירש רע ןוא

 יו גנַארד ַא טליֿפעג רעירֿפ לָאמ ערערעמ ןיש טָאה רעֿפײש,

 -סיױא ערענָאיצולָאװער עשילַאקיװמ ענעגייא ענַײז ןרָאּפוצנעמַאזוצ

 -ֿפױרַא קידנעטש טָאה רע .ןעגנוֿפַאש סרידַאנ טימ ןעמרָאֿפ-סקורד

 ןכלעוו וצ ,גרַאב םענלעביש ,ןכיוה רעיײיז ַא וצ יוו ןרידַאנ וצ טקוקעג

 יזּכ טֿפַארק-רעיודסיוא ןוא טומ ךס ַא טימ ןעמעננָא ךיז ףרַאד ןעמ

 ןרידַאנ רַאֿפ ץרא -ךרד רעסיורג רעקיזָאד רעד .םיא ןגײטשַאב וצ

 קידנעטשש טָאה רע ןעוו לעיצעּפס ,ןטלַאהעגּפָא לָאמ ליֿפ םיא טָאה

 סרידַאנ וצ ךיז ןעמענ וצ ןוֿפ ,שינעלייא סיורג ןיא ןֿפַאש טזומעג

 ַא רעדַא עירָאטַארָא ןַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא טעברַא ערעסערג ַא

 סע לַײװ ןעמונעג ךיז רע טָאה *ןעייג ןפורט, יד וצ .עטַאטנַאק

 ,וא ,גנומענרעטנוא-רידַאנ עסיורג ַא ןענַאטשעגרָאֿפ ,סנטשרע ,זיא

 סנַאּפָאי טימ לעוטקַא רעייז ןרָאוװעג עגָארֿפ-המחלמ יד זיא ,סנטייווצ

 .עירוששזדנַאמ ןיא גנוגנירדנַײרַא רעֿפיט

 ,שינעלייא ַאזַא ןיא עטַאטנָאק עקיזָאד יד ןבירשעגנָא טָאה רע
 טָאה רע .רָאכ ןטימ זַײווכעלקיטש ןעגנוזעגנייא ךיוא יז טָאה רע זַא
 רַאֿפ וליֿפַא טָאה רע ןעוו טלָאמעד ךָאנ ןעגניזוצנַיא ןבױהעגנָא יז
 ןוא. .טעברַא רעצנַאג רעד ןוֿפ קלח-טירד ןייק טָאהעג טינ ךיז
 .ךַאז עלוֿפסקורדנַײא ןַא ןעמוקעגסױרַא ףוס לּכ ףוס זיא סע שטָאכ
 טָאה א ,ןדירֿפוצמוא ריא טימ ןבילבעג ןײלַא רעֿפײש רעבָא זיא
 ןא טַײצ ַא ןעניֿפעג זיא סע ןעוו טעװ רע זַא ,טֿפָאהעג קידנעטש
 -טַײהנײא רעמ ַא ןיא ךַאז עצנַאג יד לַאטנעמַאדנוֿפ ןטעברַארעביא
 ,"עיציזָאּפמָאק רענעטלַאהעגסיוא ,רעכעל

 דנַאברַאפנטעװָאס ןיא

 עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד טניז ,.ש טָאה ,טבַײרש ןילייב .ב .י יו

 טניז ,לָאמ עכעלטע .דנַאלסורטעוװָאס ןכוזַאב וצ טמולחעג ,1917 ןיא
 -עגסיוא רע טָאה ,עירָאטַארָא-*רעבָאטקָא, יד ןֿפַאש ןכָאנ ,0
 ןאטלוס .י טָאה 1922 בייהנָא ןיא .עזייר ַאזַא רַאֿפ רענעלּפ טעברַא
 טָאה רעטעּפש .רעֿפעֿפ קיציא טימ םעד ןגעוו ןבירשעגרעביא ךיז
 -עגרָאֿפ םיא ןוא ןרעֿפעֿפ טימ ןבירשעגכרוד ךיז ןילַא םעד ןגעוו .ש
 ןוֿפ טייהנגעלעג רעד וצ עירָאטַארָא יד ןריֿפוצֿפױא ןַאלּפ ַא טגייל

 . סרעֿפעֿפ טיול .עיצולָאװער רעשיטעווָאס רעד ןוֿפ ייליבוי ןקירָאיפ
 -טייהרעדנימ-ןלַאנָאיצַאנ ןטימ .ש ךיז טדניברַאֿפ עיצַאדנעמָאקער

 ,ָאקלוג .מ ,טעטימָאק-סגנודליבסקלָאֿפ ןשיטעווָאס םַײב רָאטקעּפסניא

 ,גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ ןטייקירעווש יד ףיוא ןָא םיא טזַײװ רעכלעוו
 טרָא ןֿפױא טשרע ןוא טסירוט-טסַאג ַא יו ןעמוק וצ םיא טעברַאֿפ
 טרעוו .ש .ןָאט םיא טימ ןָאק ןעמ סָאװ ןעז ןעמ טעװ לעטש ןוא
 ּפָא .ש טרָאֿפ 1932 טסוגיוא 23 םעד ןוא ,קיטנעהּפָא טינ ןוֿפרעד רעבָא
 ,ןעמוקנָא רעייז ךָאנ דלַאב .ענַיַארקוא ,ווָאקרַאכ ןייק ױרֿפ ןַײז טימ
 *כַאֿפ עשילַאקיזומ רַאֿפ :רירטסנָאמעד וצ ןקריוו ןעמונעג .ש טָאה
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 ןופ ןָאטיסטעל

 -ָאק ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא'ס .*רעבָאטקָא; ןַײז ןוֿפ ןלייט טַײל

 ,רעציזרָאֿפ סלַא ןייטשנעזָאר רָאסעֿפָארּפ טימ רעקיזומ ןוֿפ טעטימ
 רע עכלעוו טימ ןטסילָאס ייווצ ןוא ןטסינַאיּפ עטנכייצעגסיוא ייווצ
 -ָאטַארָא ןַײז ןוֿפ ןגוצסיוא ןרידוטשנַײא ןכָאװ ייווצ ןוֿפ ךשמ ןיא לָאז
 -ָאקרַאכ ןיא זיא רעבמעטּפעס 13 םעד ןיוש ,רעִירֿפ ךָאנ רעבָא ,עיר
 "נָאמעד יד ןעמוקעגרָאֿפ טוטיטסניא ןשיטַאמַארד-שילַאקיזומ רעוו
 טרעוו "ןרעטש; ןיא לקיטרַא ןַא ןיא .עירָאטַארָא רעד ןוֿפ עיצַארטס
 טגָארט רעֿפײש רֿבח ןוֿפ קרעוו סָאד זַא ,ןבעגעגוצ ןבָאה עלַא; :טגָאזעג
 רעשירַאטעלָארּפ רעד ןיא םָארטש ןקידנשירֿפרעד םעַײנ ַא ןײרַא
 ,"קיזומ

 -וצנָא ןסָאלשַאב טָאה עינָאמרַאהליֿפ עשהכולמ עשינַיַארקוא יד
 ןוֿפ עמוס עקילײװטַײצ ַא טרינגיסַא טָאה ,עירָאטַארָא יד ןעמענ

 רעװָאקרַאכ יד ןקרַאטשרַאֿפ וצ ףור ַא טזָאלעגסױרַא ,לבור 0
 עשיניַארקוא יד תושר ס".ש ןיא טלעטשעג ןוא ,ןרָאכ רעוועיק ןוא
 -עּפַאק עקיטרָא יד ןעמוקַאב ךיוא טָאה .ש .עינָאמרַאהליֿפ עשהכולמ
 רעד ,ערעּפָא רעוָאקרַאכ רעד ןוֿפ ןעוועג ןענַײז ןטסילָאס יד .עיל

 75 ןוֿפ עינָאמרַאהליֿפ-הכולמ רעשינַיַארקוא רעד ןוֿפ רעטסעקרָא
 80 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא רַאכ רענײמעגלַא רעד .ןטנַאקיזומ עטלושעג
 ,רעגניז

 רעװָאקרַאכ ןטקַאּפעגרעביא ןיא זיא 1922 רעבָאטקָא 2 םעד
 ןרַאֿפ םינּפ-תלבק ַא ןעמוקעגרָאֿפ *לַאנָאיצַאנרעטניא רעטירד, בולק
 עשידִיי-טינ ןוא עשידַיי עטסקיטכיוו יד ןוֿפ ןעגנוסירגַאב ךָאנ .טסַאג
 קיזמ, טַארעֿפער ַא טימ ןטָארטעגֿפױא .ש זיא ,ןטייקכעלנעזרעּפ
 רעד ַײב טעטרַאװק רעשידִיי רעװָאקרַאכ רעד ןוא *ףמַאקנסַאלק ןוא
 -רעטעברַא רעװָאקרַאכ יד ןוא עינָאמרַאהליֿפ-הכולמ רעשינַיַארקוא
 -ילַאקיזומ ס'.ש טימ טַארעֿפער םעד טרירטסוליא ןבָאה (רָאכ) עלעּפַאק

 -ערּפ יד ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1922 רעבמעווָאנ 12 םעד .ןעגנוֿפַאש עש
 לָאמ ַײרד ךָאנרעד זיא סָאװ ,ווָאקרַאכ ןיא *רעבָאטקָא; ןוֿפ ערעימ

 .ןרָאװעג טרזחעגרעביא

 :קורדנַײא םעד ױזַא טרעדליש רעֿפעֿפ קיציא
 -עגנָא קיצניו טינ טָאה דנַאברַאֿפנטַאר ןיא קיזמ עשידִיי יד.,

 ,רעוולוּפ ,רענלימ :סרָאטיזַאּפמָאק עקידנטַײטַאב ,עלוֿפטנעלַאט ,ענעעז
 יילשעג טימ רעקיזװמ ןעוַײז סָאד .. קירפעוו ,ןינייש ,ןיסענג ,ןיירק
 יֵל עלעניגירָא טימ ,םענרַאֿפ ןסיױרג טימ ,טֿפַאשרעטסַײמ רענעֿפ

 טנעלַאט-ךיוה ,רעדיל עטנכייצעגסיוא ייר ַא ןֿפַאשעג ןבָאה ייֵז .סעינ
 רעבָא זיא גױא רעיײז .ערעּפָא ןַא ,סעיציזָאּפמָאק-רעטַאעט עלוֿפ
 .טֿפנקוצ רעד וצ רעדיײא טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד וצ רעמ טדנעוועג
 -רעביא ןוא גנוַיױב רעסיורג רעד ףיוא ץלָאטש טימ ןקוק ןגיוא ערעייז
 עויטקַא ןענַײז ןײלַא ייז .דנַאברַאֿפנטַאר ןיא טייג סָאװ ,גוױב
 טעטכענקרַאֿפ זיא רעיא רעד.. ןסעצָארּפ יד טָא ןיא רעמענלייטנָא
 ףױא ךיז טיירּפש ןעגנַאלק עקיטכענ ןוֿפ ןטָאש רעד.. ןטכענ םַיַײב
 יד ,ייז רעביא ךיז ןעִיצ ששרדמה-תיב ןוֿפ רענעט יד .קרעוו ערעייז
 ףיט זיא קיזמ סרעֿפיײש ֿבקעי.. .ייז טגלָאֿפרַאֿפ טײהעגנַאגרַאֿפ
 ןעעדיא עסיורג יד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא גנוֿפַאש ןַײז .שיעעדיא
 ןיא עשיטסירעטקַארַאכ עמַאס סָאד זיא סָאד .עכַאּפע רעזדנוא ןוֿפ
 קידנציז ,ןטַאטש עטקיניירַאֿפ יד ןיא קידנעניווו :גנוֿפַאש טרעֿפײש

 ,טײקדמערֿפ ןוֿפ גנולגנירמורַא רעד ןיא לזניא ןשיטסינומָאק ןֿפױא
 ןוֿפ םעטָא םעד טליֿפרעד טנעלַאט ןַײז טימ רעֿפײש טָאה ,טנַײֿפ
 ןטימ ייר ןיא טייטש סָאװ ,קרעװו ַא ןֿפַאשעג טָאה ןוא רעבָאטקָא
 ."ןֿפַאשעג טָאה קיזומ-רעבָאטקָא יד סָאװ ,ןטסעב-

 "מַאזרַאֿפ ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא טרעצנָאק ןכָאנ סנגרָאמוצ
 -עגכרוד זיא עיציזָאּפמָאק יד עכלעוו ַײב ,רעקיזומ עלַא ןוֿפ גנול
 עכַאװש ןוא עקרַאטש ענעדײשרַאֿפ יד .זילַאנַא ןוא קיטירק ַא ןעגנַאג
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןדירֿפוצ רעייז ןעוועג זיא .ש .ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןענַײז ןטקנוּפ

 טכַארבעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ זיא עכלעוו ,קיטירק רעד ןוֿפ

 ,טײלכַאֿפ עשילַאקיזומ ליֿפױזַא ןוֿפ ןרָאװעג

 דנַאברַאֿפנטעװָאס ןיא סםַאנֿפױא ןוא טירטֿפױא סרעֿפײש ןגעוו

 :רעֿפײש האל טלייצרעד

 עשעילַאקיזמ ענַײז ןוֿפ םענרַאֿפ רעד ןוא סולֿפנייא סרעֿפיײע;

 -נטעווָאס ןיא ךוזַאב ןַײז תעב ןעזעגנָא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה ןטײקיעֿפ

 גנודַאלנייא רעד ףיוא ןיהַא ןעמוקעג 1932 ןיא זיא רע ןעוו .דנַאברַאֿפ

 . ןוֿפ רָאטקַאדער םעד ןוא רעֿפעֿפ קיציא טעָאּפ ןשיטעווָאס סעד ןוֿפ

 טשרעוצ טֿפרַאדַאב טרָאד טָאה רעֿפיײש ."ןרעטש, רעווָאקרַאכ
 .טרָאוװו ןֿפױא טביילגעג טינ םיא טָאה ןעמ ."ןעמַאזקע ןָא ןכַאמכרוד

 .תוניבמ רענַאקירעמַא רעד ףיוא טזָאלרַאֿפ סָאװ-קיניו ךיז ןבָאה ייז
 יד ןוֿפ יױוצ ןוא ןטסילָאס טימ טעטרַאווק ַא ןבעגעג םיא טָאה ןעמ
 ,ןטיירגוצוצ ךיז טַײצ ךָאוו ַא ןבעגעג םיא טָאה ןעמ ,ןטסינַאיּפ עטסעכ

 .ןסייהטוג טֿפרַאדַאב סָאד טָאה רעקיזומ ענעבילקעג ןוֿפ טעטימָאק ַא

 טָאה רעֿפיײש ןוא *ןעמַאזקע, ןוֿפ גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 ןוֿפ ןרָאכ ייוצ ןעגנוזעגּפָא ןטסילָאס יד ןוא טעטרַאװק סעד טימ

 -מָאק יד טָאה רָאנ טינ .ןרָאװעג טֿפַאגרַאֿפ עלַא ןענַײז ,"רעבָאטקָא;

 ןעמעלַא טָאה ,טנעגיריד סלַא ,ןיילַא רע רָאנ ,ןעמונעגסיוא עיציזָאּפ
 רעד :םיא וצ ןרָאװעג טבעלקעגוצ עלַא ןענַײז דלַאב .טרעבױצַאב
 ןזעיטעווָאס ןוֿפ רַאטערקעס רעד ,ָאקנעדיווַאד ,ינשטינַארגַאז רעקיזומ

 ה ,רעֿפעֿפ ןטעָאּפ יד ןוא ןָאסרעיינע ,רעקיזװמ ןוֿפ דנַאברַאֿפ
 .ערעדנַא ןוא ןייטשָאלב

 ןוא ,"ןטלעוו ןרעק, ןבױהעגנָא טשרע רעֿפיײש טָאה טלָאמעד

 דלַאב טָאה רע .גנורעטסַײגַאב ןַײז טימ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה עלַא

 -עּפס ַא טקישעג טָאה ןעמ .ווָאקרַאכ ןיא ןרָאכ עכעלטע טריזינַאגרָא

 ןעמ .רָאכ ןַײז טימ ןענינייש ןעגנערב וצ וועיק ןייק ןועטנעמ ןלעיצ

 ןעמ .ערעּפָא רעוָאקרַאכ רעד ןוֿפ ןטסילָאס יד ןבעגעג םיא טָאה

 ,רעֿפײש ןוא .רעליּפש 75 ןוֿפ רעטסעקרָא ןַא ןבעגעג םיא טָאה
 ןבָאה ,רעטסעקרָא ןוֿפ טנעגיריד ,ןייטשנעזָאר רָאסעֿפָארּפ ןוא ןינייש
 יד .עפורג רעדנַא ןַא טימ רעדעי ,ןריטעפער ןָאטעג םענ ַא ךיז

 .דײרֿפ טימ טרעביֿפעג טַאה רעֿפיײש ןוא טלַארטשעג ןבָאה רעגניז

 טעטימָאק ַא ןעמוקעג זיא טעברַא רעד ןוֿפ ןערב עמַאס ןיא ןעוו ןוא

 ןייג וצ רעגניז-רענעמ יד ןביולרעד לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג טָאה ןוא

 .רַאֿפ ןענַײז סיקַארוב יד לַײװ ,דלעֿפ ןוֿפ סעקַארוב-רעקוצ ןעמענּפַארַא

 ךיז טָאה ,ןעמענוצּפָארַא ייז ןשטנעמ גונעג ָאטינ ןענייז סע ןוא קיט

 ןיא טינ זיא רע זַא ,רָאג קידנסעגרַאֿפ ,טלעטשעגקעוװוַא רעֿפײש
 -ּפָארַא סעקַארוב יד זומ ןעמ ,םירֿבח, :ןעירשעגסיוא ןוא ,עקירעמַא
 "יע ןוא געט ייוצ ףיוא קעווַא ןענַײז רענייא יו עלַא ןוא ,ייןעמענ

 ךיוא םיא טָאה ןעמ סָאורַאֿפ ןסָארדרַאֿפ קרַאטש רעייז טָאה ןרעֿפ

 .טעווענַאשעג םיא יז ןבָאה ,טסַאג ַא ןעוועג זיא רע .עמונעג טינ

 -עגמורַא םיא ןעמ טָאה ,קירוצ ןעמוקעג זיא הרֿבח יד ןעוו ןוא

 טָאה טלָאמעד ןוא ,ןעזעג טינ ןרָאי ןיוש ךיז טלָאװ ןעמ יװ טּפַאכ

 -לוזער רעד ןוא ,ווָאקרַאכ ןיא טעברַא עתמא יד ןבױהעגנָא טשרע ךיז

 ןעמ טָאה ,טרעצנָאק ןייא טָאטשנָא זַא ,ןעוועג זיא ןוֿפרעד טַאט

 ."גלָאֿפרעד סיורג טימ עלַא ןוא ,סקעז עצנַאג ןבעגעג

 ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז עװקסָאמ ןייק ןרָאֿפעג .ש זיא וװָאקרַאכ ןוֿפ

 ערענָאיצולָאװער ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע רעד

 טרָאד .רעדנעל 11 ןוֿפ ןטַאגעלעד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רעקיזומ

 ,ךוב סנילייב ןיא טקורדעג) טַארעֿפער ַא טימ ןטָארטעגסױרַא .ש זיא

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא ,(124-135 .זז
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 -וקסיד יד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיוא ךיז טָאה ןוא ,ָארויב-קיזומ
 7 .סעיס

 ;זַא ,טרימוס ןילייב

 ןיא טכַארברַאֿפ טָאה רעֿפייש סָאוו ,םישדח ַײרד עּפַאנק יד ןיא,
 ,רעֿפיט ,רעקיטֿפערק ,ןרָאװעג רעגנוי רע זיא ,דנַאברַאֿפנטעווָאס
 לַאװוק רעשייעדיא-שילַאקיזװמ ןַײז .רעטיירב ןוא רעקיניזטסּוװַאב
 ןוֿפ ןלַאװק-סגנוֿפַאש עכעלּפעשרעדמוא יד טימ ןרָאוװעג טרירַאב זיא
 ,דנַאברַאֿפנטעווָאס ךיז טֿפור סָאװ ,ןַאעקָא ןעטנעמ ןקידנזיורב םעד
 ןטסעמרַאֿפ ןענָאק ךיז רע טעוװ טציא טשרע יו טליֿפרעד ךיז טָאה רע
 .ןטעברַא עסיורג רָאג ,עסיורג ףיוא

 טָאהעג ךָאנ רע טָאה ,ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד וצ םייהַא געוו ןֿפיױא

 טָאה סָאוו ,זירַאּפ ןיא רָאכ-רעטעברַא ןַא ןכוזַאב וצ גנוקידיוֿפַאב יד

 -."טרעצנָאק ַא רַאֿפ רעדיל ענַיז ןוֿפ ייר ַא ןטיירגוצ ןיא ןטלַאהעג

 :.ש ןוֿפ תומולח ייווצ ףיוא ןָא טזַײוװ דירֿפטָאג ירַאז

 -עמַא ןרַאֿפ טֿפמעקעג ןוא ןֿפַאשעג רָאנ טינ טָאה רעֿפיײש ֿבקעיג

 ןעגנערב טלָאועג ךיוא טָאה רע רָאנ ,רעטעברַא ןשידִיײ-שינַאקיר

 -ןײמעגלַא ןוא עשידִיי-שיטעווָאס ןוֿפ ןרעיוא יד וצ ןעגנוֿפַאש ענַײז

 -עג טכעלקריױורַאֿפ זַײװװליײט זיא םולח ןַײז .רערעהוצ עשיטעווָאס

 זיא רע ּוװ ,דנַאברַאֿפנטעוװָאס ןייק 1932 ןיא עזַײר ןַײז ךרוד ןרָאװ

 -טֿפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא םרַאוו

 -רעריֿפנָא-רוטלוק רעשיטעווָאס רעניײמעגלַא רעד ןוֿפ ןוא טייקכעל

 טימ ןרָאוװעג טריֿפעגֿפױא זיא *רעבָאטקָא, עירָאטַארָא ןַײז .טֿפַאש

 -עגסיוא טָאה רעֿפיײש ,לָאמ עכעלטע ווָאקרַאכ ןיא גלָאֿפרעד סיורג

 -ירק ,רעריֿפ-רוטלוק עקיטרָאד יד דצמ גנַאזעג-ביול רָאנ טינ טרעה

 .קיטירק עשירֿבח ךיוא רָאנ ,רעקיזמ ןוא רעקיט

 ןבילוצ ןרָאװעג טכעלקריורַאֿפ טינ זיא םולח רעטייוצ ןַײז

 -ןינ סנוֿפ רוט-טרעצנָאק ַא ןוֿפ םולח רעד :םזירעלטיה ןוֿפ םוקנָא

 רעביא עיצקעריד טרעֿפײש רעטנוא ןירַאֿפ-גנַאזעג טײהַײרֿפ רעקרָאי

 עשידִיי יד ךיױא יו ,דנַאלנטעווָאס ןוֿפ סרעטנעצ עשידִיי עסיורג יד
 ןעוועג זיא סָאד .עשרַאוװ ,ןָאדנָאל ,זירַאּפ ןוֿפ סרעטנעצ-רוטלוק
 -ַאגרָא ןוא רעשירעֿפעש סרעֿפײש ןוֿפ דָאירעּפלבֿפױא עמַאס רעד

 /ןַײז ןוֿפ רָאי עכעלטע עטצעל יד שיטקַאֿפ ,טעברַא רעשירָאטַאזינ

 | ."ןבעל

 ןיא ןעמוקעגנָא ױרֿפ ןַײז טימ .ש זיא 1932 רעבמעצעד 5 םעד
 -לַארטנעצ ןיא ןעמוקַאב רעבמעצעד 16 םעד טָאה רע ּווװ .קרָאיד-וינ
 ןיא רעבמעצעד 25 םעד .םינּפ-תלבק ןכעלרעַײֿפ ַא זיוה-ערעּפָא
 רעבמעצעד 231 םעד ,דנַאלווילק ןיא רעבמעצעד 30 םעד ,ָאגַאקיש
 .טיָארטעד ןיא 1923 רַאונַאי 1 םעד ןוא ָאדילָאט ןיא

 ײרעטיװעג,

 עירָאטַארָא ןַײז לָאה יגענרַאק ןיא ףיוא .ש טריֿפ 1923 ַײמ 6 םעד

 | ,"רעטיוועג ,

 -ילַאנַא (219-288 .זז) *רעֿפײש ֿבקעי;, ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י
 קיזומ ס'.ש ןוא *רעטיוועג , סנַאּפשנירג .י ןוֿפ שזַאטנָאמ םעד טריז

 :טבַיײרש ןוא ,וצרעד

 -קירוצ ןַײז ךָאנ ךַײלג עירָאטַארָא יד ןבירשעגנָא טָאה רעֿפיײזע}
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ ןוא דנַאברַאֿפ-ןטעווָאס םעד ןוֿפ ןעמוק
 ןיא ןעגנולקעג ךָאנ ןבַאה םיא .ץנערעֿפנָאק-קיזמ רערענָאיצולָאווער
 -יזָאּפמָאק ערעסערג ןיא זַא ,ןעגנורעדָאֿפ עקיסיוכרוד יד ןרעיוא יד
 -עגֿפױא טכַײל ןענָאק ןטנעמגַארֿפ עסיוועג ,ןטסקיניױומַא ,ןלָאז סעיצ
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 עכלעוו יד זַא ,ױזַא ,םלוע-רעטעברַא ןטיירב סעד ןוֿפ ןרעוו טּפַאכ
 ַא ןסַאֿפוצֿפױא דנַאטשמוא ןַײז וצ ןגיוצרעד שילַאקיזװמ טינ ןענַײז

 -רעביא ןענַאק ןטסקיניײװמַא ןלָאז ,טנוויל ןשילַאקיזמ ןסױרג
 רעכעלמיטסקלָאֿפ רעייז טיול ַײס ,ןענַײז סָאװ ,רעצעלפ עסיוועג ןעמענ

 ךעלגנעגוצ ,עיצקורטסנָאק רעכַאֿפנייא רעייז טול ַײס ןוא עידָאלעמ

 רַאֿפ לגוסמ רעייז טעברַא-שזַאטנָאמ ַאזַא זיא דָארג .ןסַאמ יד רַאֿפ

 -מָאק ןרַאֿפ טײטשטנַא רעבָא טייקירעווש יד .סעיציזָאּפמָאק עצרוק
 -נעמַאזוצ שייַאזָאמ ןזומ רעקיטשכורב עלַא יד סָאװ ,םעד ןיא טסינָאּפ

 -ילַאקיזמ ןייא ןיא ,טײקצנַאג רעשילַאקיזמ ןייא ןיא ןרעוו טצעזעג
 | .ץנענַאּפמָאק רעש

 רעד טימ טעווַארּפסעג טכעלש טינ רעֿפייש ךיז טָאה ןעמונעג ללכב

 -ָאטַארָא רעד ןוֿפ רָאכ רעקיצנייא רעדעי .עיצַאקילּפמָאק רעקיזָאד

 -גַאוֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ טלעטשעגנעמַאװצ זיא רע שטָאכ ,עיר

 ןופ ןָאסיססעל

 -ילַאנַא (288-292 .זז) *רעֿפײש ֿבקעי, ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י
 .מ ןיא סיקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ *לגױֿפ-םרוטש רעד, עמעָאּפ יד טריז

 :טבַײרש ןוא ,קיזומ ס'.ש ןוא גנוצעזרעביא רעשידִיי סניגלָא

 ךעלטייד ךיז טרעה סע רעכלעוו ןיא ערוטרעווָא ערעגנעל ַא.,
 ןלַאנק סָאד ןוא ןטניו ןוֿפ ןעיִאוו סָאד ,םערוטש ַא ןוֿפ בײהנָא רעד

 -טּפיוה יד סיא ךיז ןדניב לבריוועג םעד ןיא ןוא ,סרענד ןֿפ

 -רעדָאמ ַא סיוכרוד טעמּכ זיא סָאוו ,עיציזָאּפמָאק רעד ןוֿפ סעידָאלעמ

 טכַײל טָאה רעֿפײש.. .רוגיֿפ עשילַאקיװמ עטצינשעג-ןייֿפ טימ ענ
 טניוו ןוֿפ ןטקעֿפע עשינַאכעמ עוויטימירפ ןיא ןלַאֿפנַײרַא טנָאקעג

 .סיֹוא סע טדיימ רע ,ןיינ רעבָא .םעד טימ ןעמוקּפָא ןוא םערוטש ןוא
 זיא ,זָאלסיױא םוצ טּפיוהרעביא ןוא ,עיציזָאּפמָאק רעצנַאג רעד ןיא

 -ָאמ ןוֿפ טסַײג ןטסעב סםניא טײקלבָאנ ןוא טייקנייש עַײנ ַא ןַארַאֿפ
 םוצ ןרעֿפיײש ךיז טָאה ָאד זַא ,ןגָאז וליֿפַא ןָאק'מ .קיחמ רענרעד

 "דנַאלרעדניק , ּפמעק ןיא טריֿפעגֿפױא "עקשטַאטס ַא טימ טנוב א, ןוֿפ לבמַאסנַא רעד

 ןלעוו רעקיטירק-קיזומ .ץנענָאּפמָאק עשילַאקיװמ יד ּפַא טיה ,ןטנעמ

 זיא עירָאטַארָא רעד ןוֿפ טעטילַאווק יד זַא ,ןזַײװנָא ,לֿפיײװוצ ןָא ,רעבָא

 -ַארָא רעד ןיא סעידָאלעמ עקינייא תעב .עכיילג ןייק םוטעמוא טינ
 -עבָאנ ןוא טכַארּפ רעשילַאקיזמ טימ טבעוועגכרוד ןענַײז עירָאט
 יד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ,סעידָאלעמ ערעדנַא ןענַײז ,טייקנייש רעל

 ײר ןייא ןיא ןייטש ןוֿפ טַײװ ןענַײז ןוא עכַאֿפניא וצ ,עקידרעִירֿפ
 רעֿפײש רעכלעוו טימ שינעלייא רעד ןיא .עטנָאמרעדנביױא יד טימ
 .ךעלדײמרַאֿפמוא ןעוועג סָאד ןיא ,עירָאטַארַא יד ןבירשעגנָא טָאה
 רַאֿפ זיא יז זַא ,טקירדעגסיוא ךיז ןילַא רעֿפיײש טָאה ,טנַאקַאב יװ
 ."קידנלעטשנדירֿפוצ ןצנַאגנַיא טינ םיא

 "לגיױפ םערוטש רעד;

 -וטש רעד; עירָאטַארָא ןַײז ףיוא .ש טריֿפ 1924 לירּפַא 14 םעד
 .*לגױֿפ-םער

2020 

 ריא טָאה סָאװ ,קיזחמ "ענייר, ןֿפַאש וצ ןבעגעגנַײא לָאמ ןטשרע

 טסַײג ןטימ ןעמַאזוצ .רעבָא ,רעטרעוו יד ןָא וליֿפַא ,תוכז םענעגייא

 .טגלָאֿפרַאֿפ סָאװ ,טכידעג שינָאֿפמיס ַא ךיז טמוקַאב רעטרעוו יד וןוֿפ

 רעַײא ןיא ץעגרע ןיא ךיז טשיײלֿפרַאֿפ סע זיב טַײצ עגנַאל ַא ךַײא

 ,"ןַײזטסּוװַאב

 ײעקשטַאטס ַא טימ טנוב ַא;

 טנוב ַא; ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס ױזַא יו טלייצרעד רעֿפײש האל

 | | :?עקשטַאטס ַא טימ

 ,טכַארטרַאֿפ ךיז טָאה רעֿפײש ֿבקעי .1934 רָאי ןיא ןעוועג זיאיס,

 *ערעּפָא, עשידִיי ַא ןבָאה לָאז עקירעמַא עשידִיי יד זַא ,טַײצ זיא'ס זַא

 עשידִיי עטסרעמ יד יװ ױזַא .עמעט-רעטעברַא ןַא ףיוא טיובעג..

 טָאה ,ןכַאֿפ לדָאנ יד ןיא טקיטֿפעשַאב ןעוועג ןענַײז רעטעברַא

 -ייֵלְק ַא ןיא ןליּפשּפָא ךיז לָאז טעשזוס רעד זַא ,טמיטשַאב רעֿפײש
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 רע טַאעט ןשידיי

 ןוא ,ױרֿפ ַא ןוֿפ ןרעװ טליפשעג לָאז לָאר-טּפיוה יד .קירבַאֿפ-רעד

 ןבָאה רעֿפיײש ןוא דלַאווכוב... ןָאקיּפ ילַאמ ןיַיז לָאז ןירעלטסנַיק יד

 ןעוועג זיאיס... ָאטערביל יד ןבַײרש לָאז'ס רעוו ןטכַארט ןבױהעגנָא

 טַײצ רענעי ןיא זיא רעֿפיע ןוא טעברַא ךס ַא רעייז טימ ןדנוברַאֿפ

 רע טָאה ,"ןַאשזדיב ָאריב, עירָאטַארָא ןַײז טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג

 ?ַײװרעד .טַײצ לקיטש ַא ףױא טגײלעגּפָא טקעִיָארּפ םעַײנ םעד

 "דנַאל-רעדניק, ּפמעק ןיא ןרָאֿפ וצ טַײצ יד טרעטנענרעד ךיז טָאה

 ןרַאֿפ לַאירעטַאמ ןטיירגוצ קידנעטש טגעלֿפ רעֿפיײש .רעמוז ןרַאֿפ

 ךס ַא ןכַאמ רע טגעלֿפ "דנַאל-רעדניק, ןיא .ןָאזעס-רעמוז ןצנַאג

 רענייא זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רע .טָאטש רעד רַאֿפ ןטנעמירעפסקע

 -ערעּפָא-רעטעברַא ןַא ןַײז לָאז רעמוז םענעי ןטנעמירעפסקע יד ןוֿפ

 יד ןסקַאװסױרַא םעד ןוֿפ לָאז ,ןעגנילעג לָאז סָאד בױא ןוא ,עט

 ךלַאב טָאה רעֿפײש.. .לָאר-טּפיוה רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ ערעּפָא

 ןֿפױא} געלֿפ ךיא.. עטערעּפָא ןַא רַאֿפ לַאירעטַאמ ןכוז ןעמונעג

 -סקלָאֿפ טימ רעכיב עלַא יד ןגָארטטימ |סעיציטעּפער יד וצ געװ

 -עגסיוא רעֿפיױע טָאה רעדיל-סקלָאֿפ טימ רעכיב עלַא ןֿפ..רעדיל

 ,יקסווָאגערעב ןוֿפ גנולמַאז יד ןבילק

 ןבָאה ,"דנַאלרעדניק, ןיא ןעמוקעג רעמוז םענעי ןענַײז רימ ןעוו

 -ַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא גנוטַארַאב עלעיצעּפס ַא ןֿפורעג רימ

 עסיורג ַא ןוא לגיס טידיא ,רעטסנעֿפ .ב ,דלַאוכוב .נ טקילײט

 יױוצ ןוֿפ רעדיל יד ןזיוועג ייז טָאה רעֿפײש . ?ףעטרַאג ןוֿפ עפורג

 דלַאווכוב .עיסרעוו ןייא ףיוא טקינייאעג ךיז ןבָאה רימ... סעיסרעוו

 ַא, ןַײז לָאז עטערעּפָא רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד זַא ,ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה

 .ןבילבעג סָאד זיא ױזַא ןוא ,"עקשטַאטס ַא טימ טנוב

 ןוֿפ עפורט רעד טימ פמעק ןיא ןטעברַא ןבױהעגנָא ןבָאה רימ

 טנגוי יד ןגױצעגנַײרַא ,טסעג יד ןוֿפ רָאכ ַא טריזינַאגרָא ,"ףעטרַא;

 ,קיצכעז ןוא ףניֿפ ןוֿפ לבמַאסנַא ןַא ןעמַאװצ ןוא ץנעט יד רַאֿפ

 ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא זיא סָאװ ,עטערעּפָא יד טריֿפעגֿפױא רימ ןבָאה

 "עקשטַאטס, יד זיא ןרעֿפיײש טימ .גנורעטסַײגַאב רעשימרוטש טימ

 ןוא לָאמ קיצנַאווצ םורַא ןילַא קרָאירינ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא

 | .*עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןוא ןָאטסָאב ןיא םעד ץוח

 ,*עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַא; ןוֿפ רעלעטשנעמַאזוצ יד ןוֿפ רענייא

 | | :טבַײרש ,דלַאוװכוב .נ

 סָאמ ןייק טינ זיא'ס .עיציזָאּפמָאק עלעניגירָא ןייק טינ זיא'ס;

 סָאמ ַא רעבָא ןיא'ס .טײקשירעֿפעש רעשילַאקיזמ סרעֿפײש ןוֿפ

 עביל רעכעלטרעצ ןַײז ןוֿפ ,טייקכעלנעזרעּפ סרעֿפייש ןוֿפ לגיּפש ַא ןוא

 ךיז ןעלגיּפש ןַײז ןוֿפ ,סעיצידַארט ענַײז ןוא קלָאֿפ ןשידִיי םוצ

 -נעזרעּפ ןוֿפ סייוו ךיא .לַאוװק-סקלָאֿפ ןוֿפ ןרעסַאו ערעטיול יד ןיא

 -נרע ענַײז טימ טקיטיױועג טָאה רעֿפיײש יװ טֿפַאשטנַאקַאב רעכעל

 -רַאֿפ םיא ןבָאה סע םירוסי ןוא רעצ לֿפיװ סייוו ךיא .ןעגנוֿפַאש עטס

 ןוא "לגײֿפ-םרוטש, ,"רעבָאטקָא; :קרעוו ערעסערג ענַײז טֿפַאש

 ַא טימ טנוב ַא; זַא ,ןױא רעבָא סיױו ךיא ."ןַאשזדיב ָאריב,

 ןיא רעקנַא ןַײז ,ורּפָא ןַײז ,טסיירט סרעֿפייע ןעוועג זיא *עקשעטַאטס

 לָאמ-טנזיױט ,רעוויַאנ רעד ןיא .עיצידַארט-סקלָאֿפ רעשידִיי רעד

 עשירָאלקלָאֿפ ףיוא סיוכרוד טיובעג זיא סָאװ ,ליפשי-גנַאזעג רעקידונח

 -ָאּפמָאק עסיורג ןייק ןֿפַאשעג טינ רעֿפיײע טָאה ,ןויטָאמ ןוא ןטסקעט

 רע ."עיציזָאּפמָאק, ןייק ןֿפַאש טלָאװעג טינ טרָאד טָאה רע .עיציז

 רעשידִיי ןוֿפ דלָאגניג סָאד ןרעטיילוצסיוא ןעוועג ןסיוא זיולב ןזיא

 ןענַאװ ןוֿפ לַאװק םוצ ןזניצ טלָאצעג זיולב טָאה רע .קיזװמ-סקלָאֿפ

 .םוטכַײר ןשילַאקיזװמ ןסיורג ןַײז ןֿפַאשעג טָאה רע
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 ןיא ןבירשעג רעֿפיײש טָאה -- לַאווק ןכַײר ַא וֿפ ןפעש רימ,,
 :קיטש ַא זיא ךיל סעדעי -- "עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַאג ןגעו 5
 עזַארֿפ עשילַאקיװמ עדעי ,הרוש עדעי .ןילַא ךיז רַאֿפ עטכישעג
 ..ןייר ןוא טכע ,קידתמא רעבָא ,טלבוהעגמוא ,וויטימירפ ,טסָארּפ זיא
 -ערָאה יד ןוֿפ דיל סָאד רָאנ דיל-סקלָאֿפ עשידִיי סָאד זיא רימ רַאֿפ
 טקוק ןוא טקוקעג טָאה עיזַאושזרוב עשידִיי יד .ןסַאמ עשידִיי ענשַאּפ
 דיל-סקלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ ךַארּפש רעשידִיי רעד ףיױא טציא ךָאנ
 ."גנוטכַארַאֿפ טימ טינ בוא ,גנוצַאשגנירג טימ

 ןגעוו קֿפס ַא טגָאזעגסױרַא לייט ןוֿפ טרעוו'ס זַא ,קידנזייװנָא
 ןענַײז ייז לַײװ ,עסעיּפ רעד רַאֿפ רעדיל יד ןעמעננעמַאזוצ ןוֿפ וטֿפױא
 ןצונסיוא טנָאקעג טָאה רעדעי ןוא ןרָאװעג ןעגנוזעג רעִירֿפ ךיוא
 טבַײרש ,עניב רעד ףיוא ןריֿפֿפיױא ייז ןוא ןוויטָאמ עקיטרַאֿפ יד

 ;ץּכ השמ

 -עטיל ענַײז ןוא רעֿפײש ֿבקעי יח זַא ,ןגָאז טינ הלילח ליוו ךיא...,

 ,עקיצנייא יד ןוא עטשרע יד ןעוועג ןענַײז רעֿפלעהסױרַא עשירַאר

 -עזדנוא ןיא ןגיל סָאװ ,ןטײקכַײר עשילַאקיזמ יד ןעזרעד ןבָאה סָאװ

 ןבָאה ןטַײצ סנדַאֿפדלָאג טניז .רעדיל-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא ער

 ןוֿפ טנעה עלוֿפ טימ טּפעשעג ןטסיטערביל ןוא רעקיװמ ערעזדנוא

 סעטערעּפָא סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ ןוזיטָאמ יד .רצוא-סקלָאֿפ ןקיזָאד םעד

 זיב רעטַאעט ןשידִיי ןקידרעטעּפש םעד ןוֿפ ךעלדיל יד ןוא לָאמַא

 זיולב ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןיא ןעגנורדעגנַײרַא טכַײל ןענַײז טַײצ רעזדנוא

 ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעג םצעב ןענַײז ייז רעכלעוו ןיא סָאמ רעד ןיא

 -ֿפױא טָאה קלָאֿפ סָאד .ןסַאמ עקיזָאד יד ןוֿפ ןעגנַאזעג-רעגייטש יד

 יו ַײס ןענַײז ייז זַא ,טליֿפעג טָאה סע לַײװ ,ןויטָאמ יד טּפַאכעג

 .ב ןוא דלַאווכוב .נ ,רעֿפײש ֿבקעי ,ָאירט רעזדנוא רעבָא .ענַײז ַײס

 סָאװ ,טרּפ םעד ןיא גנוקעדטנַא עתמא ןַא טכַאמעג ןבָאה ,רעטסנעֿפ

 םעד ןוֿפ טרעװ ןשילַאקיזמ-שיטַאמַארד םעד טליֿפרעד ןבָאה יז

 זיא סע ּוװ הֿביֿבס רעד ןיא טייטש ןוא טייג סע יו אֿפוג דיל-סקלָאֿפ

 ענעגייא ערעייז רַאֿפ עמעט סלַא זלב טינ ןוא ,ןרָאװעג ןֿפַאשעג

 םעד זױלב ןצונוצסיוא טָאטשנָא .ןעגנוֿפַאשרעביא ןוא ןעגנוֿפַאש

 -נערבסיורַא טווּורּפעג ייז ןבָאה ,רעדילסקלָאֿפ יד ןוֿפ וויטָאמ-טנורג
 רעייז טימ ,טסקעט ןוויַאנ רעיז טימ אֿפוג רעדילסקלָאֿפ יד ןעג
 רעד .ךַאז עלוֿפטכַארּפ ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא ,ןוגינ ןווָאברַאקס
 טלָאמעד ןיוש םלוע םעד טרעבױצַאב טָאה *עקשטַאטס ַא טימ טנוב
 טסעג יד ןוֿפ גנולַײװורַאֿפ סלַא ןרָאװעג טריציקס זיולב זיא סע ןעוו
 עתמא עלַא עריא ןזיווַאב רעבָא טָאה ךַאז יד .דנַאלרעדניק ּפמעק ןיא
 -רַאַאב קיטלעֿפגרָאז ןוא קירעהעג יו רעטעפש זיא יז ןעוו ןרילָאק
 טײהַײרֿפ םעד ךרוד קרָאירינ ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןוא טעב
 עקיטיינ יד טימ ןוא גנורינעצסניא רעקירעהעג רעד ןיא ןיײרַאֿפ גנַאזעג
 ."גתטיײלגַאב עשילַאקיװמ ןוא ץנעט

 טײטשַאב גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ גנוטייטַאב יד זַא ,קידנזייװנָא ןוא}
 ןגָארט רערעהוצ ןוא רעקוקוצ יד סָאװ ,סונעג ןטקעריד םעד ןיא
 רעדיל יד ןבָאה ייז ןעוו טנגוי ןוא טייהדניק רעייז וצ רעביא ךיז
 ךיוא ןוא ,ןעגנוזעג ןיילַא רעדָא םיבורק ערעייז ןוֿפ ןעגניז טרעהעג
 םעד זיא גנוריֿפֿפיױא רעד קנַאד ַא סָאװ גנוקריוו עטקערידמוא יד
 רעטנזיוט יד וצ ןעגנערבוצנַײרַא ןעגנולעג ןײרַאֿפ גנַאזעג טײהַײרֿפ
 ןַא ןקעוורעד ןוא רעדילסקלָאֿפ ןוא רעטעברַא עטסנעש יד רעכוזַאב
 .טכַארבעגקירוצ טרעװ םעדכרוד סָאװ ,דילסקלָאֿפ םוצ סערעטניא
 -רוטלוק עשידַיי קיטש ַא ןסַאמ יד ןוֿפ ךיורבעג ןקידעבעל ןיא
 :ןץּכ .מ רעטַײװ טבילרש ,השורי
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 ?ָאמַא רעדיװ ןוא רעדיוו קיטיינ זיא טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ. -
 טפעשעגסיוא טינ ןֿפוא םוששב טָאה *עקשטַאטס, יד זַא ,ןענָאטַאב וצ

 רעזדנוא ןוֿפ ןרעטסומ עטסלעניגירָא יד טינ ןוא עטסנעש יד טינ

 רעטשרע ןַא זױלב ןבילברַאֿפ זיא ןוא ןעוועג זיא יז .דיל-סקלָאֿפ
 סע רעמיטכייר ערַאֿפ סָאװ ןזיוַאב טָאה סָאװ ,בייהנָא רענעגנולעג

 תורצוא ערַאֿפ סָאװ ןוא ,גנַאזעג סקלָאֿפ רעזדנוא ןיא ךיז ןטלַאהַאב
 עקיטיינ יד ןבעג רָאנ ךיז לָאז ןעמ ביוא ןעמענסױרַא ייז ןוֿפ ןָאק ןעמ

 רעלערוטלוק רעקירעהעג רעד טימ טעברַא רעד וצ ןייגוצ ןוא ימ

 רע ןוא ,ןרעֿפיײע ֿבקעי ןגָאז וצ ןעמוקעגסיוא סע זיא רימ .טעטעיפ
 ךָאנ רעביא רזח ךיא ןוא ,טמיטשעגנַײא קידנעטשלוֿפ טימרעד טָאה
 וצ טייקכעלגעמ יד ןזיווַאב טָאה "עקששטַאטס ַא טימ טנוב ַאג :לָאמַא

 -יחמ ןוא סעטערעּפָא-סקלָאֿפ עתמא עכלעזַא ייר עצנַאג ַא ךָאנ ןֿפַאש
 ןעמונעג ,לַאירעטַאמ ןלעניגירָא ןֿפױא טיבעג ,סעמַארד עשילַאק

 ,"קלָאֿפ םוצ טרעקעגקירוצ ןוא לױמ-סקלָאֿפ ןוֿפ

 רערעל ןַײז יו טלייצרעד יקסנישמור ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד
 ַא ענַײז לָאמַא קידנעעז ,טָאה רעצלעמ קירנעה עינָאמרַאה ןיא
 ,יקסװעשָאד םענייא ןוֿפ *רעטעברַא רעד, דיל ַא ףיוא עיציזָאּפמָאק
 :"עיטַארקָאמעד טימ טינ טייג טסנוק, :ןֿפורעגסױא

 אקעמ ןיא טניוװועגַײב טכַאנַײב רוּפיּכ-םוי ןטצעל בָאה ךיא ןעו..,
 *עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַא. סרעֿפיײש ֿבקעי ןוֿפ גנוריֿפֿפױא ןַא לפמעט
 רָאנ טינ זיא סָאד ,רעצלעמ קירנעה, ןגָאז טלָאװעג ךיא בָאה..
 רָאנ ,עיזעָאּפ עטֿפַאהקנַארק טינ ןוא עיזעָאּפ זיא סע .קיחמ עטכע
 ַאזַא רָאנ סָאו ,רעדיל-סקלָאֿפ ,טסתק עקידנסילֿפ ,עקידנלַאווק
 ןעגנערבסױרַא טנָאקעג יײז טָאה רעֿפיױש יו רעלטסניק-רעטעברַא
 ,ןוָאװעג טרעטסַײגַאב טושּפ ןיב ךיא . .קידתמא ןוא רעטױל ױזַא
 אקעמ ןיא טקירדעגסױא ףכיּת גנרעטסַײגַאב ןַײמ בָאה ךיא ןוא
 טינ ןוא העש עצנַאג ַא ןענַאטשעג ןיב ךיא .ליּפש ןכָאנ לפמעט
 גנולעטשרָאֿפ רעד ַײב ךימ טָאה רעֿפײש ֿבקעי ...ןיײגקעװַא טנָאקעג
 רעדָא רעױשוצ ַא רַאֿפ ןולב טינ טכַאמעג *עקשטַאטס, רעד ןוֿפ
 טלדנַאוורַאֿפ ןרָאוװעג ךיא ןיב רעמונ ןטירד םַײב ןיוש רָאנ ,רערעהוצ
 ןוא *רָאכ, ןֿפורעג טינ סָאד טלָאוװ'כ .רָאכ ןוֿפ םענייא ןיא יו ױוזַא
 עקידנליֿפטימ ַא זַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא .טנעגיריד -- ןרעֿפײש ֿבקעי

 ,טגניז יז .גלָאֿפרעד ןכַאמ ליוו יז לַײװ טינ טגניז יז :טגניז עמַאמ
 טעמַאמ רעד טימ ןענַאטשעג זיא רעֿפײש ֿבקעי .ױזַא טליֿפ יז לַײװ

 ,קלָאֿפ ןוֿפ רענייא יו ,עלעקעטש-רָאשזיריד ןקיצנוק ַא ןָא ,רעגניֿפ
 ינָאנ ,טנעגיריד ַא יו טינ ,ןבילקעגסיוא טָאה ןײלַא קלָאֿפ סָאד ןכלעוו
 זַא ,טליֿפעג ךיז בָאה ןוא ןסירעגטימ ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא ,רֿבח ַא יו

 .ןסַאמ יד ןוֿפ רענייא ,טגָאזעג רעסעב .רָאכ ןוֿפ רענייא ךיוא ןיב ךיא

 לײטרּורָאֿפ ַא טַאהעג לַאמ עלַא בָאװ'כ זַא ,ןַײז הדומ ךיז זמ ךיֹא

 וצ טושפ ןענַײז ייז לַײװ ,ןעניײרַאֿפ-גנַאזעג ןוא טעברַא-בולק ןגעק

 ךיא בָאה לײטרּורָאֿפ םעד טימ ןוא ,שיטנַאטעליד וצ ,שירָאטַאמַא
 םיא בָאה ךיא רעדייא ןרעֿפײש ֿבקעי ןגעוו ןגָארטעגמורַא ךיוא ךיז
 ןַיז ןוֿפ ןטקַאט 45 עטשרע יד ַײב ןױש ,ףכית רעבָא .טרעהעג
 -רַא עשיטנַאטעליד ןייק טינ זיא ַָאד זַא ,טליֿפרעד ךיא בָאה ,קיחמ
 ןייק טינ יאדוא ןוא ,טעברַא עשיטנעדַאקעד ןייק טינ וליֿפַא ,טעב
 ןוֿפ לטנַאמ, ןרעטנוא סנטצעל ךיז טלַאהַאב סָאװ ,טײקיזָאלטנעלַאט
 טסנוק רעטכע ןוֿפ גנקיניײרַאֿפ עטשטנעבעג ַא רָאנ ,"םזינרעדָאמ
 ,"טייקשינעמכַאֿפ טימ

 -טינ ַא ןיא ,ןרָאװעג טוװּורּפעגסױא טשרעוצ זיא עטערעּפָא יד
 ,"דנַאלרעדניקא ּפמעק ןיא ,1925 ילוי 20 םעד ,םרָאֿפ רעקידנעטשלוֿפ
 -נעמַאזוצ ןוא ,רעדיל-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא ייר ַא ףיוא טריזַאב זיא יז
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 ןופ ןָאסיסץסעל

 -- ץנעט .רעטסנעֿפ .ב ןוא דלַאװכוב .נ ,רעֿפיײש ֿבקעי ןוֿפ טלעטשעג

 -כרוד ,ןינוב .ל -- ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,לעגיס טידיא
 ןיא ,זיא ןוא ,"ןײרַאֿפ גנַאזעג טײהַײרֿפ, ןכרוד ןרָאװעג טריֿפעג
 -ֿיױא לָאמ ןטשרע םוצ םרָאֿפ רענעמוקלוֿפ ,רעטרעטיירבעגסיוא ןַא
 רעטַאעט ןיא 1935 רעבמעווָאנ 9 םעד קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריֿפעג
 ןקידנגלָאֿפ טימ (ָאריּפַאש ןַאיליל -- ץנעט ןוא ישזער) "סינעוו;
 | | ;לַאנָאסרעּפ

 יקסנירקוב .ח -- רעדיינש ַא
 .ןייטש .א -- רעסערּפ ַא
 ,קאלב ,ןַאטלוס .ֿפ ,רענרעל .8ֿ ,גרעבנעזָאר .ל --- סנירָאטיײנ

 | ,יָאנטרָאּפ
 דנַאללָאה .א -- עטסָאבעלַאב
 םיױבנייֿפ .צ --- ןָאיּפש ַא
 ןָאסֿפלָאװ .ה -- לעדָאמ
 ןילעי ,י -- םרַאדנַאשז

 רעֿפײש האל -- עקרעקנעש
 יניַאקָאּפס .י ,לַאטנעזָאר .ש --- םיטַאבעלַאב
 קיטָאמ .י --- טַאדלָאס רעדנילב
 .קָאלב .א ,ןידור .א -- ןטַאדלָאס ייווצ

 -עּפָא יד זיא ,קרָאי-וינ ןיא ןעגנולָאהרעדיױו ךס ַא רעייז ךָאנ
 ,"םָארדָאּפיה, ןיא ,קרָאי-וינ ןיא 1937 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עטער
 ןַאיליל -- ץנעט ,רעֿפײש האל --- ישזער ,ןַאמֿפלעה סקַאמ טריגיריד

 ישזער רעד רעטנוא עגַאקיש ןיא 1927 רעבמעצעד 4 םעד .ָאריּפַאש

 םעד ;קילַאמ .י ןוֿפ עיצקעריד עשילַאקיזומ ןוא רעֿפײש האל ןוֿפ
 -- .ריד .זומ ,לעגיס טידיא ןוֿפ ריא ,טיָארטעד ןיא 1938 רַאונַאי 2
 ,רעֿפײש האל ןוֿפ ריא לַאערטנָאמ ןיא 1928 יַאמ 4 םעד ;יקסווָאקבאד
 ןיא ,ןָאטלימעה ןיא 1928 יַאמ 15 םעד ;ןירַאמזָאר .י --- .ריד .זומ
 ;ץֿפח רימידַאלװ ןוֿפ טריגיריד ןוא טעמול ךורב ןוֿפ ריא קרַאונ

 האל ןוֿפ ריא ,ייווגורוא ,ָאעדיװעטנָאמ זיא 1929 רַאורבעֿפ 3 םעד
 ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא 1929 ַײמ 2 םעד ,לדנעה סנַאה --- .ריד .זומ ,רעֿפײש
 20 םעד .זױהטלַא -- .ריד .זומ רעֿפײש האל ןוֿפ ריא ,ליזַארב
 ןָאסרעכ .י ןוֿפ טריגיריד ,ַאבוק ַאנַאװַאה ןיא 1940 רעבָאטקָא
 1946 ןיא גנוריֿפֿפױא עטלַאהרעדיװ ַא ךָאנ .רעֿפײש האל ישזער

 ,קילַאמ .י ןוֿפ טריגיריד .זומ ןוא רעֿפײש האל ןוֿפ ר'א עגַאקיש ןיא
 סָאל ןיא 1948 יַאמ 22 םעד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא עטערעּפָא יד זיא
 ;טומַאלַאמ .ל ןוֿפ .ריד .זומ ןוא רעֿפײש האל ןוֿפ ריא סעלעשזדנַא

 ידנעמ ןוֿפ .ריד .זומ ןוא ןיא רעֿפייש האל ןוֿפ ריא 1949 יַאמ 14 םעד

 ,קרַאונ ןיא 1949 יַאמ 22 םעד ייז ךרוד ןוא ןייש

 רעד רעטנוא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא עטערעּפָא יד זיא 1951 ןיא
 "וינ ןיא ָאריּפַאש ןעיליל ןוֿפ ר'יא ןוא ךוַאר השמ ןוֿפ עיצקעריד

 -עדעמ ןוא דירֿפטָאג יראז ךרוד ךָאנרעד ,שזדעלָאק רעטנָאה רעקרָאי
 -עלּפ ערעדנַא ןיא רעטעּפש ןוא *דנַאלקיעל, ּפמעק ןיא ןאמייס ןיל
 -לעג לכימ ,ןַאמהָארֿפ ןַאד ךרוד ןרָאװעג טריגיריד זיא יז ּוװ ,רעצ
 -גירקוב םייח ןוֿפ ריא סעלעשזדנַא סָאל ןיא) ,ןיקוועצ ַאשימ ,טרַאב
 -קיעל, ּפמעק ןיא ,1962) ןַאמביירש יװרַאה ,שטיװָאמַארבַא .י (יקס
 ירנעה ,קָאטשניײיװ ,ןיישנָאס לאירבג ,רעֿפײש האל ןוֿפ ריא ,(*דנַאל

 ריא ,(1965 רַאורבעֿפ) ,ּפַאק אעל ,ןַאמֿפלעה סקַאמ ,גרעבדלָאג

 .ךוַאר ,מ --- טריגיריד ,ךיביֿפ ןוֿפ

 -סקלָאֿפ רעד, טבַײרש ָאעדיװעטנָאמ ןיא גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו
 | ;?טַאלב

 טלָאװ םרָאֿפ רעשיטַאמַארד ַא ןיא יעקשטַאטס ַא ןוא טנוב ַא'?;
 וצ ךעלנע ךירטש ןלַאיצָאס ןטלוב ַא טימ עסעיפ עקרַאטש ַא ןעוועג
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 רעטַאעט ןשידיי

 טעד טַאהעג טינ רעבַא טלָאװ .ערעדנַא ןוא "טרעקעל שריה, ַא
 רענרעדָאמ ַא ןיא *עקשטַאטס ַא ןוא טנוב, ַא טָאה סע יו גלָאֿפרעד
 ןוא עמימָאטנַאּפ ,ץנַאט דיל סָאד ּוװ ,םרָאֿפ רעשיטסינָאיסערּפסקע
 -ַאב דיל סָאד .עזָארּפ רעטרַאה רעד ןוֿפ ץַאלּפ םעד טמענרַאֿפ ליּפש
 ןקידירֿפַאב עמימַאטנַאּפ עשיטסַאלּפ יד ןוא רעהעג .רעַײא טקידירֿפ
 ןצנעווקעסנָאק עבלעז יד טַײצ רעבלעז רעד ןיא קידנעִיצ ,גיוא סָאד
 ןַײז ןָא טלַאה וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא ,ָאד
 .םרָאֿפ רעקידנעגייטש ַא ןיא וצרעד ךָאנ ןוא ףוס ןזיב עינילדָארג

 זַײרקמַארד ַא טימ ןָאט וצ ןבָאה רימ זַא ןקרעמַאב ןליוו רימ
 עקִיעֿפ רעייז ,עטוּװרּפעגסױא רעסיוא ךיז ןעניֿפעג סע ןכלעוו ןיא
 ,ןשינטנעק-עניב ערַאטנעמעלע עקיטיינ יד ןָא ,עַײנ ךיוא ,ןטנעמעלע
 -ןַײא ןטָארטעגוצ רעֿפיײע ױרֿפ יד זיא ןטנעמעלע עכלעזַא טימ ןוא
 זיא רעכלעוו ,לקַאטקעּפס ןטריצילּפמָאק ןוא ןרעווש םעד ןריסישזער
 .ןעגנולעג רעייז ֿבגַא ריא

 -ער עטנעטעּפמָאק ַא זיא יז זַא ,ןזיוועגסױרַא טָאה רעֿפײש האל..
 יד זַא ,ןקרעמַאב ןליוו רימ .גנַאװצ ןוא םענרַאֿפ ַא טימ ןירעסישז
 "נבעגעגרעביא ןוא ןילּפיצסיד רעייז טימ ןבָאה רעדילגטימ-טעבַאמ
 לקַאטקעּפס ןוֿפ הלעמ יד.. גלָאֿפרעד םוצ ןֿפלָאהעגוצ ךס ַא טיײק
 ."ליּפענעמַאזװצ טליֿפעג ךיז טָאה סע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא

 ;טבַײרש *טנַײרֿפ רעזנוא,
 טַאהעג טשינ ןבָאה עטערעּפָא רעד ןוֿפ רעלעטשנעמַאזצ יד...

 טלעטש סע יו לַאירעטַאמ ןעיור ַאזַא ןעמענ ;טעברַא לקיטש טכַײל ַא
 ןוֿפ ןוא דיל-סקלָאֿפ ענעֿפילשעג-טשינ .עטושּפ סָאד רָאֿפ ךיז טימ
 בעל ןשידִי םעד ןֿפ גתרעדליש עלוֿפרילַָאק ַאזַא ןֿפַאש סיא
 ןוא ןֿפמַאק ענַײז ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ ןזײרֿפ ןוא ןדייל יד ןעגנערבסיױרַא
 .רעטעּפש זיא'ס ןוא ןעגנולעג יז זיא סע .ןגיז ןוא תולּפמ ,ןעגנונֿפָאה

 עקיטכערּפ ַא לַאירעטַאמ סעד טָא ןוֿפ ןכַאמ וצ ןעגנולעג ןרעֿפייש

 טָאה ןוא ענעגנולעג טסכעה ַא ןעוועג זיא גנוריֿפֿפױא יד .עטערעּפָא

 סָאװ ףיורעד קידנקוק טשינ .ןעגנוטרַאוורעד עלַא ןגיטשעגרעביא

 ,לַאירעטַאמ -ןשטנעמ םעַײנ ַא טַאהעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןבָאה רימ

 טשינ זיא'ס ןוא ןרָאוװעג טריֿפעגסױא ךעלטקניּפ ןלָאר יד ךָאד ןענַײז

 יד טָאה גלָאֿפרעד ןסירג םעד.. ןעגנולכיורטש םוש ןייק ןעוועג

 ןוֿפ ישזער רעטנכייצעגסיוא רעד ןקנַאדרַאֿפ וצ טַאהעג גנוריֿפֿפױא

 יד ןוֿפ גנוגעװַאב עדעי ןוֿפ ןעז וצ ןעוועג זיא סָאװ ,רעֿפיײש האל

 ."רעליּפש

 ;םַאלנַא .ר טבַײרש ,ַאבוק ,ַאנַאװַאה ןיא גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו

 ַאנַאװַאה ןיא *עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַא; ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד..,

 ןעועג ןענַײז רעליּפש יד ןוא רָאכ רעד .גלָאֿפרעד ַא ןעוועג זיא

 ,ןעמויטסָאק ,גנוטַאטשסיױא יד ךיוא .טיירגעגוצ ךעלטנירג ןוא טסנרע

 ןעגנוגנידַאב יד ןֿפָארטרעביא ןבָאה גנוטכַײלַאב ןוא סעיצַארָאקעד

 םעד ןוֿפ רעדילגטימ יד .גנולעטשרָאֿפ-ןרָאטַאמַא עכעלנייוועג ַא ןוֿפ

 עטֿפַאהרעטסומ ןזיוועג ןבָאה עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ ןוא רָאכ

 .טעברַא

 ןוֿפ ַאנַאווַאה ןייק ןרָאוועג טכַארבעג זיא *עקשַאטס ַא טימ טנוב ַא;

 -עברָאטשרַאֿפ-גנוי םעד ןוֿפ ןירעטעברַאטימ ןוא ױרֿפ יד ,רעֿפײש האל

 עטסעֿפ ריא זיולב זַא ,ןגָאז ןענַאק רימ .רעֿפײש ֿבקעי רעקיזומ םענ

 עלַא ןעמוקוצַײב ןליו םענעקָארשרעדמוא ריא ןוא טײקנסָאלשטנַא

 רעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד ןקנַאדרַאֿפ וצ רימ ןבָאה ,ןטיקירעוװש

 םֵלֵא טקריוװעג קרַאטש טָאה יז .ַאנַאװַאה ןיא עטערעּפָא-סקלָאֿפ

 עקיטלעֿפגרָאז יד .רָאכ סעד ןוֿפ טנעגיריד ןוא רערעל ,רעסישזער

 ןוֿפ קורזסױא רעד ,סענעצס ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ גנוטעברַאסיוא

 ענַײֿפ יד ,ץנעט יד ןוֿפ טייקנייש יד ,קימימ ןוא ןעגנוגעווַאב יד
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 -צנַאג עשינַאמרַאה יד ,רַאכ םעד ןוֿפ גנַאזעג םעד ןיא ןעגנוריטַאש

 ןוֿפ גנַאזעג ןטימ ליפש-עניב עשינָאמרַאה יד ,סָאלָאס יד ןוֿפ טייק

 -ַארעּפמעט ןשירעלטסניק םעד טלגיּפשעגּפָא טלוב ןבָאה ,רָאכ םעד

 ."רעֿפיױש האל ןוֿפ ןשינטנעק עשיגָאגַאדעּפ יד ןוא טנעמ

 ,שטיװָאניבַאר .י טבַײרש לַאערטנָאמ ןיא גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו

 -טקלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ לייט ַא ףיוא טיובעג זיא ךַאז עצנַאג יד,

 ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןשיוװוצ ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,גנַאועג

 ךיז טָאה בשומה-םוחת ן':עידִיי םעד ןיא יו םעדכָאנ דנַאלסור ןיא

 עיצַאזילַארטסודניא ןַא ןוֿפ ןמיס רעטשרע רעד ץזיײווַאב ןעמונעג ןיוש

 יד ןיא ןרָאוװעג ןגױצעגנַײרַא זיא טנגוי עשידִיי עמערָא יד ןוא

 ,טכַאנ ןוא גָאט ךעלבַאטשכוב טעברַאעג טָאה'מ ּוװ ,*סעקירבַאֿפ,

 סָאו ,רעדיל ןעגניז ןעמ טגעלֿפ ,טעברַא רעד ַײב קידנציז רעבָא

 עוויַאנ ןעוועג ןענַײז סָאד .ןילַא ךיז ןוֿפ יו ןעמוקעגֿפױא ןענַײז

 -ךיטַאנ יד ַײס קורדסיוא םּוצ ןעמוקעג זיא סע עכלעוו ךרוד רעדיל

 ןגעק טסעטָארּפ סלַא ַײס א ןשטנעמ עגנוי ןוֿפ טֿפַאשקנעב עכעל

 ןעגנַאגעגמוא ןענַײז רעדיל עקיזָאד יד .ןרעייז לרוג ןרעווש םעד

 רעלמַאז רָאלקלָאֿפ ןעמוקעג ןענַײז סע זיב טַײצ עגנַאל ַא קלָאֿפ ןיא

 -רָאג טעמּכ טָאה רעֿפײש.. ןבירשרַאֿפ ןוא ןבילקעגֿפױנוצ ייז ןוא

 זױלב טָאה רָאנ ,לַאירעטַאמ ןלעניגירַא םעד ןיא טרעדנעעג טינ)

 גָאלַאיד ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא סעידָאלעמ ערעייז טריזינַאמרַאה

 ןוֿפ ךיז טמוקַאב השעמה-רופס רעד ןוא.. .רָאכ ןוא ָאלָאס ןשיווצ

 טימ טנוב, ַא ןוֿפ ןלייצרעד ייז ןוֿפ עקינייא סָאװ ,ןילַא רעדיל יד

 ַא א רעטעברַא יד ןוֿפ קיירטש ַא טסייה סָאד ,"עקשטַאטס ַא

 םורַא רעבָא ,טקנופ-לַארטנעצ רעד ןיא קיירטש רעד ."עקירבַאֿפ,

 ןוֿפ רעדיל ,רעדיל-ןטַאדלָאס ,רעדיל-סעביל ןוֿפ ץנַארק ַא זיא םעד
 .טױנ ןוֿפ ןוא .טייקמערָא

 רעייז ַא ןיא זיא רעדיל יד ןוֿפ גנוריזינָאמרַאה סרעֿפײש..

 ךיז טלֿפ זַײװװרעטרע .םרָאֿפ רעטֿפַאהרֶעטסיימ רעבָא ,רעכַאֿפנײא

 ןשיסַאלק םעד ןֿפ גנוכַײוּפָא עששביה רָאג ַא עינָאמרַאה רעד ןיא

 םעד ןוֿפ ָאלָאס רעד וצ רַאכ םעד ןֿפ ץַאזנגעק םעד ןיא ןוא ,ליטס

 סע לַײװ ,טנעצָארּפ טרעדנוה גנוכַײווּפָא יד זיא טַאדלָאס ןדנילב

 רעסיורג ַא .יירעכערב-םיוצ רענרעדָאמ-ַארטלוא וצ טעמּכ טייגרעד

 (קימיטש-ןייא) ןָאסינוא ןטושּפ ןיא זיא גנַאזעג-רָאכ םעד ןוֿפ לייט

 רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןשיקלָאֿפ םעד ןטלַאהֿפױא טֿפלעה סָאד ןוא

 יי ,"קיזומ
 ַא טימ טנוב ַא;? ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ לבוי ןקירָאי-30 םוצ |

 :ןָאסלקוי .ר טבַײרש *עקשטַאטס
 םעד טימ טרינָאמרַאה ןוא קידוועליפשע ,טכַײל זיא קיחמ יד...

 טליפשעגסיוא טרעוו סָאװ ,עלובַאֿפ רעד ןוֿפ חסונ ןכעלמיטסקלָאֿפ

 טימ טנוב ַא.... .ליטס ןקסעטָארג ןיא ןששזַאנָאסרעּפ עערעלַאג ַא ךרוד

 ,טנידרַאֿפ ןוא ןח ןקיטרַאנגייא טימ עטערעּפָא ןַא זיא *עקשטַאטס ַא

 -ןביוא ןַא ןעמענרַאֿפ ףרַאד יז .רעטֿפָא ןרעוו טריֿפעגֿפױא לָאז יז זַא

 סָאד .ןרָאכ-סקלָאֿפ עשידִיי יד ןוֿפ רַאוטרעּפער ןוויטקַא סעד ןיא ןָא

 ןייא ןטסקינײװמַא ףרַאד סָאװ ,קרעוו שילַארטַאעט-שילַאקיזמ ַא זיא

 ."םלוע ןששידִיי םוצ ןרעוו טכַארבעג רָאי ַא לָאמ

 עטערעּפָאךדַאפדלַָאג

 :טבַײרש ןילייב .ב .י

 ןיא רעדיוו ןיוש זיא רעֿפיײש ןוא ,רעמוז רעדיוו ןיוש זיא'ס ןוא,
 טימ ןעמַאװצ רע טעברַא |1936) רעמוז םעד ךיוא... ײדנַאלרעדניק,
 רעדיוו ןלעטש ייז .דלַאווכוב .נ ןוא רעטטנעֿפ .ב םירֿבח עטנָאנ ענַײז
 עטלַא סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ לָאמסָאד ,עטערעּפָא-סקלָאֿפ ַא ןעמַאװצ
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 ןטטעהסשאהאפואויטי}

 טבַײלב סע יא זַא ,ןעמַאװצ ױזַא סע ןצלעמש ןוא ןעגנוֿפַאש-רעטַאעט

 סע יא ,ןח רעויטימירפ-ךעלמיטסקלָאֿפ רעשינעדַאֿפדלָאג רעד רעביא

 רעביא ײרעֿפיטש עשיטסַאקרַאס-בלַאה עקיטומטוג ַא ךיז טמוקַאב

 ןרעפייש .רעטַאעט ןשידִיי ןקיטציא ךָאנ זַײוװליײט ןוא ןקילָאמַא םעד

 -ײשרַאֿפ יד ןוֿפ סעידָאלעמ יד ןריזעטניס וצ ןעגנולעג רעדיוו זיא

 -ערעּפָא-טכייל רעצנַאג ןייא ךיז טמוקַאב סע זַא ,ױזַא ןטערעּפָא ענעד

 ,.בעווסיוא קיזמ רעשיט

 ןבָאה סע ,ֿבגַא ,וא ,ןרָאװעג ןבעגעג זיא גנולעטשרָאֿפ יד ןעוו

 רעסיוא ןשטנעמ רעטרעדנוה ךָאנ ןטַײז עלַא ןוֿפ ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז

 טָאה רעֿפײש זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ,טסעג-*דנַאלרעדיק, ענעגייא יד

 יו טקנופ |בורגדלָאג| "קיידנָאלק, ַא טרַאשעגנעמַאזצ רעדיוו ָאד

 *"עקשטַאטס ַא טימ טנוב  עקירָאיַארַאֿפ יד

 ײױַאשזדיב ָאריב ,

 וװָא ימעדַאקַא ןילקורב; ןיא ףיוא .ש טריֿפ 1936 ץרעמ 21 םעד

 ' .ןַאשזדיב ָאריב; עירָאטַארָא ןַײז "קיזוימ

 :טבַײרש ינדרי .מ

 ןגָארטעגנַײרַא רעֿפיײש טָאה *ןַאשזדיב ָאריב, עירָאטַארָא רעד ןיא,

 ןסולֿפנַײאַאב קיצניװ טינ טעוװ סָאװ ,סעלעניגירָא רָאג ,סנגייא סעּפע

 ןַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא קידנֿפַאש .רוד ןַײז ןוֿפ ןרָאטיזָאּפמָאק יד

 עזעידיי יד ןיב ןרעיױדעג ךָאנ ףרַאד סע רעבָא ,ליטס ןקיטרַאנגייא

 זַא ,ליֿפ ױזַא ףיא ןדליבסיוא שילַאקיװמ ךיז ןלעוװ ןסַאמ-סקלָאֿפ

 .קרעוו שילַאקיזמ ךיוה ַאזַא ןעמענֿפױא ןוא ןֿפײרגַאב ןענָאק ןלָאז ייז

 טױל טינ רעֿפײש טגניז "ןַאשזדיב ָאריב,; עירָאטַארָא רעד ןיא.

 ,ןליֿפעג עשירעלטסניק ענעגייא ענַײז טול רָאנ ,ןליֿפעג-סקלָאֿפ יד

 ,טַײז ַא ןָא ןײגקעװַא טריבורפ טָאה רע .טריטקיד םיא ןבָאה סָאװ

 ָאריב, זיא רעבירעד ןוא טנעקרעד טשינ ךיז קלָאֿפ סָאד טָאה

 -םַײגַאב רעקיבלעז רעד טימ ןרָאוװעג ןעמונעגֿפױא טינ -ןַאשזדיב

 ""רעדירב יױוצ יד; יו גנורעט

 ןַײז זיא ,טקנוּפדנַאטש ןשילַאקיזמ-ןייד ַא ןוֿפ סױרַא רימ ןטערט'

 -יװחמ עטסערג סרעֿפײש קֿפס םוש ילב *ןַאשזדיב ָאריב , עירָאטַארָא

 'ןמ רעקיטַײצ ןוא רעֿפיײר ַא יו ךיז רע טזַײױװַאב ָאד .קרעוו עשילַאק

 -לָאג רעד רעבָא ,טייקטלעהעצ ןוא טײקיטכורֿפ רעלוֿפ ןַײז ןיא רעקיז

 עירָאטַארָא רעד ףיוא טור סָאװ ,טסברַאה ןקיטַײצ ןוֿפ ץנַאלג רענעד

 רֿפעצ םעד טימ ןרירוקנָאק טינ ןֿפוא ןיאב ןָאק ?ןַאשזדיב ָאריב,

 סצרפ ףיוא טכַארּפ ןַײז ןיא טנירג רעכלעוו ,ןעניגַאב ןרעטיול ןטגניל

 -מיטסקלָאֿפ רעכעלטנדרָארעסױא רעד בילוצ "רעדירב ייווצ יד,

 ."קיזמ רעד ןוֿפ טייקכעל

 -ילַאנַא (292-302 .זז) *רעֿפײש ֿבקעי; ךוב ןַײז ןיא ןילייב .ב .י

 ַא ןרעוו גנוי טציא ריד וצ ,עגייט ,טייג סע; סשיקרַאמ ץרּפ טריז

 ןרעטנוא עירָאטַארָא ןַא טרינָאּפמָאק טָאה .ש רעכלעוו וצ ,*קלָאֿפ

 :"ןַאשזדיב ָאריב ,, ןעמָאנ

 -ַארָא ןוֿפ טיבעג ןֿפױא גנוֿפַאש עטסכעה ןוא עטצעל סרעֿפײש, |

 גנוי טציא ריד וצ ,עגייט ,טײג סע; סעשיקרַאמ ץרפ זיא עירָאט

 עשילַאקיזמ סרעֿפיײע טזַײוװ סָאװ ,עיציזָאּפמָאק ַא ,"קלָאֿפ ַא ןרעוו
 ןַײז ןרילעדָאמ ןוא ןטענק ןיא ילברעדנַאנַאֿפ ןטכער ןוא טײקֿפײר
 -יֿפ עשילַאקיזװמ ןוֿפ טײקשירָאטּפלוקס ענעמוקלוֿפ ןַײז ,לַאירעטַאמ
 ;ןזַארֿפ עטסוּפ ןוא ןטסעשז עלַאקיזיר ןוֿפ טײהנזעווּפָא עלוֿפ יד ;ןרוג
 -ַאנַאּפ עטיײרּפשעגסיױא ןַא ;גנַאֿפמוא ןיא טײקשיטנָאזירָאה עטיירב ַא
 עכלעוו ןוֿפ ןויטָאמ עקישיילֿפ ,עקידנרעק ןוא ,טנורג ןיא טייקשימַאר
 ענעדיױערַאֿפ ןֿפַאש ןענָאק ךָאנ ןלעװ ןרָאטיזָאּפמָאק עקידנעמוק
 .ןטנַאירַאו ייר ַא ךרוד סעװַארטָאּפ עשילַאקיװמ
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 ןופ ןָאקיססעל

 -רעטעברַא ןַא רעכלעוו ןוֿפ עירָאטַארָא עטכַײל ןייק טינ זיא סע

 זיא סע .ןלײט עסיוועג ןעגניזכָאנ ךַײלג ןוא ןײגמײהַא ןָאק ץנעדיוא

 רעיוא רעכעלנייױועג רעד רעכלעוו וצ עיציזָאּפמָאק עטריצילּפמָאק ַא

 ןיא .ןרעהרעד ןענָאק יז לָאז רע ידּכ ןעניווועגוצ רעִירֿפ ךיז ףרַאד

 לַײװ ,"לגױֿפ-םערוטש, םעד ןוֿפ רערעווש ךָאנ יז זיא ןיז ןסיוועג ַא

 טינ ןוא עקיטרַאנדיײזערַאֿפ רעמ ַא "ןַאשזדיב ָאריב; ןיא זיא עמעט יד

 לַאירעטַאמ םעד ."לגיױֿפ-םרוטש רעד, זיא סע יו טינש ןייא ןוֿפ

 -ילביב ןוֿפ ַײס עירָאטַארָא רעקיזָאד רעד רַאֿפ טפעשעג רעֿפיישע טָאה

 סָאװ ,ןויטָאמ עטגערעגנָא עכעלמיטסקלָאֿפ ןוֿפ ַײס ןוא ןלַאװק עש

 ,סעיצַאניבמָאק עשימטיר ענעדיײשרַאֿפ ןיא ןטכָאלֿפרַאֿפ ױזַא ןענַײז

 ןוא סַאטשּפָא ןקידרעִירֿפ רעיײז ןענעקרעד סָאװ ּפַאנק ןָאקימ זַא

 -עמ ַא ןטכיולכרוד ןוא ןרעטייל ןיא טֿפַאטרעטסיײימ סרעֿפיײש .סוחי

 ,ןרָאװא ןוא ןטנעמוזַאּפ עשילַאקיװמ טימ יז ץזנַארֿפַאב ןוא עידָאל

 ריא סָאוו ,עירָאטַארָא רעטצעל ןַײז ןיא קורדסיוא ןטסכעה םוצ טמוק

 -טריצילּפמָאק יד -- עינָאֿפמיס ַא ףיוא ךעלנע זיא רוטקורטס עצנַאג

 .קיזמ ןיא הגרדמ עטסכעה ןוא עטס

 עקיזָאד יד זַא ,ןעוועג םרוג דָארג טָאה טקַאֿפ רעד טָא רעבָא

 רעטנוזעג ןַײז טימ זיולב .םלוע םעד ןּפַאכרַאֿפ טינ לָאז עירָאטַארָא

 בלַאה ַא ןוא ַײרד ,רעטיירב רעד זיא ןילּפיצסיד רעשירַאטעלָארּפ

 טרעצנָאק םנוֿפ טַײצ עצנַאג יד ןסעזעגסיוא םלוע רעקיפעק-טנזיוט

 םַײב טָאה עירָאטַארָא יד ."קיזוימ ווָא ימעדַאקַא ןילקורב , רעד ןיא

 ןליֿפַא רָאנ ,ןעמונעג טינ רָאנ טינ םיא טָאה יז ןסירעגנָא טינ םלוע

 .טרירעגנָא ּוװ ןטלעז ןוא ןעגנַאגעגײברַאֿפ םיא זיא יז .טגעווַאב טינ

 *ןָאשזדיב ָאריב, ןוֿפ ריֿפֿפיוא ןטייווצ ןֿפױא טריסַאּפ טָאה עבלעז סָאז

 טקריוועג טָאה טקַאֿפ רעקיזָאד רעד יו טינ ןסייוו רימ .לָאה ןוָאט ןיא

 יד ַײב זַא ,טרַאװרעד טָאה ןײלַא רע זַא ,ךעלגעמ .ןרעֿפײש ףיוא-
 עיציזָאּפמָאק עשילַאקיװמ ערעכעה ַאזַא טעװ ןטרעצנָאק עטשרע

 טינ רעבָא ןבָאה רימ .ןרעױא ענעֿפָא גונעג ךיז רַאֿפ ןעניֿפעג טינ

 רעטלַאק רעד טלָאװ ןוא .ןשױטנַא ןרעֿפײש לָאז סָאד זַא ,טקרעמַאב

 ןטַאנָאמ טכָא טימ טנַאה עקידנריגיריד ןַײז טרַאטשרַאֿפ טינ טױט

 טרעהעג אמתסמ 1936:7 ןוֿפ רעטניוו םניא רימ ןטלָאװ ,רעטעפש

 ןיוזע טרעהעג ןוא ;לָאמ ןטרעֿפ ַא ןוא ןטירד ַא ךָאנ *ןַאשזדיב ָאריב;

 טינ גנַאל רעֿפיײש טָאה עמעָאּפ רעד ףיױא.. .ןרעיא ערענעֿפָא טימ

 ַא ן'א ןבירשעגֿפױא עירָאטַארָא עקיזָאד יד טָאה רע .טעברַאעג

 -סעקרָא יד ןוא רוטיטרַאּפ עצנַאג יד .טַײצ רעצרוק-ךעלניוטשרעד

 ןוֿפ ןטַאנָאמ-רעטניוו עטסנעמונרַאֿפ יד ןיא ןֿפַאשעג רע טָאה עיצַארט

 טָאה רע סָאװ ,סרעטניוו עטסנעמונרַאֿפ ענַײז ןוֿפ רענייא .6

 רעטנוא טנָאקעג טָאה ינעשז רעתמא ןַא זיױלב .טַאהעג זיא סע ןעװ

 עזעירעֿפעשע עקידנטַײטַאב ַאזַא ןֿפַאש ןדנַאטשמוא ערעווש עכלעזַא

 ןוצ טזיײוו עירָאטַארָא עקיזָאד יד.. !טַײצ רעצרוק ַאזַא ןיא טעברַא

 זיא'ס ןעװ ןגײטש ןעמונעג ןיױשש טָאה רעֿפיײש ןכױה ערַאֿפ סָאװ

 טיִג יז ןוא ,טײקֿפײר עקידנּפסָאנק ןַײז ןרָאװעג טמוקלוֿפרַאֿפ ןיוש

 ."םיא ןוֿפ ןטרַאוװרעד טנָאקעג ךָאנ ןבָאה רימ סָאװ גנונַא ןַא זדנוא

 :טבַײרש דלַאוװכוב .נ

 ַא ריא טָאה |ן"ןַאשזדיב ָאריב, עירָאטַארָא רעד ןיא} ָאד.2;

 גנוֿפַאע סרעֿפײש ןוֿפ עמַאג רעצנַאג רעד טעמּכ ןוֿפ גנונעכיײצרַאֿפ

 רע סָאוװ ,דיל-סקלָאֿפ עשידִיי סָאד :סערעטניא ןשירעלטסניק ןוא

 רעֿפיױע רָאנ סָאװ ,תונזח ןוֿפ ןטנעמעלע ;טלטרעצעג יױזַא טָאה

 רערענָאיצולָאװער ןיא ןסיגוצרעביא סָאד ױזַא יו טסּױװעג טָאה

 עשעידִיי ערענָאיצולָאװער יד טימ טײקידמעטָא ןייא ןַײז ;קִיָארעה

 סע ןוא דיל-סקלָאֿפ סָאד ןריזיטַאמַארד וצ גנַארד ןַײז ;רעטכיד

 רעד וצ עביל ןַײז ;לקַאטקעּפס ןשילַארטַאעט ַא ןיא ןרעדילגנַײא
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןוֿפ קרעוו יד רַאֿפ טײקיטכרָאֿפ ןַײז ןוא עידָאלעמ-קלָאֿפ רעכַאֿפניײא
 .רעטסיימ עסיורג יד

 סָאמ עטסכעה יד טכיירגרעד רעֿפיײש טָאה ?ןַאשזדיב ָאריב, ןיא
 רעד ןוֿפ בעװעג סָאד ןטנעמעלע עלַא ידי-טָא ןוֿפ גנוצלעמשרַאֿפ
 ןוֿפרעד טמעטָא ךָאד ןוא טריצילּפמָאק ןוא ןיד זיא עיציזָאּפמָאק
 .עיפע ,סיורג זיא עמעט יד ;תוטשּפ ןוא טײקשיקלָאֿפ ליֿפױזַא טימ

 רעטרַאצ ַאזַא -- ךָאד ןוא ,גנערטש שיסַאלק טעמּכ -- יובעג רעד

 ,ענייש יד ,טייקכעלשטנעמ עקידנשטשַאל עקידוועגניז ַאזַא ,םזיריל
 ,"עיצידַארט-רעֿפיײש עקיטכיל יד

 רעדיל וצ סעיציזָאּפמַאק

 ןעוועג .ש זיא 1924 ןיא ךרעב זַא ,רעביא טיג רעֿפײש האל

 טנעגיריד םעד) ןייש ןזח םַײב טנעגיריד-רָאכ סלַא טלעטשעגנָא

 ןגעלֿפ'ס ןכלעוו טימ רָאכ ןלענָאיסעֿפָארּפ ןַײז רַאֿפ (רעטָאֿפ סידנעמ

 טַאלבנעזָאר עלעסָאי ,ַאטָאריס ,ןיטרַאװק םינזח יד ןצונַאב ךיוא ךיז

 ,ַאסיאַאר ַאזָאר ןעגנוזעג ןבָאה סע ּוװ ,ערעּפָא רעגַאקיש יד ךיוא ןוא

 ןעמוקעג זיא ווָאיל ָאעל ןעוו .ןיּפַאילַאש רָאדָאיֿפ ןוא ןידרָאג ירעמ

 טצונַאב ךיוא ךיז ייז ןבָאה ,ָאגַאקיש ןיא ןַאמשרעה יכדרמ ןזח טימ
 רעקידלַאװג ַא ןעוועג זיא .ש .טנעגיריד סלַא .ש ןוא רָאכ םעד טימ

 -סקלָאֿפ עשידִיי ןוֿפ רעשטייטסיוא סלַא ווָאיל ָאעל ןוֿפ רערערַאֿפ

 ס'.ש ןוֿפ עיציטעּפער ַא ףיוא ןעמוקעג זיא ווָאיל ןעוו ןוא ,רעדיל

 ןוֿפ *רעריֿפ רעזדנוא, דיל סָאד טרידוטש טלָאמעד טָאה סָאװ ,רָאכ
 ריא ,הרֿבח; רָאכ םוצ טרעמַאב .ל טָאה ,קיזומ ס'ש טימ שטנָאר .י .א

 ,"טנעלַאט ןסיורג ַא רעייז עגַאקיש ןיא ָאד טָאה

 עיצַאטרעסיד ןַײז סלַא טָאה ןַאמביירש ייװרַאה טנעגיריד רעד

 -קיזומ ַײרד רַאֿפ טריֿפעגֿפױא "ירגעד רעטסיימ; ןַײז רַאֿפ (סיזעט)

 "ןגיוא ענַײד ףיוא ביוה, ,*רעריֿפ רעזדנוא; סרעֿפיײש ןרָאסעֿפָארּפ

 ."רעדירב ייווצ יד; עירָאטַארָא יד ןוא

 ערעדנַא ןוֿפ קרעוװ יד וצ גנויצַאב ס'.ש טרירַאב רעֿפײש האל

 ;ןרָאטיזָאּפמָאק

 סעיציזָאּפמָאק וצ ךיוא ץרא-ךרד טימ ןגױצַאב ךיז טָאה רעֿפײש;
 ךעלנייוועגרעסיוא ןבילברַאֿפ זיא רע .רעקיזומ ערעדנַא ןוֿפ ןֿפַאשעג
 טזָאלעג טָאה רע בױא ןוא ,"עלעשטיינק, ןדעי ,עטָאנ עדעי יירטעג
 ןָאבמָארט ַא רעדָא לדיֿפ ַא םיא ַײב "ןעגנידּפָא, גנוטלַאװרַאֿפ רעד
 טביול ועד טינ לָאמנייק סָאד רע טָאה ,עיציזָאּפמָאק רענעגייא ןַײז ןוֿפ
 | .קרעוו שילַאקיזמ סנטייוצ ַא טימ

 רעקיזמ יד ןוֿפ סעיציזָאּפמָאק רָאכ ןטימ ןעגנוזעג טָאה רעֿפײש
 יז ןבָאה ןרָאטיזַאּפמָאק יד .רעניוו ,דלעה ,רענזָאּפ ,ץֿפח ,ווָאיל
 -עקרענָא עטסערג יד ייז ןוֿפ ןגָארקעג טָאה רע ןוא ,טרעהעג ןילַא
 ."טייקידתמא ןוא גנושטַײטסױא ןַײז רַאֿפ גנונ

 ;רעֿפײש האל רעביא טיג טעברַא ןוֿפ םעטסיס ס'.ש ןגעוו

 ירֿפ רעד ןיא .טעברַא גָאט ןַײז רעֿפעגמוא ןעוועג זיא סָאד טָאג
 ,ךיצַאּפש ןצרוק ַא -- ךָאנרעד ,קיחמ ןֿפַאש ;ןבַײרש --- גָאטימ זיב
 -עגנָא ךיז טָאה טשרע ןַאד ןוא לסיב ַא ןעורּפָא ךיז ןסע ןכָאנ ןוא

 לסיב ַא ןבעגקעוװַא רע טגעלֿפ עטשרע סָאד .טעברַא גָאט ןַײז ןביוה
 -טֿפַאשלעזעג ,רעביײרוע ,רעקיזמ-סירֿבח רַאֿפ זיוה ןיא ךיז ַײב טַײצ

 רעדָא ָאנַאיּפ ןליּפש ןגעלֿפ סָאוו ,רעדניק ןרעהסיוא רעדָא רעוט עכעל
 רעייז ןגעוו םיא ַײב תוצע ןטעב ןגעלֿפ סעמַאמ יד סָאװ ןוא לדֿפ
 ןענרעל רעמ סָאװ :הצע עבלעז יד ןגָארקעג ןבָאה עלַא .טנעלַאט
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 ןעמענ ןיײגקעוװַא רע טגעלֿפ ,טעברַא רעד טימ ןרָאוװעג קיטרַאֿפ

 ךָאוו ַא לָאמ ריֿפ ערעדנַא יד .ךָאוו ַא לָאמ ַײרד ;עיצקעל ענעגייא ןַײז

 -עגנָא טָאה רעֿפיײע .ןלווש רעדניק יד ןוֿפ ןרָאכ יד טַאהעג רע טָאה

 -ָאּפמָאק ענַײז .ןבעל ןַײז ןוֿפ גָאט ןטצעל ןזיב סעיצקעל ענייז ןטלַָאה

 ךָאנ רעדָא עיצקעל ןַײז ךָאנ .טעברַא -םייה ןַײז ןעוועג ןענַײז סעיציז

 ןרעמיצ-בולק יד ןיא ןֿפערט ךיז רע טגעלֿפ סעיציטעּפער-לוש יד

 יז טימ ןריטעפער ןוא ןטסילָאס ןוא ןטסינַאיּפ ענַײז טימ רָאכ ןוֿפ

 סָאװ ןוא טַײצ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעליפש ןוא רעגניז טימ רעדָא

 ענלצנייא טימ וליֿפַא ןריטעּפער טגעלֿפ רע .ףליה ןַײז טלָאװעג ןבָאה

 רעֿפיײש .רָאכ ןוֿפ עיציטעּפער רעד וצ זיב רעליּפש רעדָא רעגניז

 ױזַא ןבַײרש ןצעז דלַאב ךיז ןוא טכַאנטימ םורַא םײהַא ןעמוק טגעלֿפ

 רע .טכענ עצנַאג ןבַײרש רע טגעלֿפ טרעצנָאק ַא רַאֿפ .גָאטרַאֿפ זיב

 ,טֿפַאשלעזעג טַאהעג ךיױא טָאה רע .קיניײװ רעייז ןֿפָאלש טגעלֿפ

 טימ ןציז ןגעלֿפ טכענ עצנַאג .םיא טימ ןציז ןגעלֿפ סָאװ ,טנַײרֿפ

 ןֿפלעה ןוא ,ןַאמטסרױֿפ ,קעלַאמ .י ,ווָארַאמַאס .נ ,טומַאלַאמ .ל םיא

 טגעלֿפ ןייש ידנעמ זַא ןוא ,סעיצַארטסעקרָא יד "ןבַײרשעצ , םיא

 ַא ןֿפָאלשעג טינ ךױא רע זיא ,טסַאג וצ עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ןעמוק

 .טכענ רָאּפ

 קיזחמ טימ לוֿפ ,ןשטנעמ עגנוי טימ לוֿפ ןעוועג זיא זיוה רעזדנוא

 ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןענַײז עלַא רעבָא ,רעטכעלעג טימ לוֿפ ךיוא ןוא

 /טּפיױה רעד ןעוועג רעֿפײש זיא ןעמעלַא םעד ץוח .טעברַא טימ

 םעד ףיוא טכיזֿפױא טַאהעג טָאה ןוא דנַאברַאֿפ קיזחמ ןשידִי םנֿפ

 רע .עשילגנע יד ַײס ,עשידִיי יד ַײס ,ןרָאכ עלַא רַאֿפ רַאוטרעּפער

 -טרָאוװטנַארַאֿפ וא עביל סיורג טימ םעד רַאֿפ טַײצ ןענוֿפעג טָאה

 .טַײצ טלעֿפ םיא זַא ,ןגָאלקַאב רָאנ ךיז טגעלֿפ רע .טייקכעל

 -סטעברַא| "קעלס; ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא ןרעֿפײש ַײב
 טָאה ,טרעצנָאק ןייא טקידנעעג טָאה רע רעדייא ךָאנ .|טיײקיזָאל

 גנוטלַאװרַאֿפ יד ןעוו .טעברַא עקידרעטייױו יד טריסנַאנַא ןױש רע
 ןעורּפָא ךיז זדנוא טזָאל ,רעֿפייע רֿבח; :םיא ַײב ןטעב ךיז טגעלֿפ

 -עגירטסנייא קידנעטש זומ ןעמ, ןרעֿפטנע רע טגעלֿפ ,"לסיב ַא

 טָאה ,ןֿפַאש ןכעלדימרעדמוא ןַײז ןוֿפ טַאטלוזער סלַא ."טעברַא "ןעוו

 סעירָאטַארָא ;קרעוװ עשילַאקיזװמ עסיורג ףלעווצ טזָאלעגרעביא .ש

 -ָאּפמָאק ערענעלק ןוא ערעסערג טרעדנוה רעביא ןוא סעטַאטנָאק ןוא

 ."סעיציז

 -ץָאּפ ןוא רעדיל וצ סעיציזָאּפמָאק ךס ַא רעייז ןבירשעג טָאה .ש
 רימ ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז עקידנגלָאֿפ עכלעוו ןשיווצ ,סעמ

 םוצ ,(םינאלס לאוי) רעדירב-רעטעברַא ,ןטַאדלָאס-טײהַײרֿפ ןענַײז

 לענש ,קָאלג-טנווָא ,(קיזומ רעבלעז רעד טימ עדייב .שטנאר .י) גיז
 סָאד ,רעריֿפ רעזדנוא ,ןבעל סמערָא ,טײהַײרֿפ ,ָא ,רעדער יד ןֿפױל
 דיל סָאד ,(שיקרַאמ .י) ןריט טנֿפע גנַאזעג-ףמַאק ,רעטייש םורַא דיל
 ןטַאי ןעייטש ,(שטנָאר .י) שרַאמ-רעגנוה ,(לעזיימ .א) דימש ןוֿפ

 -לֿפָאטרַאק ,(יקסוועשטנייי .מ) סעשטּפַארטס סטָאג ,(רעֿפעֿפ קיציא)

 ןיא ,רענטרעג יד ףיוא (רענטַאלּפ .י) טנוװָא ןזיב ןגרָאמירֿפ ןוֿפ ,דיל
 -ַארָא רעד ןוֿפ ,אקטיווק) קיװעשלָאב ,רעײמרַא טיור ,ןייל-טעקיּפ יד

 עירָאטַארָא רעד ןוֿפ) *ןטָאיא עמעָאּפ רעד ןוֿפ ,(*רעבָאטקָא; עירָאט
 .י) ווַארב ךיז טלַאה ,ױלימָאּפ ידָאּפסאה ,לארׂשי עמש ,(*רעבָאטקָא;

 ,(טרישזנַארַא) דיל-גיוו ,(*רעטיוועג , עירָאטַארָא רעד ןוֿפ ,ןַאּפשנירג
 -סקלָאֿפ) םכילע-םולש ןוֿפ דיל-גיוו ,(טרישזנַארַא) ןָאֿפ עטיור יד

 -ַאב ,דיל-סקלָאֿפ) ןבַײרש לווירב ַא ריד וט ךיא ,(טעברַאַאב ,וויטָאמ
 -ייגיצ ,דיל-ןרַאנומָאק ,(ןָאזרעדָארב .מ) רעיײֿפ ןוא דנַארב ,(טעברַא
 .(יקצול .א) לרעגייז סָאד ,(טַאלבנעזיור .ה) טַײל-רעשיֿפ ,דיל-רענ

20+410 



 ,(ץרוק ,רעלימ) דילסטיײהַײרֿפ ןעגרָאמ ,(רעלטָאק לסָאיו ַאקשינ

 ענַײד ףיוא ביוה ,דיל-גיוו שירַאטעלָארּפ ,(ץַאק עקניעמ) שרַאט ַא
 קיצנייא) עמַאמ עגנוי ַא טגניז ,לוק ַא רעה ךיא ,(רעװָאשווָאב) ןגיוא
 ,(ןעזייר .א) ןקָאלג-ןכריק ,טַאטשלעדע .י) ףיוא טכַאװ ,(דיל ָאלָאס

 ,דניק ןַײמ ףָאלש ,(יקסווָאלטישז ,גאצרעה) טסרעקַא וד ןוא ,עינשזוק
 ןנערב ,(טרישזנַארַא) קעװַא טרָאֿפ עקשָאי ,לרעדיינש ַא רימ ךיא ןיב
 ,ןישריה .א קיזומ ,ןַאהַאק .א) דיל-גיוו ,האוצ ןַײמ ,רוכזי ,טנַאװ יד
 -עגּפָא ,ךוטזלַאה ןטיור ןֿפױא ,(טריזינָאמרַאה) ןדַאקירַאב ,(טעברַאַאב
 רעשיטעווָאס ,(טריזינָאמרַאה ,רענטַאלּפ .י) טסילַאטיּפַאק ַא ןטינש
 ,רעדנעל רעביא ,(טריזינָאמרַאה .רענוװַאק .א שידַיי) שרַאמ-עיצַאיװַא
 ,ָא ,(טריזינָאמרַאה) גוימאק רעד ,רימ ,(טריזינָאמרַאה) םימי רעביא
 ,(טריזינָאמרַאה ,גנאושלָא ןוֿפ קיזומ) עלעדרע

 טימ , ןיא ןַײרַא ןענַײז סעיציזָאּפמָאק עטקורדעג יד ןוֿפ לייט ַא
 ,קרָאי וינ ,ןדרא רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא) *ףמַאק םוצ גנַאזעג

 -רַאֿפ רעטעברַא רעשילַאקיזומ רעשידיא) *ףמַאק ןוֿפ גנַאזעג , ,(1932 |
 ןוא (1925 קרָאי-וינ) *ףמַאק ןוא גנַאזעג , ,(1924 קרָאי-וינ ,דנַאב
 ,(1926 קרָאי-וינ) *ףמַאק ןוא גנַאזעג;

 :סעירָאטַארָא יד וצ סעיציזָאּפמָאק ס'.ש ןענַײז טקורדעג טינ
 ,*ןַאשזדיב ָאריב, ,"רעטיוועג; ,*ןַאּפש רעקיצנייא ןייק, ,*רעבָאטקָא, |

 ןוא ?לגײֿפ-םרוטש; ,"ןעייג ןּפורט, ,"ףלעווצ, :סַאטַאטנַאק יד וצ ןוא
 ענעדלָאג טימ ,אבה ךורב ,דיל עַײנ סָאד ,רעדַײנש ,רימ :רעדיל יד וצ

 יד ,דיל רעזדנוא ,ןיהַא ,ןיהַא ,סנקלָאװ ,דיל עקיטכעמ סָאד ,תויתוא
 ,דיל-סגנוסירגַאב ,טולב ןכייט ךרוד ,רעכַאמ-לטנַאמ יד ,רעיובעג
 םיא טּפַאכ ,יַאמ ןוֿפ דיל ,קירבַאֿפ ןוֿפ סױרַא ,רעזייה יד ןוֿפ סיױרַא
 ,עװַאּפ ענעדלָאג יד ,ןעגניז ןוא ןעייג רימ ,(רעלטָאק) םיא טּפַאלק ןוא

 עלעדיימ ןייש וד רָאנ רעה ,ןעלהקֿבר טימ עלעקנַאי ,אידג דח
 ,טעילוה ,טעילוה ,ךיז יצ ,ךיז יצ ,ָא ,יטערט ,יטערט ,(גנורישזנַארַא)
 -סעב ,דנוב םוצ ,העובש יד ,עדַאנַאריס סטרעבוש ,גנילירֿפ אנעליד

 יד ףיוא ,םירֿבח ,ןעמַאזוצ ,עזעלעיסרַאמ ,דיל-עיצַאזינָאלָאק ,סעיט

 / .סעקשטוטסַאשט ,רעטרעג

 :ןענישרעד ןענַײז ןבַאגסױא ערעדנוזַאב ןיא -
 ןיסעיל םהרֿבַא ןוֿפ עמעָאּפ ,"טולב-רעריטרַאמ, -- 1914 ןיא

 רָאכ ןטשימעג ,סָאלָאס ,ןָאטירַאב ,רָאנעט ,ָאנַארּפָאס רַאֿפ עירָאטַארָא)
 "וינ ןיא דנַאברַאֿפ-קיזומ ןעשידיא ןוֿפ ןבעגעגסױרַא .רעטסעקרָא טימ

 .(קרָאי
 ,"גניר רעטײברַא? ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ,"רעדיל ףניֿפ, --- 1919 ןיא

 - .קרָאי-וינ

 ןוא גנַאזעג רַאֿפ רעדיל ,*ףמַאק םוצ גנַאזעג טימ, -- 1932 ןיא
 -רַאֿפ .רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ טעברַאַאב ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ,ָאנַאיּפ

 ,קרָאי-וינ ,"ןדרָא רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא, גַאל

 -ַאדער ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ,*ףמַאק ןוא גנַאזעג, -- 1924 ןיא
 רעשילַאקיזומ שידיא) "ףאמיא,, גַאלרַאֿפ ,רעֿפיײש ֿבקעי ןוֿפ טריג
 ,קרָאי-וינ ,(דנַאברַאֿפ רעטעברַא

 ָאנַאיּפ ןוא גנַאזעג רַאֿפ רעדיל ,*ףמַאק ןוא גנַאזעג, --- 1925 ןיא
 .קרָאי-וינ ,רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ טריגַאדער

 ,סָאלָאס ןוא רָאכ רַאֿפ רעדיל ,*ףמַאק ןוא גנַאזעג; -- 1926 ןיא
 .קרָאי-וינ ,רעֿפײש ֿכקעי ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא טריגַאדער

 .ל .י ןוֿפ עמעָאּפ) "רעדירב ייווצ , עירָאטַארָא יד --- 1939 ןיא
 .(ץרּפ

 רַאֿפ ,ןַאמייטש שונייב ןוֿפ עמעָאּפ) *ףסוי ןב חישמ, -- 1945 ןיא
 ,(גנוטיײלגַאב:ָאנַאיּפ טימ רָאכ ָאלָאס ,ָאנַארּפָאס

 -סיורַא דנַאברַאֿפ-קיזומ רעשידִיי רעקרָאי-וינ רעד טָאה 1952 ןיא
 ,"לוק ַא רעה ךיא; גיא רעדיל 22 ס'.ש ןבעגעג

2041 

 ןופ ןָאקיסקעל

 אעל ןוֿפ טריגיריד) ,"ןגיוא ענַײד ףיוא ביוה, ןענַײז טרידרָאקער
 טריגיריד ,"רעדירב ייווצ  ןוא *דיל-גיווע דילסקלָאֿפ סָאד ,(ּפָאק

 ,ךירֿפטָאג יראז ןוֿפ טריגיריד ,"טולב רעריטרַאמ, .ךואר השמ ןיֿפ
 ,קעלאמ .י ןוֿפ טריגיריד ,סגנידרָאקער-ּפיײט לָאצ עסיורג ַא

 -עגֿפױא ייר ַא וצ קיזומ-עיצַארטסוליא ןבירשעג ךיוא טָאה .ש

 ןָאעל ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד יו ,רעטַאעט ןשידַיי ןיא ןסעיּפ עטריֿפ
 רעגַאקיש; רעד ךרוד טריֿפעגֿפױא (1915) *גנויסֿפראד, סנירבָאק
 ,(1922 ינוי 13) קַאװיּפס הנוי ןוֿפ *ףרָאד ןֿפױא,, ,*טֿפַאשלעזעגמַארד
 ,(1924 לירּפַא 20) וװעערדנַא .ל ןוֿפ *שטנעמ ַא ןוֿפ ןבעל סָאד ,

 "רָאיוװעװ .א וצ קיזומ יד ןבירשעג .ש טָאה 1929-20 ןָאזעס ןיא
 *ףעטרַא; ןכרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא סָאװ ,"ןיװטָאב ילתֿפנ; סַאק
 "כוב .נ ןוֿפ "קיירטס; סרעטקַאניײא עטריֿפעגֿפױא:טרָאד יד וצ ןוא
 ,ףלָאװ ףלָאדַא ןוֿפ *ץרַאװש ןוא לעג ,טיור, ,רעטסנעֿפ .ב ןוא דלַאװ

 עשידִיי סָאד טעװעטַאר;, ,דלַאװכוב .נ ןוֿפ "וויזירּפ רעטיור רעד;
 *לגױֿפ-םרוטש רעד, ,רענטַאלּפ .א ןוא דלַאוװכוב .נ ןוֿפ *רעטַאעט

 ,ןילייב .ב .י ןוֿפ *דיײרֿפ , ןוא יקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ

 רעפיײש ןגעװ רעכיב

 -רַאֿפ רעטעברַא רעשילַאקיזמ רעשידִַייא רעד טָאה 1928 ןיא
 ןוא ןבעל ןַײז ,רעֿפיײש ֿבקעי, ןבעגעגסױרַא קרָאי-וינ ןיא *דנַאב
 רעדליב 10 טימ לייט 2 ןיא עיֿפַארגָאנָאמ ַא ,ןילייב .ב .י ןוֿפ "ןֿפַאש
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 -נוא "רעדיל עקיטנַײה, ןוֿפ רעמונ רעטשרע רעד זיא 1957 ןיא
 ןטגעמגַארֿפ ס'.ק טימ .ש טעמדיוועג ץרוק ןרַא ןיֿפ עיצקַאדער רעט

 .ש ןגעו טעברַא ערעסערג ַא ןוֿפ

 קרָאי-וינ ןיא *דנַאברַאֿפ קיזומ רעשידִיי, רעד טָאה 1962 ןיא
 ףניֿפ ןַײז וצ ךובלמַאז רעטרירטסוליא ,*רעֿפײש ֿבקעי, ןבעגעגסױרַא
 ,ןָאסלקוי .ר ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,טַײצרָאי ןטסקיצנַאװצ ןוא
 שידִיי ןיא .זז 1741 שטנָאר .א .י ןוא דירֿפ י ,שטיווָארעזיל ֿבקעי
 ,{שילגנע ןיא .זז 18 ןוא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1936 רעבמעצעד 1 םעד

 טנעגיריד סלַא

 :טנעגיריד-רָאכ סלַא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רידַאנ השמ
 רָאנ טינ ,רעקיזמ ַא רָאנ טינ זיא רָאכ םונוֿפ עבָארפ ַײב רעֿפײש,

 ןַאּפע ןיא "ןשטנעמ ןוֿפ רעטלַאהֿפױנוצ ַא; ךיוא רָאנ ,טנעגיריד ַא

 -נייא עקילייצמוא ךָאנ דלודעג יד טרילרַאֿפ רע זַא .גנַאזעג וןֿפ

 לכיא, רע טעשַארטס ,רעדנוזַאב לקיטש-לציפ ןדעי ןוֿפ ןעגנוביא

 טכַאמ, רעדָא ,"עטרֿבח ,ןַײרַא ּפָאק ןיא ָאנַאיּפ יד ןֿפרַאװ ךַײא
 ךעלעבייט ענעטָארבעג ןייק ,טינ ארומ ןייק טָאה ,רֿבח ,ליומ'ס ףיוא

 ,ױזַא טָא ,ױזַא טָאג :ךיז רע טעב לָאמ רעדנַא ןַא ."ןײרַא טינ ןעילֿפ
 םיא טלַאה ,רעייז ךַײא טעב'כ ,ןטוג טימ ןָאט ןטימ טייג ...ןטוג טימ
 סע טעבָאילכ ןוא סױרַא טינ סע טייּפש ..ןייו יװ גנוצ רעד ףיוא
 ָא ױזַא טָא ,סע טעעלג ,רעייז ךַײא טעביכ ,סע טעלג רָאנ ,ּפָארַא טינ
 | ,"ָאי .זדלַאה ןטימ ,רעיײז ךַײא טעביכ..

 ,ןייצ עקידנכַאל לױמ לוֿפ ַא טימ טכַאל םינפ עטרעטַאמרַאֿפ סָאד
 רעדעי .קַיורמוא ןקוצ ךעלעטניּפ-רעֿפעֿפ עניילק יד ,ןגיוא יד ןיא רָאנ
 ןוא.. ןגױצעגנָא זיא וורענ רעדעי ,טנערבעגסיוא זיא דלודעג לסיב
 ,קיטש עשילַאגנעווס ןייק טינ ןכַאמ ,טינ ןריזַאּפ יז :טנעה סרעֿפיײש
 .עיצַאטלוזקע-טסבלעז ןיא ,ףָאלש-טסבלעז ןיא ןַײרַא טינ ךיז ןטעלג
 ןּפַאכוצנָא יו ֿפָארַא זַײװמַאזגנַאל ךיז טזָאל טנַאה עטכער סרעֿפײש
 ןַא ןכוז סָאװ ,עטמירקרַאֿפ ןייצ עגנַאל 5 יו זיא סע ,סעפע ןָא ךיז
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 רעטַאע מט ןשידיי

 ןגיווועגּפָא סעפע טלָאװ יז יװ -- עקניל יד .ןסייבוצנייא ךיז טרָא

 םוצ רעטנענ ,רעטנענ ץלַא ענעגיווועגּפָא סָאד טגָארט ,ןָאלד ןֿפױא
 טייקסיז רעשילַאקיזמ ןוֿפ דָאשט ַא סעפע ןוא ריש-ריש .ץרַאה

 ןגױא יז טכַאמרַאֿפ רעֿפיײש ,ןיינ .טכַאמרַאֿפ ןגױא יד םיא טלָאװ
 םניא רעֿפיט ןַײרַא ייז טֿפױרש ,ףינוצ זױלב יײז טֿפױרש רע .טינ
 ַאזַא טימ ןכַארבעגסױא טציא טָאה סָאװ ,ןַאקלּוװװ ןקידנֿפרַאוו-גנַאלק
 -טניט יוװ ךיז ןבעלק רָאה יד ּוװ ,ןרעטש ןטברַאקעג ןֿפױא .טכַאמ
 יד ןזיױונּפָארט סױרַא ןגָאלש ,טעמרַאּפ םענעבירשרַאֿפליֿפ וצ ןקעלֿפ
 רעקיטלַאווגרעביא ןוֿפ ,קילג ןכעלרעניא ןוֿפ ,גנוֿפַאש ןוֿפ ןטֿפַאזנייֿפ
 ."לָאי ,רעייז ךַײא טעביכ ,טוג ױזַא טַײז ,ױזַא טָא; .ימ

 -עגנָא יד .רָאכ ןיא םענעי וצ ,םעד וצ ,סעפע רע טלמרומ ליטש
 ןטסדנימ ןדעי ןקעמש ,געיעג ףױוא טניה-ּפַאנש יו ןרעיוא עטציפש

 -כרוד ןָאט רעשלַאֿפ ַא זיא טָא .טולב ןסָאגרַאֿפ-שילַאקיזומ ןוֿפ רוּפש

 ,ףמַארק ןֿפיט ןיא יו גיב ַא ךיז טיג ףוג רעצנַאג סרעֿפייש .ןֿפָאלעג

 גנַאלק ןוֿפ ףלָאװ רעד .ןקוצרַאֿפ וצ ףױא יװ ךיז ןענעֿפע ןייצ יד
 .רעמענֿפױא-גנַאלק סיוכרוד ,העימשה-שוח סיוכרוד טציא זיא רע
 -טַאלג, רעד ךָאנ טשרָאד טימ טקיטולבעגכרוד זיא ןייב רעדעי ןַײז
 -ּפעש רענעגיובעצ ַא טציא זיא טנַאה עטכער יד ."טיײקטַאלג רעטס
 ,ערעַײט ַא רעייז ּפָא טגעוו עקניל יד .דלָאג רענעסָאגעצ רַאֿפ לֿפעל
 ןעמ טסיגרַאֿפ הלילח רעמָאט סָאװ ,ךַאז עכעלנייוועגרעסיוא ןַא רעייז
 ."ןּפָארט 1

 | :טנעגיריד סלַא ױזַא םיא טרעדליש ינדרי .מ

 זיא רע .רָאטיזָאּפמָאק ַא ןעוועג זױלב ט'נ רעבָא זיא רעֿפײש;
 טעד רַאֿפ טנכערַאֿפ טרעוו רע .ןרָאכ ןוֿפ טנעגירי ז ַא ןעוועג "ךיוא,
 ןרָאכ יד טא ןוֿפ .עקירעמַא ןיא ןענײרַאֿפ גנַאזעג, יד ןוֿפ *רעטָאֿפ,
 -לָאצ ענַײז רַאֿפ עיצַאריפסניא ערעניא ןַײז שּפעשעג רעֿפײש טָאה
 טלָאװ רע יצ ,טינ ךיא ביילג ;ייז ןָא .ןעגנוֿפַאש עשילַאקיזומ עכַײר
 טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה ייז .טעברַא ןַײז ןיא שירעֿפעש ױזַא ןעוועג
 טקיטומעג ןוא טמערַאוועג םיא טָאה סָאװ ,עביל רערעדנוזַאב ַא טימ
 רעקיזָאד רעד רַאֿפ טָאה רע .טעברַא רעשילַאקיזומ ןַײז טימ ןײגוצנָא
 ןלעוו סָאװ ,קרעװ עשירעֿפעש טימ טלָאצעגקירוצ ייז טײקמערַאװ
 .תורוד עצנַאג ףיוא ןבַײלב

 יו רעקיצניװ טינ ןטסנידרַאֿפ ענַײז רעֿפײש טָאה טנעגיריד ַא יו
 רערעדנוזַאב ַא טימ טצנַאלגעג טינ רשֿפא טָאה רע .רָאטיזָאּפמָאק סלַא
 "יריד רעשידִיי רעטייווצ ַא רעדָא רעד יו גנוגױב ןוֿפ טייקטקישעג
 ןשרעהַאב וצ ךיז ןיא חוּכ גונעג טגָאמרַאֿפ טָאה רע רעבָא ,טנעג
 םיא ןבעגרעביא ןצנַאגניא ךיז ןלָאז ייז זַא ,רעגניז יד ףיוא ןקריוו ןוא
 -טייהנייא ןַא ,טייקצנַאג ַא טליֿפעג ךיז טָאה סע .ןַײרַא טנעה יד ןיא
 ןביולג ןייא ,לַאעדיא ןייא לַײװ ,רעגניז יד ןוא םיא ןשיווצ טייקכעל
 רערעסעב ַא ןיא ןבױלג רעד -- טשרעהַאב ייז יא ,םיא יא טָאה
 יי ."טלעוו

 יװ ןֿפוא םעד ,רעטיב טרעבלַא טול ,טנכײצרַאֿפ רעטסנעֿפ .ב
 | :ןבָארּפ יד תעב רָאכ םוצ ןעיצַאב ךיז טגעלֿפ .ש ױזַא

 ןעמ ףרַאד סָאטלַא יד רַאֿפ !ךיז טריר ,ונ ,בייהנָא ןוֿפ לָאמַא ךָאנ,
 ןַאלּפָארע ןַא -- ןסַאב יד רַאֿפ ;יײז ןפעלשוצסיורַא רָאטקַארט ַא ןגירק
 ןחמ ךיא ?עוו ,סָאנַארּפָאס ,ךַײא ןוא ,ןרעֿפס עכיוה יד ןיא ןעילֿפ וצ
 ןציז טעװ ריא .עקירעמַא זיא'ס.. .טשטָאּפ ךרוד ןָאט םעד ןקיש
 ,ךיש יד ןצופ ךַײא טעוו ןעמ .ןטרָאגניױו ןיא ןעטַאט םַײב יו טגיילעצ
 לַײװרעד ךַײא לעװ ךיא ןוא דרעב יד ןלָאג ,לגענ יד ןריקינַאמ
 .ןרעטיצ טינ ןָאט רעד לָאז ,םירֿבח ,ךַײא טעב ךיא... .ןעגניז ןענרעל
 רעדמערֿפ ןייק ףיוא טינ טציז .רעדניק עקידרעטיצ טניײֿפ בָאה ךיא
 ןַײז טינ זדנוא ַײב ָאד לָאז ןוא ,הנותח ענעגייא רעַײא זיא'ס ,הנותח
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 םירֿבח ןוא שטיװעשונאמ רשא טימ רעֿפײש האל ןוא ֿבקעי

 ןוז ַא ?סָאד זיא סטכעגניז ערַאֿפ סַאוװ... !הרוחס עקיסַאלק-טייווצ ןייק
 ריא ,ןיינ .בייהנָא ןוֿפ לָאמַא ךָאנ .ערַאמכ ַא זיא ךַײא ַײב ,ןענַײש ףרַאד

 .סעקששדנעה עסייוו טימ ךעלעקעז עסייוו ןיא ןעמוקנַײרַא טינ רימ טעוו
 ,רעקיטכיל ,רעכעלײרֿפ ?טלעוו רעד רַאֿפ ארומ ריא טָאה סָאװ.
 ריא .ןייטשש ןייק טינ ,לרעפ ַא יװ ןלַאֿפ לָאז ןָאט רעדעי !רעקינוז
 זיא תבש ,םירֿבח ,טרעה ריא . !לרעּפ ַא ,טרעה ריא !לרעפ ַא ,טרעה
 טָא .תבש רימ ַײב זיא ךָאװ עצנַאג א .ךָאוו ןיא לָאמ ןייא טינ רימ ַײב
 ךַײא טסייוו ,ריא ןוא ,ךיז טנֿפע רעױט ןוא ריט ,געט ַײרד ךָאנ ,ןיוש
 ."'טרָאד טנווַאד ריא הרׂשע הנומש ערַאֿפ סָאוװ ,רָאי רעטוג רעד

 ןיא לָאר ס'.ש ןגעװו טבַײרש דירֿפטָאג יראז טנעגיריד רעד
 | :ןרָאכ יד ןרילבַאטע

 עשידִיי יד ַײב רעלטסניק ערעדנַא יו לזמ רעמ טָאה רעֿפײש .י,

 השורי רעשילַאקיװמ ןַײז ץוח סָאו ,םעד טימ ןױש ןסַאמ-סקלָאֿפ
 -עג ךיז ךָאנ רע טָאה ,סעיציזָאּפמָאק עלַארָאכ ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא

 -סיוא, -- עקַאט ןעוט ןוא -- ןענַאק עכלעוו ,ןטנעמורטסניא יד טזָאל
 רעשביה ַא .ןייא רָאי סא רָאי ןעגנוֿפַאש ענַײז ןעגניזסיוא ,"ןליּפש
 .שטנעמ-סקלָאֿפ םעד ןרָאװעג ביל ןוא טנָאנ זיא השורי ןַײז ןוֿפ לייט

 ןַײז ןוֿפ ןבָאה וצ האנה ןוא ןרעה וצ דימ טינרָאג טרעוו רעכלעוו
 ערעסערג יצ ערענעלק יד ,ןרָאכ-סקלָאֿפ עשידִיי יד .רַאוטרעּפער
 ןבעל םוצ ןעמוקעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענַײז ןעלבמַאסנַא-גנַאזעג
 ֿבקעי ןֿפ טעברַא רעשיטסילַאעדיא ,רעכעלדימרענוא רעד קנַאד ַא
 ךיוא יו ץזעוו רָאכ ןצנַאג ןוֿפ רָאטַאריּפסניא ןוא רעיוב םעד ,רעֿפײש
 2 | | .דנַאברַאֿפ קיזמ ןשידִיי פעד ןוֿפ

 ןסיורג םעד טגָאמרַאֿפ ךיז ןיא ןבָאה רעלטסניק עשידִיי קינײװ
 -קַארּפ וצ ןליוו ןוא טײקיעֿפ רעד טימ קנוֿפ-סגנוֿפַאש םעד ,טנעלַאט
 זיא םעלַא סעד רעביא .רעֿפײש ֿבקעי יו גנוױב-עיצַאזינַאגרָא רעשיט
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 טלעוו ַא ןיא ןבױלג ןוא םזילַאעדיא ןֿפיט ןוֿפ טכױהַאב ןעוועג רע

 קלָאֿפ-ועטעברַא סָאד סָאװ ,טלעוו ַא רַאֿפ ,םולש ןוא טײהײרֿפ ןֿפ
 זיא -- גנַאלק ןוא טרָאװ -- קיחמ .ןעלטימ עלַא טימ ןֿפמעק ףרַאד
 זיא רָאכ-סקלָאֿפ רעדָא רעטעברַא ןַא .ןעלטימ עקיזָאד יד ןוֿפ סנייא
 ןֿפַאשַאב ףרַאז ןוא ןָאק קלָאֿפ-רעטעּברַא סָאד .טנעמורטסניא ןימ ַאזַא
 רעקירעהעג ךרוד ןזומ עטצעל יד .ןטנעמורטסניא עכלעזַא רעמ סָאװו

 ייֿפַאר רעשילַאקיװמ ןוא טייקדנעװעגנָא רעשיעדיא ,טֿפַאשרעריֿפ
 .קלָאֿפ ןוֿפ ןבעל ןיא ןרָאטקַאֿפ-רוטלוק עקיגָאװ ןרעוו טייקטרינ

 רעווש טָאה רע .טריזינַאגרָא ןוא טיובעג ,ןֿפַאשעג טָאה רעֿפײש
 יד ףױא ,רעדיל עניילק ףױא ;ןעגנוֿפַאש ענַײז רעביא טעברַאעג

 זָאּפמָאק עקימיטש-ליֿפ יד ףױא ,רעדיל-סקלָאֿפ עטרישזנַארַא

 םיא זיא טַײצ רעבלעז רעד ןיא .סעירָאטַארָא ןוא סָאטַאטנַאק ,סעיצ
 ןוֿפ ןעמעלבָארּפ-עיצַאזינַאגרָא טימ ןעמענרַאֿפ וצ ךיז ןענַאטשעגנָא

 -סױרַא ןֿפלעה טימ ,ןטנעגיריד עגנוי עַײנ ןרינערט טימ ,ןרָאכ יד
 -סעקרָא-ןילָאדנַאמ ַא ןריגיריד ,ןלַאנרושז ,ןטֿפירש-טַײצ קיזומ ןבעג
 ןריֿפכרוד ןוא ןטיירגוצ ,ןרינַאלּפ ,ןרָאכ-רעדניק טימ ןריֿפנָא ,רעט
 -ודייל ַא ןעוועג זיא רע .רעצעלפ-רעמוז ןיא ןעמַארגָארּפ-גנולַײורַאֿפ
 -טימ ענַײז טָאה רע ןוא ,רָאטַאזינַאגרָא רעקידנזיורב ,רעכעלטֿפַאש
 טָאה רע .םזַאיװטנע ןוא ןערב ןַײז טימ ןעדנוצעגנָא רעטעברַא
 קידנטעבוַא ןוא ,עיצידורע ,ןסיוו ,טײקשינעמכַאֿפ טריטקעּפסער
 ,טיקנעמוקלוֿפ רעמ סָאװ וצ ןיילַא קידנבערטש ,טסבלעז ךיז רעביא
 עגנוי ַײב ,רעטעברַאטימ ענַײז ַײב טרעדָאֿפעג גנערטש סע רע טָאה
 | ."רעוט ןוא רעגניז ,ןטנעגיריד

 ןעגנוצַאשּפָא

 ;טבַײרש |גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא || ןיגלָא .מ|

 ַא .טייקכעלנעזרעפ עלוֿפרילָאק ַא ןעוועג זיא רעֿפייש ֿבקעי,

 טעיצָאמע עטסלעטבוס יד זיב ןוא רעגניֿפ ץיפשע ענַיז ןיא רעקיזומ

 ןא טנגוי ןַײז ןיא רעטעברַא ןַא ,קלָאֿפ ןוֿפ ןוז ַא .המשנ ןַײז ןוֿפ

 יד ןעניד וצ טנעלַאט ןַײז טצונַאב רע טָאה ,טײקשירענעמ רעירפ

 -יזטסּוװַאב ןסָאלק יד ַײב טריֿפעגנָא ,ןסַאמ עשידִיי עויסערגָארּפ

 רעדעי ןגעק ,םזילַאטיּפַאק ןגעק ףמַאק רעייז ןיא רעטעברַא עקינ

 -ַאַָאלּפסקע ןופ ןבעל ןרעטיב יסעד ןגעק ,גנוקירדרעטנוא ןוֿפ םרָאֿפ

 ןענַײז'ס .טלעוו רעשיטסילַאיצָאס רעקינוז ןוא רעַײרֿפ ַא רַאֿפ ,עיצַאט

 ןעוועג זיא רעֿפייש זַא ,ןטלַאה עכלעוו ,זדנוא ןשיווצ ןשטנעמ ןַארַאֿפ

 טעקיּפ רעד ןצ זיב עגָאגַאניס רעד ןוֿפ ,ךַאז עדעי ןוֿפ טסולֿפנײאַאב

 טָאה רעֿפײש זַא ,תמא זיא סע .גנניימ עשלַאֿפ ַא זיא סָאד .עיניל

 קלָאֿפ עשידִיי סָאד סָאװ ,רעמיטכַײר עשילַאקיזמ עלַא טריברָאסבַא

 טָאה רע .םַאווש עוויסַאּפ ַא יו ןָאטעג טינ סע טָאה רע רעבָא ,טציזַאב

 .עשידִיי יד ןוֿפ געמרַאֿפ ןשילַאקיזמ ןוֿפ עטסעב סָאד טריברָאסבַא
 ןעמרָאֿפ יד ןיא ןוא סַאטשּפָא ןַײז וצ ןעגנערבוצקירוצ סע ידּכ ןסַאמ

 סעיציזָאּפמָאק עַײנ וצ ןטרעוו עשילַאקיזומ עכעלטלעוו עטסעב יד ןוֿפ

 םוצ ןקעווועד וצ ייז ,סױרָאֿפ ןסַאמ עשידִיי יד ןריֿפ וצ קעווצ ןטימ

 ףיט ןעוועג זיא טנעלַאט ןַײז ןוֿפ שרוש רעד .גנוַײרֿפַאב רַאֿפ ףמַאק

 -עג ןַײז רעבָא ,גוֿפַאש-סקלָאֿפ רעשידִיי רעד ןיא טלצרָאוועגנַײא

 .רעריֿפ ןרענָאיצולָאװער ַא ןוֿפ יו ןעוועג זיא טעברַא עטֿפַאהנסיװ

 רע .קיזחמ ןַײז ןוֿפ עיצַאטנעמורטסניא רעד ךרוד טריֿפעג טָאה רע

 טעטירַאדילַאס ןוֿפ ליֿפעג ןוא טומ ,גנונֿפָאה ןסַאמ יד ןבעגעג טָאה

 ןרַאֿפ רעקִיעֿפ טכַאמעג ייז טָאה סָאװ ,ןבעל ַײנ ַא רַאֿפ עי זיו ןוא

 םעד ןיא .רעֿפיײש ֿבקעי ןוֿפ טייקסיורג יד טײטשַאב םעד ןיא .ףמַאק

 .םולֿפנייא רעכעלברעטשמוא ןַײז טקעטש

 קי

 ןופ ןָאטיסטעל

 .ןעגנוֿפַאש עשילַאקיװמ טימ ןקנָאשַאב ךַײר ןעוועג זיא רעֿפײש
 עדעי הא דיל עַײנ סעדעי .טלקיוװטנַא לענש רעייז ךיז טָאה רע

 .סערגָארּפ ןלענש ןַײז וצ רענייטשליימ ןעוועג ןענַײז עירָאטַארָא עַײנ
 ןוא רעטושּפ ,רעלעניגירָא רעמ ץלַא ןרָאוװעג רע זיא גָאט ןדעי טימ
 עטסערג ענַײז ןֿפ ענייא סלַא טכַארטַאב ךיא .קלָאֿפ םוצ רעטנענ

 -ַאב קידנעטשלוֿפ ךיז טַאה רע זַא ,ןכייצ ַא יװ ןוא ןעגנוכיירגרעד

 ,עילַאקיזמ ןכַאל וצ גנוגיינ ןַײז ,קיחמ ןיא םזילַאמרָאֿפ ןוֿפ טַײרֿפ
 -רוטש רעטנזיוט רעקילדנעצ .סעיציזָאּפמָאק עשיטסירָאמוה ןֿפַאש וצ
 עשילַאקיזומ ןַײז טגניז ןעמ ןעוו רעטכעלעג קיכליה ַא ןיא סיוא ןעמ

 -נייק ךָאנ בָאה ךיא ."אקשינ, סרעלטָאק לסָאי ןוֿפ עיצַאטערּפרעטניא
 סָאד .טרעצנָאק ַא ַײב טײקכעלײרֿפ ערעסערג ןייק ןעזעג טינ לָאמ

 ,ףמַאק ןסַאלק רַאֿפ עדנַאגַאּפַארּפ עטנכייצעגסיױא ןַא ןעוועג זיא

 ."םרָאֿפ רענעטלעז ַא ןיא עדנַאגַאּפָארּפ

 :ןיגלָא .מ טבַײרש טייהנגעלעג ערעדנַא ןַא ליב ןוא

 ,ןליוו ןכעלשטנעמדעביא סעד טַאהעג טָאה רעֿפײש ֿבקעי.,
 טכַאמעג םיא רַאֿפ טָאה סָאוװ ,טײקטרַאּפשעגניײא עקידשֿפנ-תריסמ יד
 םנוֿפ שטנעמ ַא ןעוו .טנעלַאט ןַײז טימ ןָאט וצ סעּפע ךעלגעמ
 -נייועגרעסיוא ןוֿפ םינמיס ןזייוסױרַא ןַא טבייה סָאלק-רעטעברַא
 ןוא עיזַאושזרוב יד ףױא ךעלנייועג םיא טּפַאכ ,ןטײקיעֿפ עכעל
 .םעד ןבױרַאב ןוֿפ געוו ריא זיא סָאד .בוט ןבא ןַא םיא ןוֿפ טכַאמ
 טימ טבַאגַאב סַאלק-רעטעברַא םתוֿפ דניק ַא .סַאלק-רעטעברא
 ֿבקעי טימ .. .עמערָא יד ַײב ןבַײלב טינ רָאט ,ןטײקיעֿפ-סגנוֿפַאש

 ןייק ןגָארקעג טינ טָאה רעֿפײש ֿבקעי .שרעדנַא ןעוועג זיא ןרעֿפיײש
 ֿבקעי ןטַאנעצעמ ןייק טכוזעג טינ טָאה רעֿפײש ֿבקעי .ןטַאנעצעמ

 -רעד ךיז טָאה רע סָאװ סָאד . סַאלק ןַײז ןיא ןבילבעג זיא רעֿפײש

 טימ ןוא ברַאה םענעגייא ןַײז טימ ןגאלשרעד ךיז רע טָאה ,טָאלש

 טַאהעג טינ לָאמנייק טָאה רעֿפיײש ֿבקעי .סַאלק ןַײז ןוֿפ עציטש רעד

 ֿבקעי ,רע .םבעל סםווֿפ םיטַאבעלַאב יד וצ ןייג וצ גנַאלרַאֿפ ןייק

 ,יד ןשיוצ ןַײז וצ טבערטשעג ןָא טנגוי רעד ןוֿפ טָאה ,רעֿפײש

 םעד ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד ןרעוו סַאלק-רעטעברַא םעד ןֿפלעה סָאװ

 .רעלטסניק סלַא יא שטנעמ סלַא יא ןָאטעג סָאד טָאה רע .ןבעל

 ךרוד רָאנ ,טעברַא עקיבלעזיד ןָאטעג רע טָאה רעלטסניק סלַא

 דטשעגנַײא טָאה רע ,ןרָאכ טריזינַאגרָא טָאה רע .ןעלטימ ערעדנַא

 יד ןיא טקעװרעד טָאה רע ,רעדיל-רעטעברַא ןרָאכ יד טימ טריד

 יד ןיא טקעוװרעד טָאה רע .קיװחמ ערעסעב ןרעה וצ גנַארד ַא ןסָאמ

 רעשילַאקיװמ ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןײלַא גנַאלרַאֿפ ַא רעטעברַא

 ,ןליֿפרעד וצ ,רעקרַאטש ןרעוו וצ ,רעקינייא ןרעוו וצ .. טייקיטעט

 "ווא ןָא ,טייקלעה ןוֿפ ,טייקנייש ןוֿפ ןטלעוו עסיורג ָאד ןענַײז סע זַא

 .גנורעדינרעד ןָא ,עיצַאטַאַאלּפסקע ןָא ,גתקי רדרעט

 טלעוו- רעטעברַא רעד ןיא ןגָארטעגנַײרַא טָאה רעֿפײש ֿבקעיי
 סָאװ ,סנױזַא סעּפע ,טרֿפב טלעוו-רעטעברַא רעשידִיי רעד ןיא ,ללכב

 ףיוא ןבױהעגֿפױא ,טכעלשטנעמרַאֿפ ,טמערָאוורעד ,טניײשַאב יז טָאה
 עַײנ ןוֿפ טלַאטשעג רעד ןיא טמערוֿפעגסױא ,הגרדמ ערעכעה ַא
 יו ,טעווערָאהעג טָאה רעֿפײש ױזַא יו .ןעגנויצַאב עכעלשטנעמ

 רע .טסּוװעג םיא וצ עטנָאנ יד רָאנ ןבָאה ,ןטילעג טָאה רעֿפיײש יױזַא
 ןֿפױא ךיז ןענידרַאֿפ וצ ןטעברַא טֿפרַאדעג טַײצ עצנַאג יד ךָאד טָאה
 לָאז רע ןעוו שדוח ןקיצנייא ןייק טַאהעג טינ ךָאד טָאה רע .ןבעל
 טָאה רעֿפײש.. ,ןֿפַאש ןַײז ןבעגּפָא ךיז טרעטשעגמוא ןוא ַײרֿפ ןענָאק
 ענעבעגרעביא עלַא טינ ןטכַארט סע יו ,ךיז ןגעוו טכַארטעג טינ
 ענַײז ןיוש רע טָאה עגַאל ַאזַא ןיא.. סַאלק-רעטעברַא סעד ןוֿפ רעוט
 יד ןיא ,"םייטרעווַא , יו ןריצודָארּפ טֿפרַאדעג ןעגנוֿפַאש ענעגייא
 סָאוװ .ןרּפָא ןוֿפ קידנסײרּפָא ,ףָאלש םנוֿפ קידנסַײרּפָא ,ןדנוטש-טכַאנ
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 רע טַאע ט ןשיריי

 ןבָארגעגרעטנוא זיא םזינַאגרָא רעקיטֿפערק ןַײז ביוא רעדנּוװ ערַאֿפ

 ."טַײצ רעד רַאֿפ ןרָאוװעג

 :טבַײרש קיווָאנ .ּפ
 םיא רַאֿפ ןרָאטיזָאּפמָאק ערעסערג ןעוועג ךעלגעמ ןעניײז סעי

 טָאה רעֿפײש ןעוו דָאירעפ םניא ,עקירעמַא ןיא ַאד ןדִי ןשיווצ
 רעבָא ,ךעלגעמ רעייז -- טקנוּפדנַאטש ןשינעמכַאֿפ ןוֿפ .טקריוועג

 רעטרעדתה ןא רעקילדנעצ .ןרעֿפײש ןעמ טקנעדעג ןקנעדעג
 ןוא קלָאֿפ וֿפ ןעמונעג טָאה רעֿפײש לַײװ ..םיא ןקנעדעג רעטנזיוט

 "ייטש ןשירעֿפיײש ,סענעגייא ןַא ףיוא ,קלָאֿפ םעד ,םיא ןבעגעגקירוצ

 .ןעיקלָאֿפ ַא רעבָא ,רעג

 דָאּפמָאק ַא יװ טבעלעג רעֿפיײש טָאה רָאי קיצנַאווצ ןצנַאגניא.

 .ןרָאכ-טקלָאֿפ ,ןעניײרַאֿפ-גנַאזעג טײהַײרֿפ ןוֿפ רעיוב ַא יו ןוא רָאטיז

 -נביוהרעד סָאד ,עסיורג סָאד סָאד זןיא לכה-ךס ןטצעל םעד ןיא ןוא

 -סינטלעהרַאֿפ ןקיזָאד םעד ןיא .ןרעֿפיײע ןגעוו טכַארט ןעמ ןעוו עקיד

 -ַאב ױזַא זדוא ןוא ךיז רע טָאה ףױלעג-טַײצ ןצרוק רעייז קיסעמ

 ."תורוד רוד ףיוא קלָאֿפ סָאד טרעכַײרַאב ױזַא טָאה ,טרעכַײר
 :עיצידַארט-רעֿפײש רעד ןגעו ּפָא ךיז טלעטש דלַאװכוב נ

 רע זיא ,ןעוועג טלַא טינ רָאי קיצרעֿפ ןייק ךָאנ זיא רע ןעוו;

 רעשידִיי ןוֿפ רָאטיזָאּפמָאק ַא יװ זױלב טשינ טנַאקַאב ןעוועג ךיוש

 רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא יו ךיוא רָאנ ,טנעגיריד רעקיטכיט ַא ןוא קיזמ

 ,עיגרענע רעקידנעב ,רעשירעֿפעש רעד ןוֿפ לָאבמיס ַא יװ ,פיט

 עשידִיי רעטנזיוט רעקילדנעצ .סַאלק-רעטעברַא םעד ןיא טריוי סָאװ

 -- ןעגנוֿפַאש ענַײז ןוא ןרעֿפײש ךרוד ןיוש ןבָאה ןשטנעמ-סקלָאֿפ

 טבעלעגסיוא -- ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ַײס ןוא קיחמ ןיא ײס

 רעייז ,טימעג ןשירַאטעלָארּפ רעיײז ,ןעגובערטש ענעגייא ערעיידז

 -ללּכ עגנוי ַײס ןוא רעקיװמ עגנוי ַײס ."המשנ, עכעלטֿפַאשלעזעג

 -- רעגערט-רוטלוק ,ןטסױװיטקַא ןָאינוי-דיערט ,רעייטרַאּפ -- רעוט

 ןַא ,רעטסומ ַא ךיז רַאֿפ טַאהעג ןָאזרעּפ סרעֿפײש ןיא ןיוש ןבָאה

 טוּהרּפעג ןבָאה םיכרד סרעֿפײש ןיא .עיצַאריּפסניא ןַא ,"לַאעדיא,

 סרעֿפיײש טימ ןעמַאזװצ .ןרָאכ יד ןיא םידימלּת ענַײז ןוֿפ ךס ַא ןייג

 -רעביא יז ןבָאה עוויטַאיציניא-רוטלוק ןַײז ןוא שינטנעק רעלַארָאכ

 ,רָאכ ַא ןריגיריד ןוֿפ ןרינַאמ עכעלנעזרעפ סרעֿפײש וליֿפַא ןעמונעג

 -נעזרעפ סרעֿפײש ןעוועג זיא שיטענגַאמ ױזַא .רעגניז יד וצ ןדייר ןוֿפ

 -ַארט-רעֿפיײש יד זיא קידנרילומיטס ןוא קידעקעטשנָא ױזַא ,טייקכעל

 -כיל ןכעלסעגרַאֿפמוא רעזדנוא ןוֿפ ןבעל םַײב ךָאנ ןעװעג עיציד

 י ."רעֿפיײש ֿבקעי ןקיט

 ,דלַאװכוב ,ג טבַײרש טייהנגעלעג ערעדנַא ןַא ַײב ןוא

 יד ןגירק טשרע זדנוא ַײב ףרַאד רָאטיזָאּפמַאק רעד רעֿפיײש;

 ,גנורעדנּױווַאב ,גנונעקרענָא ךַײש זיא סָאװ .גנוצַאשּפָא עקירעהעג

 ןַא רענַײז .סָאמ רעלוֿפ רעד ןיא ןגָארקעג רעֿפײש טָאה -- עביל

 עַײנ ַא ענַײז .ֿבוט-סוי ַא ןעוועג קידנעטש זדנוא ַײב זיא טירטסורַא

 ןענַײז טרפ ןייא ןיא רעבָא .שינעעשעג עקידײרֿפ ַא-- עיציזָאּפמָאק

 -עמכַאֿפ ַא ,עשיטירק ַא :בוח ןסױרג ַא ןבילבעג קידלוש םיא רימ

 -ּפָא ןבָאה רימ .קיזמ רערענָאיצולָאזוער ןַײז ןוֿפ גנוצַאשּפָא עשינ

 רעזדנוא ,שטנעמ-סגנוגעווַאב רעזדנוא ,ןרעֿפײש רעזדנוא טצַאשעג

 ןסקַאװרעד טינ רימ ןענַײז קיטירק ןיא רעבָא ,רָאטַאזינַאגרָא ןוא רֿבח

 ,רעקיזװמ ןייק ןעוועג טינ ןענַײז הֿביֿבס רעזדנוא ןיא .רעֿפײש וצ

 ןשיטסיסקרַאמ ַא טימ שינטנעקדדַאֿפ ןקינײירַאֿפ ןענָאק ןקעוו סָאװ

 .טסנוק וצ גנַאגוצ

 -עג ןרעפייש ןעמ טָאה טלעוו רעשילַאקי חמ רעסיױרג רעד ןיא

 -רָאכ סלַא יאדוא ןוא יאדוא ןוא רָאטיזָאּפמָאק סלַא ךיוה רעייז טצַאש

 טכַאמעג טָאה "ןַאשזדיב ָאריב, טעברַא עסיורג עטצעל ןַײז .רעטסיימ

 יד טסירגַאב ןבָאה ןגעלָאק סרעֿפיזע .רעקיװמ ףיא םשור ןֿפיט ַא
 טעברַא רעשירעֿפעש ןַײז ןוֿפ גתניורק יד ַײװ עירָאטַארָא עקיזָאד

 טגעלֿפ רע .גנוֿפַאש ןַײז ןיא עֿפוטש רעַײנ ַא ןוֿפ בייהנַא רעד יו ןוא
 -עג סָאד ,עשלַאֿפ סָאד ןריּפשרעד שוח ןטֿפַאהרעלרעֿפמוא ןַא טימ
 טינ .ריּפַאּפ-קורד ןֿפױא יצ טנווייל ןֿפױא ,עניב רעד ףיוא עטרעטַאמ
 טסנוק רעד ןיא טביאעג ןעוועג טינ זיא רע סָאװ ,ףירעד טקוקעג

 טימ רעבָא רע טָאה ,ןבַײרש ןוא ןדייר ןוֿפ (קיטש-דמש יד ןיא ןוא)
 ַא ןוֿפ סָאמ עקיטכיר יד ןעמונעג קידנעטש רעטרעוו עטסָארּפ ענַײז
 ,קרעוו-טסנוק

 ,רעֿפלעהסױרַא וא רעטעברַאטימ ךס ַא טַאהעג טָאה רעפיש

 טאהעג טינ טָאה רע .םַאזנייא ןעוועג רע זיא ןיז ןסיוועג ַא ןיא רעבָא

 רע ןעמעלבָארּפ עשינעמכַאֿפ ענַײז טימ ןלײט וצ ךיז ןעמעוו טימ

 יד ,געװ םעד ןענוֿפעג -- ןוא טעשזדנָאלבעג ,טכוזעג ןיילַא טָאה

 ףורּפָא רעד ,גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןֿפ גתקיטומרעד

 ןוא חוּכ ךס ַא טעגעג ןרעֿפייש טָאה סָאד ,רערעהוצ ןסַאמ יד ןופ

 -יװמ-םירֿבח ןוֿפ הֿביבס יד םיא טָאה טלעֿפעג רעבָא ,גנוקידירֿפַאב

 טָאװ ,ןלַאנַאיסעֿפָארּפ ןוא ןגעלָאק ןוֿפ ,רעקיטירק-קיזמ ןוֿפ .רעק

 א ןגעלָאק ןפ ,ןעקיטירק-ריבו ופ ַא יווװ ןעניד םיא רַאֿפ ץקָאז

 ןוא ןייטש-ריבורּפ ַא יו ןעניד םיא רַאֿפ ןלָאז סָאװ ,ןלַאנָאיסעֿפַארּפ
 .ןטעברַא עלַאטנעמירעּפסקע ענַײז רעביא לָארטנָאק ַא

 טינ לָאמנייק זיא רע .טריטנעמירעּפסקע קידנעטש טָאה רעֿפײש
 ךַאוװ ןעוועג זיא רע ."ץנערק רעברָאל ףיוא ןעור, וצ טגיינעג ןעוועג
 עשיגָאלָאעדיא ,סעירָאעט ,ןַארֿפ-טסנוק עגונב םישוח עלַא טימ

 ַא סעפע טַאהעג ךיז ןיא רע טָאה ןעווטסעדנוֿפ .ןעגנולעטשנייא
 ןיא .ןגייב טנַאקעג טינ טָאה רענייק סָאװ ,תונשקע עשירעלטסניק
 טקירדעג ןטַײז ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןבָאה םיא ףױא ןעװ טַײצ רעד

 השורי-רוטלוק יד טצַאשרעטנוא ןבָאה סָאװ ,ןסולֿפניײא עשיטסיקניל
 סָאד טרעטיילעג ןוא טלטרעצעג רעֿפיײש טָאה ,תורוד עקידרעִירֿפ וֿפ-

 םינוגינ עשידיסח רַאֿפ טַאהעג טינ ארומ ןייק טָאה רע .דיל-סקלַאֿפ

 ןוֿפ טימעג-סקלָאֿפ םעד ןרעטיילוצסיוא ױזַא יו טסּווװעג טָאה ןוא
 ןטכָאלֿפעגֿפױנוצ ןעוועג שירָאטסיה ןענַײז סָאוװ ,סעידָאלעמ ןוא רעדיל
 רָאטיזָאּפמָאק רעד רעֿפײש רעבָא .לַאירעטַאמ-טרָאוװ ןוָאלטרעװ טימ
 ענַײז .ןילַא ךיז טימ ךיז ןקיטֿפעשַאב וצ טַאהעג טינ טַײצ ןייק טָאה
 -ַײב ַא יו סעפע ןרָאוװעג ןֿפַאשעג ןענַײז סעיציזָאּפמָאק עטסקיטכיוו
 "יש .גנומענרעטנוא רעכעלטֿפַאשלעזעג ערעסערג ַא ןוֿפ טקודָארּפ
 ן'יא טעברַא רעקידנֿפױל טימ ןעמונרַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא טַײצ סרעֿפ
 טָאה קיזומ ןֿפַאש וצ ףיוא זַא ,גנוגעווַאב רעד ןיא ןוא ןיירַאֿפ-גנַאזעג
 ,טַײצ "ןסיירּפָא; טזמעג שממ רע

 וצ רעווש זיא ןרעֿפײש טימ, זַא ,עדנעגעל רעד ףיוא טקוקעג טינ
 עיצַארעּפָאָאק רעשירֿבח ןוא רעגנע ןיא טעברַאעג רע טָאה ,"ןטעברַא
 ןעוועג זיא רע ןטיבעג ענעדײשרַאֿפ ףיוא רעלטסניק ןוא רעוט טימ
 רעטעברַאטימ ענַײז ןעו רעבָא ,ןעגנרעדָאֿפ ענַײז ןיא גנערטש
 ,עבַאגֿפױא רעייז .וצ טייקטסנרע עקירעהעג יד ןזיועגסױרַא ןבָאה
 טינ דייר ןייק טָאה'ס ןוא שינָאמרַאה טעברַאעג ייז טימ רעֿפיײש טָאה

 / ."ןעגנובייר, זיא'ס עכלעוו ןגעוו ןַײז טנַאקעג

 טקנופ עעדיא ןַא סמענעי טימ ןדניצנַא ןענַאק ךיז טגעלֿפ רעֿפיײש
 -ןטערעּפָא ןַא ןעיױב ןגעוו רענעלפ יד.. .רענעגייא ןַײז טימ יװ
 עשינחדב ןוֿפ גנובעלֿפױא יד ,ןיירַאֿפ-גנַאזעג טייהַײרֿפ םַײב רעטַאעט
 ןיווש ,ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עקיסעמלגער ןריזינַאגרָא סָאד ,רעדיל
 ערענעלק לָאצ ַא וא סעיציזָאּפמָאק ערעסערג ייר ַא ןגעוװו טדערעגּפָא

 ןרעֿפיײש טלָאװ סָאד ,טריטקעיָארּפ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל

 .טעברַא רָאי עכעלטע ףױא טקעלקעג
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 רָאי ןביז יד ןיא טבעלעגכרוד טלעוו יד טָאה עכָאּפע עצנַאג ַא-.

 ָאריב, גנוֿפַאש עסיױרג עטצעל ןַײז .ןברָאטשעג זיא רעֿפײש טניז

 ,גנויוב ןוֿפ עמעט רעסיורג רעד ףיוא טריזַאב ןעוועג זיא *ןַאשזדיב

 ןשידִיי ןרַאֿפ טֿפנוקוצ רעקיטכיל ַא ןוֿפ לעווש ןֿפױא םוטנרענָאיּפ ןוֿפ

 םוצ ןרָאוװעג טלעטשעג קלָאֿפ עשידִיי סָאד זיא טלָאמעד טניז .קלָאֿפ

 ןיא טּפַאכרַאֿפ .עטכישעג רעקירָאי-טנזיוט ןַײז ןיא וװרפ ןטסרעווש

 עשידיי סָאד טָאה ,עֿפָארטסַאטַאק-טלעוו ןוֿפ לבריוו ןקיטולב סעד

 רַאֿפ רעקלעֿפ ערעדנַא יו זַײרּפ ןרערעווש ַא ךס ַא טלָאצַאב קלָאֿפ

 -ָאילימ טימ ,ןעגנוריגער ןוא רענעמסטַאטש ןוֿפ ןרעלעֿפ עשיגַארט יד

 ןרעווילג סָאװ ,םירוסי טימ ,גערב ַא ןָא סרעדױש טימ ,םיגורה ןענ

 רעדױש ןוֿפ טרפ ןיא סָאוו ,רָאי ןביז יד טָא ךרוד ןוא.. טולב סָאד

 רעֿפײש ֿבקעי זיא ,רעטנזױטרָאי ייז ןֿפערטַאב עֿפַארטסַאטַאק ןוא

 ענַײז ַײב יװ שירֿפ ױזַא טקתּפ טציא זיא קיחמ ןַײז ,ץנַאג ןבילבעג

 רעמ ץלַא טרעוו רעֿפײש ֿבקעי סָאװ ,טינ שודיח ןייק:.. .סערעימערּפ

 ןבָאה רימ ןעוו טַײצ ַא זיא ןעוועג .ןסַאמ עשידִיי יד ןשיווצ רעלוּפָאּפ

 יד ןוֿפ רעטכידיגנַאלק םעד יװ טלטרעצעג ןוא טצַאשעג ןרעֿפײש

 סעּפע רימ ןבָאה טניימעג .רעטעברַא ערענָאיצולָאװער עשידִיי

 -עג טינ טַײצ רענעיוצ ןבָאה רימ רָאנ ,סרעסערג םעּפע ןוא שרעדנַא

 .ױצ יד ךרוד זַא ,רימ ןבָאה טניימעג :רעטרעוו עקיטכיר יד ןענֿפ

 רעטכיד ןשירַאטעלָארּפ ןרענָאיצולָאװער םעד ןֿפ ןעגנַאלק-רעב

 -נדלעה ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג יד טדער ,קלָאֿפ עשידִיי סָאד טדער

 -רשוי ןשיקלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ,זַאטסקע-סטײהַײרֿפ ןשידִיי ןוֿפ ,םוט

 .ןטייקשירעגירק אֿבכוּכ-"רב רעשידי ןוֿפ ,ליֿפעג

 עועידיי יד ןָא ןבייה טציא .ןענוֿפעג ךיז רעֿפײש טָאה טציא ןוא

 ךרוד זדנוא ןוֿפ טמַאצעגּפָא ןעוועג ייז ןענַײז רעִירֿפ סָאװ ,רעקיזומ

 יע ןקעלּפטנַא ןוא ןקעדטנַא ,ןעמַאצ עטלעטשעגֿפױא-עירעלטסניק

 טינ ,ןעועג רע זיא רָאטיזָאּפמָאק רעשיטנַאטקעס ןייק טינ .ןרעֿפ

 ,ןעועג רע זיא עטקעס רעשיטילַאּפ ַא ןוֿפ ,ײטרַאּפ ַא ןוֿפ רעטכיד ןייק

 יו ןוא ןגעלָאק עקידנעײטשרַאֿפ טינ ענַײז טניימעג ןבָאה'ס יװ

 רעטכיד-גנַאלק רעד רָאנ ,רענגעק עשיטילָאּפ טעדמױלרַאֿפ ןבָאה'ס

 ןוֿפ ,עיצידַארט-קלָאֿפ רעשידִיי ןוֿפ שרוי רעד ,קלָאֿפ ןשידִי ןוֿפ

 רצוא-רוטלוק ןשידִַי ןוֿפ רעטיה רעד ,טסַײגסטײהַײרֿפ ןשידִיי

 .?טֿפנוקוצ רעשידִיי ןוֿפ דלָארַאה רעד ןוא

 :טבַיײרש דירֿפ .י

 סָאװ ,ןָאטיזָאּפמָאק ןשידיי רעדנַא ןייק ןוֿפ טינ ןסיײוװ רימ..,

 טעטעיפ ןוא דוֿבּכ ,טֿפַאשטביל ַאזַא טימ טלטרעצעג טרעוו קנעדנָא ןַײז

 יב , ,ץינעמערק ןוֿפ לגנַײ-רַאלַאטס םעד טרעשַאב זיא סָאד יװ

 ןוא סעיצָאמע ערעדנוזַאב ןעמָאנ ןַײז טקעוו ןרָאכ יד ןוֿפ ןענַארעטעוװ

 רוגיֿפ ענעטלַאטש יד ּפָא טינ טערט טימעג רעיײיז ןוֿפ .ןטנעמיטנעס

 זנָארב ןוֿפ יו םינּפ ַא ,ּפָאק ןקיטרַא-ןבייל סעד טימ ןרעֿפײש ןוֿפ

 "ךעביױצ יד ןוא ןגױא עלוֿפסקורדסױא ,עסיורג .טמערוֿפעגסױא

 -ךעלדָא יו שימטיר ןוא זעיצַארג טגעוװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעה

 ןצלָאטש םעד טימ טנַײה ךיז ןעמערַאװ רעגניז לֿפיװ .ןעלגילֿפ

 יד רעביא ןבעל לֿפיװ ;טנעגיריד רעייז ןעוועג זיא רעֿפײש זַא ,ליֿפעג

 .ןָאק-רָאכ ַײב םיא טימ ןטירטֿפױא יד ,ןרעֿפײש טימ סעיציטעפער

 טסרע טלָאוװ סָאד יװ טַא ,ןעגנורעַײֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא ןטרעצ

 | | !ןעוועג טנַײה

 רעד ןיא ןרעֿפיײש ןלעטשוצקעווַא קיזחמ ןוֿפ רענעק רַאֿפ זיא'ס

 טימ סעיציזָאּפמָאק ענַײז ןצַאשּפָא וא וויטקעפסערעּפ רעקירעהעג

 -עֿפעזע ןייק עכלעוו ןוֿפ ןסונימ ךיוא אמתסמ ןוא ןסולּפ ערעייז עלַא

 סנייא.. .טײלכַאֿפ ןוֿפ ךַאז יד זיא סָאד .ײרֿפ טינ זיא שטנעמ רעשיר

 -סיורג, ןוֿפ ןֿפירגַאב ןוא ןסָאמ ענעמונעגנָא יד ;רעכיז ,ךיז טכַאד ,זיא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןקילַאוװק ,ןכעלריטַאנ ןַײז ןיא סָאװ ,רעֿפיײש .טינ ָאד ןטליג "טייק

 רעד ןיא ןבירשעגנַײרַא ךיז טָאה ,טינ רענייק טלֿפײװװצ ,טנעלַאט
 רע .ןטסנידרַאֿפ ענעגייא סיוכרוד טימ קיזומ רעשידִיי ןוֿפ עטכישעג

 ןוֿפ רענָאיּפ רעד ,רעבייהנָא רעד םויה דע טבַײלב רע ןוא ןעוועג זיא

 ףױא ,קלָאֿפ םעד רַאֿפ ןוא ןוֿפ ,ןעגנַאזעג ענעגנורדעגכרוד-לַאיצָאס
 רענעט עכלעזַא טימ .ןעזעג טינ רעירֿפ טָאה'מ סָאװ ,בַאטשסָאמ ַא
 רָאטַאיציניא רעד יװ ןעוועג רע זיא ַאזַא .קיחמ ןַײז טּפַאזעגנָא זיא

 רעכעה טימ עגַאקיש ןיא קידנביײהנָא ,ןרָאכ-סקלָאֿפ עשידִיי ןוֿפ

 רע זיא ןימאמ ינא םעד טָא טימ .קירוצ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא
 רעד -- דנַאברַאֿפ קיזחמ ןשידִיי םעד ןוֿפ רעדנירג רעד ןרָאוװעג

 ץא גנַאזעג-סקלָאֿפ שידִיי ןוֿפ רעטנעצ רעלַאנָאיצַאנ רעקיצנייא
 רעד -עביא םיֿבושי עשידִיי ןיא גנַאלקּפָא ןטיירב ַא טימ עקירעמַא

 רוביצ-חילש רעשילַאקיזװמ רעד ןרָאוװעג זיא רעֿפײש ֿבקעי .טלעוו
 .עסַאמ רעשידִיי רעד ןוֿפ

 ןיא א ,ןלַאעדיא עשירעַײרֿפַאב טלעוו ןוֿפ רעטלַארטשַאב ַא
 ןשיקלָאֿפ ןטסרעטױל סעד ןיא שידִיי סיוכרוד טַײצ רעבלעז רעד

 -רעביא ןוא ןפיצנירפ ענַײז טצנַאלֿפעגרעביא רעּפיײש טָאה ,ןיז !

 ייב ויא ,"המשענ רעד ןוֿפ ךַארפשש, יד ,קיחמ .ןטָאנ ףיוא ןעגנוגַײצ

 וצ ןרעטנמ ןוא תולווע ןגעק ןעַײרשוצסױא לטימ ַא ןרָאװעג םיא

 רעצינעמערק רעד ןוֿפ ןוז רעד זיא געוו םעד טָא ןוֿפ .ןבעל ןרעסעב ַא

 ,"פָארַא טינ לָאמנייק טֿפַאשמערַא רעשידִיי

 ;טבַײרש ןירג רעב רעטכיד רעד

 םיַאימטנע ןוא טֿפַאשביל ,טנעלַאט סיורג טימ טָאה רעֿפײש...,

 עשידיי לָאצ רעסיורג ַא ןוֿפ ןעגנוֿפַאש יד קיזומ ןַײז טימ "טדיילקָאב;

 . ןשילַאקיזמ ןסיורג ןַײז טימ טָאה רע .רעטכיד (עשידִיי-טינ ךיוא ןוא)

 ןַײז טימ ,טנעמַארעּפמעט ןשירעֿפמעק-שירַאטעלָארּפ ןַײז טימ ,חוּכ

 וצ טייקנעדנובעגוצ טימ ,רשוי ןלַאיצַאס ןוא תמא רַאֿפ שוח ןֿפרַאש

 טֿפיטרַאֿפ ןֿפוא ןטֿפַאהרעטסַײמ ַא ףיוא ,ןושל שידִיי וצ ןוא קלָאֿפ ןַײז

 ,קיזחמ וֿפַאשעג טָאה רע עכלעוו וצ ןעמעָאּפ ןוא רעדיל יד ןיא ךיז

 וִא ,עכעלטנזעוו עמַאס סָאד ,עקידרקיע סָאד יז ןיא טּפַאכעגֿפױא

 -עגסיוא ןֿפוא ןקיטֿפערק ,ןלעניגירָא ,ןקיטרַאנגייא ןַײז ףיוא ,סָאד

 קידלּפַאצ-קידעבעל ןטלַאה ,ןריזירָאלוּפָאפ ןיא וטֿפױא ןַײז .טשטַײט

 ן'א םורַא ױזַא זיא ןטעָאּפ עשידִיי ליֿפ ןוֿפ קרעװ עשירעטכיד יד

 רעקידרעַײֿפ-םַאלֿפ רעד זַא ,ךעלריטַאנ שממ ןעוועג זיא סע... .רעשל

 עשידִיי ןוֿפ רעױב ןוא טנעגיריד ,רָאטיזָאּפמָאק רערענָאיצולָאווער

  טימ ןבעווװרַאֿפ קידנעטש ףיוא ןוא שינַאגרָא ךיז לָאז... ןרָאכ-סקלָאֿפ

 -ןרענַאיּפ עשירַאטעלָארּפ-רענָאיצולָאװער יד ןוֿפ עיצידַארט רעד

 ,רעוָאשוַָאב ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוװ :עקירעמַא ןיא רעטכיד

 -המשנ ןַײז ךױא ןשוועג ךָאד ןענַײז םינוגינ ערעייז .דלעֿפנעזָאר

 ךױא -- טיײהשטנעמ רעד ןוֿפ גנוַײרֿפַאב-לַאעדיא רעיײז ,ןוגינ

 .לַאעדיא ןַײז

 יזַאּפמָאק רעכעלדימרעדמוא רעסיורג רעד טָאה המשנ עַײנַא

 ןיא עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ןוֿפ םוקנָא ןטימ ןגָארקעג רָאט

 סרעֿפיײש ןיא ןבױהעגנָא ןַאד ךיז טָאה גנווװש רעַײנ ַא.. ,דנַאלסור

 רעתמא ןַא ,רעֿפיזש רעלטסניק רעטכע רעד.. ,ןֿפַאש ןדנזיורב

 -קרעמֿפױא עטסנרע ןוא עסיורג טדנעוועג טָאה ,רעלטסניק-סקלָאֿפ

 ךיא רָאנ ,ןרענָאיּפ רעדָא רעקיסַאלק-רעטכיד וצ רָאנ טינ טײקמַאז

 עשירַאטעלַארּפ וצ עקַאט רקיע רעד ןוא טַײצ ןַײז ןוֿפ רעטכיד יד וצ

 ונָאמ ליֿפ ןוֿפ רעֿפַאש רעד ,רעֿפײש... .רעטכיד עוויסערגָארּפ רעדָא

 טינ העפששה עטנוזעג ַא טַאהעג טָאה.. קרעוו עשילַאקיזמ עלַאטנעמ

 -סקלָאֿפ יד ףױא רָאנ טינ ,סנירעגניז ןוא רעגניז רוד ַא ףױא רָאנ

 רע .רוד ןַײז ןוֿפ רעטכיד ענעטירשעגרָאֿפ יד ףיוא ךיוא רָאנ ,ןרָאכ
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 רעטַאעט ןשיריי

 .טיײקויטקַא וצ ,טײקשירעֿפעש וצ ןֿפורעג ןוא טקריווַאב ייז טָאה

 טביילב ,רוטלוק רעוויסערגָארּפ רעזדנוא וצ גָארטייב ןַײז ,וטֿפױא ןיַײז
 ,"ךעלברעטשמוא

 ;טבַײרש שטנאר ןנחלא קחצי

 עדעי ,לױמ ןַײז ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאוװ ,טרָאװ סעדעי

 ַאזַא .טנעלַאט ןַײז טימ גנַאלקנייא ןיא ןעוועג זיא ענַײז גנולדנַאה

 ןוא ןעניֿפעג וצ ןעוועג ןטלעז זיא המשנ ןוא ףוג ןוֿפ עינָאמרַאה

 ,טכע ױזַא ,קיצרַאהנֿפָא ױזַא ןעוועג זיא רעֿפיײש סָאוו ,רַאֿפרעד רשֿפא

 א ןרָאװעג טלגיפשעגּפָא סָאד זיא ,ךַאפנייא ןוא טלבוהעג-טינ ױזַא

 טָאה רע טניז זַא ,טסּוװעג ,לשמל ,טָאה רע .סעיציזָאּפמָאק ענַיז

 ןבָאה ,טײקכעלטנֿפע רעד ןיא סעיציזָאּפמָאק ענַײז טכַארבעגסױרַא
 ןבָאה סָאװ ,סרעסיױו-ץלַא יד ,רעקעמשנַײֿפ יד ןענוֿפעג ךַײלג ךיז
 טנעקרעד ןעמ טָאה ָאד טָא .ןעגנוֿפַאש ענַײז ןכַאמ טשינוצ טווּורּפעג
 יד ןעילטנַא שממ רעֿפיײש טָאה ָאד-טָא ;"ַאטַאיװַארט ַאל , ןוֿפ ןלייט

 .זיא ?טולב-רעריטרַאמ, יװ שרעדנַא טינ ;"ַָאטעלָאגיר, ןוֿפ עירַא

 "יע .רעקיסַאלק םענעי ןוא םעד ןוֿפ סולֿפנייא ןרעטנוא ןענַאטשעג
 -עג ,רעקיטירק יד טרעֿפטנעעג טינ ,קיטירק יד טרעהעג טָאה רעֿפ
 -ייא ןֿפױא רָאנ ,רענגעק ןַײז ןוֿפ ןובשח ןֿפױא טינ לטרעװַא ןענֿפ
 ךיא ,ונ .יניסָאר רעדָא ידרעוו ןייק טינ ךיא ןיב ,ונ, .ןובשח םענעג
 ןעמעלַא זדנוא לָאז ,רימ טלעֿפ סע סָאװ .ןענרעל וצ ךס ַא ךָאנ בָאה
 -עג ריא בוא ןוא ,ןבַײרש וצ טליֿפעג ךיא בָאה ױזַא רָאנ ,ןעמוקוצ
 -ֿפיױא טָאד ןלָאז ןסָאמ יד יבַא ,ָאד םּתסמ סע זיא ,טייקכעלנע ןָא טניֿפ
 ."ןעגניזנייא טוג סָאד ןלָאז רעגניז יד ןוא ,ןעמענ

 טלעוו רעד קידלוש זיא רע זַא ,טליֿפעג רע טָאה שטנעמ ַא יו;

 זַא ,גנודליב גונעג ןברָאװרעד טינ ךיז טָאה רע זַא ,בוח ןסױרג ַא

 טֿפרַאדעג טלָאװ רע זַא ,רעכיב ןענעייל וצ טַײצ ןייק טינ טָאה רע

 רעגניז ענַײז וצ שיטילָאּפ ןוא שימעדַאקַא טיירגעגוצ רעסעב ןעמוק

 ,ןקידלושטנַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .רעליּפש -ןילָאדנַאמ ןוא

 עבלעזסָאד.. .גתיצרעד עקירעהעג ןייק ןעמוקַאב טינ טָאה רע סָאװ

 ןבעל ץנַאג ןַײז טָאה רע .רעקיזװמ סלַא םיא טימ ןעוועג ךיוא זיא

 סיױו רע סָאװ ,טרעױדַאב עטנָאנ עמַאס ןשיווצ .קיזמ טנרעלעג ךיז

 טָאה רע .ץלַא ןוֿפ רעִירֿפ ןעמוקעג זיא גנוגעווַאב יד רָאנ ,גונעג טינ

 -ֿפיוא ןוא עימעדַאקַא-קיזמ ַא ןיא ןציז ןוֿפ ןעמולח טנָאקעג טשינ

 עשיטקַארּפ ַײב ןגעלעג זיא ּפָאק ןַײז .ןסרוק עשימעדַאקַא ןעמענ

 יי .םינינע

 טעוו ,קיביײיא ףיוא ןבַײלברַאֿפ טעוו רעֿפיײש ֿבקעי ןוֿפ קיזומ יד.

 ןדנוברַאֿפ ןיא רעריא טלַאהניא רעד סָאװ ,רַאֿפרעד ,קיבייא ןבעל

 יטרַאמ, :טייהשטנעמ רעד ןוֿפ ןֿפמַאק ןוא סעיצַאריּפסַא יד טימ

 זיא "ןקָאלג-ןכריק, ,תומחלמ ןגעק יירשעגסיוא ןַא זיא "טולב-רער

 -יוועג, ,ןטסימָארגָאּפ ןוֿפ תוחוּכ ערעטצניֿפ יד ןגעק גנוכַאוורעד ַא

 ,גנוֿפַאלקשרַאֿפ הא גנוקירדרעטנוא ןגעק לַאש רעד זיא "רעט

 טעק ןעגנונרָאװ ןענַײז "ןַאּפש רעקיצנייא ןייק, ןוא "ןעייג ןפורט,

 גנונָאמרעד ַא זיא *עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַאג ,ןרַאֿפעג-המחלמ יד

 "ינוא ןענַײז "רעדירב יױוצ יד, ןוא ,טייקינייא ןוֿפ טֿפַארק רעד ןֿפ

 טבעלעגֿפױא טָאה ךָאנ רעװ ןוא.. .ףיט-שידִיי יו קיבייא לַאסרעוװו

 ,טַאטשלעדע ,רעווָאשווָאב רעטכיד עלַאיצָאס ערעזדנוא ןוֿפ רעדיל יז

 זיא ןוא ?רעֿפײש ֿבקעי יװ ,דלעֿפנעזָאר סירָאמ ןוא יקסוועשטניוו

 רעדיל יד וצ קיזמ ןֿפַאשעג טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג רעֿפיײש ךָאד

 .רעטכיד עקיטנַײה ערעזדנוא ןוֿפ

 .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא טינ ץלַא ךָאנ זיא רָאטיזָאּפמָאק רעד רעֿפײש

 -נוֿפַאש סרעֿפיײש ןגעוו קרעוו עקיסָאּפ סָאד ןעמוק ךָאנ ףרַאד סע.
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 -ןטעווָאס ןוֿפ ןעמוק טֿפרַאדעג סָאד טלָאװ ךעלכַאזטּפיױה ןוא ,ןעג

 -ניא ןרעֿפיװע טרָאד ןעמ טגניז ,טסּוװַאב זיא רימ טַײװ יו .דנַאברַאפ

 ױזַא ןעוועג זיא ןֿפַאש ןייז .ןֿפײרגַאב וצ טינ זיא סָאד ןוא ,טינ ןצנַאג

 -ןטעװַאס ןֿפױא ןעגנונֿפָאה ןוא ןעמױרט יד טימ ןזנברַאֿפ גנע

 ףיױא ןעוועג ךָאד ןענַײז סעירָאטַארָא עטסקיטכיוו ענַײז .דנַאברַאֿפ

 "ןָאּפע רעקיצנייא ןייק , ,"ףלעווצ , סקָאלב יו ,סעמעט עשיטעווָאס

 ,ןדלַאװכוב ןוֿפ טלעטשעגנעמַאװצ ,*רעבָאטקָאג ,שיקרַאמ ץרפ וןוֿפ

 .סעששיקרַאמ "ןַאעזדיב ַאריב , ,רעטכיד עשיטעווָאס ןוֿפ רעדיל ףיוא

 -ָאפ ךיוא ,"לגױֿפ-םערוטש; סיקרָאג םיסקַאמ ןענכערוצ ןָאק ןעמ

 -רַאמ ,"ןטַאי ןעייטש, סרעֿפעֿפ קיציא יו רעדיל ענערָאוװעג-רעלוּפ

 -נַארַא ןוא "רעַײֿפ ןוא דנַארב, סנַאזרעדָארב ,"ןריט טנֿפע, סעשיק

 .רעדיל עשיסור ןוֿפ ןעגנוריועז

 ןעמוקַאב רע טָאה ,דנַאברַאֿפ-ןטעווָאס ןיא טכַארברַאֿפ טָאה רע ןעוו

 ןענישרעד ווָאקרַאכ ןיא זיא 1932 ןיא .עמַאנֿפױא עמערַאוו ַא רעייז

 ירַאכ יד טימ טריגיריד טרָאד טָאה רעֿפיײש סָאװ ,"רעבָאטקָא, ןַײז

 ."רעטסעקרָא ןַא טימ ןוא ןרָאכ עשידִיי רעוועִיק ןוא רעווָאק

 ;טבַיײרש רמרמ ןמלק

 .עדנעגעל ןוֿפ ןטנעמעלע עלַא ךיז ןיא טָאה ןבעל סרעֿפײש ֿבקעיג

 ַא .גנוֿפַאש רעשימַאניד טימ לוֿפ בעל שימַאניד ,ךַײר ַא זיא'ס

 -ַאב טעװ סָאװ ,קלָאֿפ-רעטעברַא ןשידִיי ןוֿפ ןֿפַאשעג ,קרעוו-טסנוק

 -סיה עשידִיי עקיטֿפנוקוצ יד .תורוד עקידנעמוק ןוֿפ ןרעוו טרעדנּוװ

 -רעטעברַא יד זַא ,ןסולש ןעיצ ןענָאק ןבעל ןייז ןוֿפ ןלעװ רעקירָאט

 -עג יו ןדָאב רעקיניטש ַאזַא ןעוועג טינ זיא עקירעמַא ןיא הֿביֿבס

 -עברַא-רעלָאטס רעטושּפ ַא בוא רָאֿפ סע ןלעטש ןטסימיסעפ עסיוו

 רעשילַאקיחמ רעקידנטַײטַאב ַאזַא וצ ןסקַאוװסיוא טנַאקעג טָאה רעט

 ."רעֿפײש ֿבקעי יװ טֿפַארק

 ;טבַײרש ןייבשריה ץרּפ

 -ָאטס ןוֿפ ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ-סקלָאֿפ רעד ,רעֿפײש ֿבקעי
 טָאה ,רָאטיזָאּפמָאק ןקיסַאלק-טשרע ןַא וצ ןביוהרעד טַאטשרַאוו-רעל

 ,עטנוזעג ַא רַאֿפ סָאװ ץזיוַאב ןבעל רַאבטכורֿפ ןיז טימ זדנתא
 ."ןשינעֿפיט-סקלָאֿפ יד ןיא טלעווק סע תויח עקיטסײג

 . :טבַײרש קיווייל .ה

 רלָאװער יד ןֿפ קורדסיוא רעטסנעש רעד ןעוועג זיא רעֿפיײש,

 יד ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןיא ןגיל סָאװ ,תוחוּכ עשירעֿפעש ,ערענָאיצ

 ןרָאװעג זיא ןבעל ץרוק ןַײז .ןשטנעמ-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא עשידִיי

 ."קרעוו ךעלרעה ,סיורג ַא

 | :טבַײרש יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי

 טָאה רע .טסילַאעדיא ןַא רעקיזומ ַא ןעוועג זיא רעֿפײש ֿבקעי,

 סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןיא טעברַאעג ןרָאי ענַייז עלַא טעמּכ

 וליֿפַא ערעירַאק ערעסערג ַא דס ַא ןכַאמ טנָאקעג טָאה רע שטָאכ

 | ."לפמעט ןיא

 :רעביא טיג רעברַאֿפ לאימחרי

 וצ ןֿפַאש לָאז רע טכער ןשוועג זיא ,ןלעֿפעג םיא זיא דיל ַא ןעוו.;

 -ַָאשווָאב טימ טריסַאּפ טָאה ױזַא .סעיצַארַאו ענעדײשרַאֿפ דיל םעד

 -רעדניק; ןיא ןֿפַאשעג עיסרעוו ןייא ;"ןגיוא ענַײד ףיוא ביוה, סרעוו

 -ַארַא רעד ןיא עיסרעוו עטייווצ ַא ,הדיל קידנעטשבלעז ַא יו *דנַאל

 ."רעבָאטקָא עירָאטַארָא רעד ןיא עטירד ַא ןוא "רעטיוועג, עירָאט

 .סעיסרעוו ערעדנוזַאב טַאהעג ןרעֿפײש ַײב ךיוא טָאה דיל טייווצ ַא

 טַאהעג טָאה רע ."טֿפור ןעמ, דיל סעשטנָאר .א .י ןעוועג זיא סָאד

 ,עגַאקיש ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו רעבָא ,דיל סעד וצ קיזמ ןֿפַאשעג

 -ָאסונַאמ רשא טנַײרֿפ-טנגוי ַא סענַײז טימ ןֿפָארטעג ךיז רע טָאה

2082 



 זיא סָאד ןוא גנוֿפַאש עַײנ ןַײז ןזיוועג םיא טָאה רעכלעוו ,שטיוו

 ןַײז ןרעטש קידנלעוו טינ .שטנָאר .א .י ןוֿפ דיל עבלעז סָאד ןעוועג

 רעֿפײש טָאה ,רָאכ ןַײז טימ דיל סָאד ןוידוטשנייא טנַײרֿפ-טנגוי
 ןוא ןרָאװעג קנַארק רשא זיא לַײװװרעד .ןסירעצ עיסרעוו ענעגייא ןַײז
 עיסרעוו עטייױוצ ַא ןבירשעגנָא רעֿפיױש טָאה ,טלעװ יד ץזָאלרַאֿפ

 ,סרעֿפיױש דיל עקיצנייא סָאד ןעוועג סָאד זיא ֿבגַא.. דיל םעד וצ
 גנוצעזרעביא ןַא טימ שילגנע ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ

 רעד ןוֿפ לייט ַא ןרָאװעג זיא ןוא גַאלוַאֿפ ןעילגנע ןסיורג ַא ךרוד

 ."קיזומ רעלַארָאכ רעשילגנע

 ;טבַײרש טַאלּפ .ד

 סָאװ ,"םייה רעטלַא, רעד ןוֿפ סרָאטיזָאּפמָאק עשידִיי עלַא ןוֿפ..;
 זיא סע רעוװ יװ רעמ רעֿפיײש זיא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענַײז

 עקידנטעברַא יד ןוֿפ ןבעל ןטימ ןדנוברַאֿפ ןבעל ץנַאג ןייז ןעוועג

 ןוא רעדיל טרעדנוה רעכעה וצ קיזמ ןֿפַאשעג טָאה רע. .ןסַאמ

 ןוֿפ עמעט רעד ףױא עלַא ,סָאטַאטנָאק ןוא סעירָאטַארָא ןצַײרד
 ןעגנוֿפַאש עשילַאקיזמ סרעֿפײש.. .טייקכעלרעדירב ןוא טײהַײרֿפ
 -נייא ,טלעוו רעד ןוֿפ ןלייט ליֿפ ןיא ןרָאכ ךרוד ןעגנוזעג טציא ןרעוו

 .לארׂשי ןוא ןליופ ,ךַײרקנַארֿפ ,עקירעמַא ןייטַאל ,עדַאנַאק ןסָאלשעג

 -ווֿפַאש יד טימ הגרדמ ןייא ףיוא טייטש ,ןזיוועגנָא טרעוו ,קיזומ ןייז

 | .ןרָאי-"ּפַאש טעווס, יד ןוֿפ רעטכיד עסיורג יד ןוֿפ ןעג

 טניז רָאי 25 טרעװ (1961 ןיא טקורדעג| רעבמעצעד ןיא

 .ןשיווצ ןסָאלשעגנייא טינ ץלַא ךָאנ זיא רעֿפײש ןוא ,טױט סרעֿפיײש

 -עגסיוא ןרעוו סָאװ ,סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא 300 זיב 200 יד

 ןוא טַײצ ַא ןעמוק טעװ סע .ןינע םעד טָא ץעוװ רעכיב ןיא טנכער

 ."לטעצ ןפיוא ןָא-ןביא ןייטש טעוװ ןעמָאנ סרעֿפײש

 :טבַײרש רעטסנעֿפ .ב

 ,םידימלת עכלעזַא טזָאלעגרעביא טָאה רעֿפיײש סָאװ ,טוג זיא..,
 יד ךיױה ןטלַאה ,טעברַא ןייז רַאֿפןצעז סָאװ ,רעליפשע ןוא רעגניז

 ןיא הֿביֿבס יד ,גנוגעווַאב יד סָאװ ,לױוװ זיא .עיצידַארט-רעֿפייש |

 ,קנעדנָא ןַײז טלטרעצ ,טקריוועג ןוא ןֿפַאשעג טָאה רעֿפײש רעכלעוו
 -נַאמ ןוא ןרָאכ יד סָאװ ,קילג ַא זיא'ס .השורי ןַײז ּפָא קילײה טיה
 יד עכלעוו טימ ןטנעגיריד ייר ַא טציא ןגָאמרַאֿפ סרעטסעקרָא ןילָאד
 ןענַײז טרּפ ןייא ןיא רעבָא . .ןריצלָאטש געמ טלעוו-רוטלוק עשידִיי

 רימ .השורי סרעֿפיזע וצ בוח רעזדנוא ןעמוקעגכָאנ טינ ךָאנ רימ
 ןבָאה רימ .טנגײארַאֿפ ליֿפוצ יז ןבָאה רימ רָאנ ,השורי יד ּפָא יז ןטיה
 רַאֿפ ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי עטיירב יד וצ ןבעגעגרעביא טינ ךָאנ יז
  -רַאֿפ וא ןבעגוצסױרַא רעווש זיאי'ס .ֿפַאשעג טָאה רעֿפיײש ןעמעוו

 -מָאק ערענעלק ענַײז רעבַא ,סעירָאטַארַא עסיורג סרעֿפײש ןטיירּפש

 ןָאק ,רעדיל-סקלָאֿפ ןוֿפ רצוא ןַא ייז ןשיווצ ,רעדיל ענַיז ,סעיציזָאּפ

 ,ןעגנולמַאז ערעסערג ןוא ערענעלק ןיא ןבעגסױרַא ףרַאדימ ןוא ןעמ

 ַאזינַאגרָא ןוא סעיצוטיטסניא עכעלגעמ עלַא ךרוד ייז ןטײרּפשרַאֿפ

 ןעוועג זיא "רעדירב ייױוצ , עירָאטַארָא רעד ןוֿפ עבַאגטױא יד ...סעיצ

 זיױלב ןבילבעג לַײװװרעד סָאד זיא ןרעױדַאב םוצ .בײהנָא רעטוג ַא

 -טערעּפָא ,ךעלדיל-סקלָאֿפ םרעֿפײש ןוֿפ ךס ַא ןַארַאֿפ .בײהנַא ןַא

 ןעניֿפעג סָאװ ,קרעוװ ערעדנַא ןוא סעידָארַאּפ ,סעקסערָאמוה ,סעק

 ןוא ןעלמַאזֿפיױנוצ ייז ןעמ ףרַאד ,רעגניז יד ןוֿפ ןורכז ןיא זיולב ךיז

 ."ךָאנ טניד ןורכז רעד גנַאל יו ןבעגסױרַא

 ;:טבַײרש ןַאמנערָאק לארׂשי

 -ידיי ךס ַא ןשיוצ רעטסשידִיי רעד ןעוועג זיא רעֿפײש ֿבקעי...

 ,הניגנ רעשידִיי טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג זיא רע .ןרָאטיזָאּפמָאק עש

 ןוא חסונ ,רעגייטש רעלענָאיצידַארט ,הניגנ-סקלָאֿפ ,עשיגרוטיל
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 ןופ ןָאסיסץלעל

 טנעקרעד קרעוװו סרעֿפיײש ןיא .טיײקשידָאלעמ עשידִיי יד ,טסוג
 עטקיטייוועצ עקידמערוטש טימ טזיורב רע ןעוו ,טרעיורט רע ןעוו ןעמ
 ןוא טכַאל ,טלכיימש רע ןעוו רעדָא ,טסולרַאֿפ ַא רעביא ןליֿפעג
 ןַײז טימ ןָא-טגער רע ,רעױרט ןַײז טימ ףיט טריר רע .ךיז טײרֿפ
 | .רעטכעלעג ןקיצרַאה

 ָאד ."רעדירב ייווצ , עירָאטַארַא ןַײז זיא קרעוו-ןיורק סרעֿפיײש
 רעטכע טימ ןעגנַאזעג עשיגרוטיל טקיניײרַאֿפ שירעלטסניק רע טָאה
 עלענָאיצידַארט עשידִיי יד ףיונוצ ָאד טדניב רע .טײקכעלמיטסקלַאֿפ
 ,הניגנ-סקלָאֿפ רעשידִיי רעטכע טימ (תוניק) "הכיא, ןוֿפ הניגנ
 .דיל-סקלָאֿפ ןשידִיי טימ ,"האירק רעקידמיארונ םימי, רעד טימ
 טמוקַאב סע זַא ,קידוועגניז ,טריניבמָאק שינַאמרַאה ױזַא זיא ץלַא
 סרעֿפיײש טימ זיא עבלעזסָאד .ןעגנַאזעג עלַא יד ןוֿפ עינַאֿפמיס ַא ךיז
 "ןַאשזדיב ָאריב, ,"ףסוי ןב חישמ, ,"פולב-רעריטרַאמ,, סעירָאטַארָא
 חוּכ םעד ןעמ טליֿפ יז ןוֿפ רענייא רעדעי ןיא .ערעדנַא עלַא ןוא
 ןַײז טימ ןסקַאװעג זיא רעכלעוו ,רעקיזמ ןקידלדורּפש םעד ןוֿפ
 ןבעל ןיא ןעגנוריסַאּפ עשימָאנַאקע ןוא עלַאיצָאס ןעמעוו ,טַײצ
 טָאה ןוא טעײדרַאֿפ רע טָאה לַאירעטַאמ םעד .טרַאעג קרַאטש ןבָאה
 .סעמעָאּפןָאט עשילַאקיזמ ןיא רעדליב ןלָאמעגסיוא

 ןעמ טליֿפרעד ,רעדיל ערענעלק ענַײז וצ וצ ךיז ןעמ טריר-
 ,עלעניגירַא ענַײז ןיא .רעלטסניק-סקלָאֿפ ןטינעג ןוא ןסױרג םעד
 רעכלעוו ,רעֿפַאש ןסיורג םעד ןעמ טריּפש קרעװ ענעֿפַאשעג-ןגייא
 ,ליֿפ ױזַא ןגָאז עזַארֿפ רעשילַאקיזמ רעצרוק ןייא ןיא טנעקעג טָאה
 ַײב ןֿפערט וצ ןטלעז זיא סע סָאװ ,קרַאטש ןוא שיטַאמַארד ױזַא
 עקיטֿפערק ַא ,"רעַײֿפ ןוא דנַארב, ,לשמל ,טמענ .שרעדנַא ןצעמע
 ןזיוַאב רעֿפײש טָאה קרעוו ןצרוק םעד-שָא ןיא .עמעָאּפ עשיטַאמַארד
 ןוא רָאכ-רענעמ ןרעדנוזַאב א ,רָאכעױרֿפ ןרעדנוזַאב ַא ןֿפַאש וצ
 -עגסױרַא קרַאטש ,טקַאּפמָאק ױזַא זיא ץלַא ןוא ,רָאכ ןטשימעג ַא
 לוֿפ זיא *רעריֿפ רעזדנוא, .רַאבגניז ןוא שיטַאמַארד ױזַא טכַארב

 "יש .ליטס ןשיריל-שיטַאמַארד םעד ןיא זיא דיל סָאד .רעױרט טימ
 רעבָא טזָאל רע .גנַאזעג-רָאכ ןַײז ןיא קרַאטש רעייז ָאד טרעיורט רעֿפ
 וצ גנַאזעג סָאד סױרַא טריֿפ רע .רעױרט ןיא ךיז ןרילרַאֿפ טינ
 רעמ ,רערעסעב ַא ףױא גתנעֿפָאה ןוא טומ טיג רע ,ןבעל וצ ,טכיל
 .טֿפנוקוצ רעטרעכיזעג-

 ןַײז ןיא .םיאיבנ יד ןוֿפ ןָאט-האובנ םעד טנעקעג טָאה רעֿפײש

 ןיא רָאכ סעד רע טריֿפ "לוק ַא רעה ךיא, דיל ןקימיטש-ןייא ןטּושפ

 יד , זַא ,טײקשידָאלעמ רעקרַאטש ךרוד ןָא טגָאז ןוא טסַײג םעד טָא

 / ,"טַײצ רעד ףױא זיא טַײצ

 רעשילַאקיװמ רעד ןיא טױבעג זיא "ןגױא ענַײד ףיױא בה,

 ,"ןוגינ ארמג, םעד ןייא ָאד טעלירד רעֿפײש .םרָאֿפ רעשיטַאמַארד

 ןעמוקַאב ךיז טָאה סע .קיחמ רעניימעגלַא טימ טדניברַאֿפ רע ןכלעוו

 .קיטש-רעטסַײמ ַא

 -עטקַארַאכ רעייז ייוצ ,יָאקשינ; ךיוא ,*סעטּפַאלק ןוא םעטּפַאכ, -

 -ַארט רעשידִיי טימ לוֿפ ןענַײז ,רָאכ ןטשימעג רַאֿפ רעדיל עשיטסיר

 -נסייב ;שיריטַאס ,שיטסירָאמוה ,קיזמ-רעגייטש ןוא רעלענָאיציד

 "סקלָאֿפ עשירעלטסניק עשידִיי עטכע קרעוו יױוצ יד ןענייז ,קיד

 -יטש רעשילַאקיװמ רעשידִַיי שיפיט ףױא טיבעג ,ןעגנוֿפַאש

 | .טייקסעירעג

 -יינוע ַא רימ ךיא ןיב", ,"טלעג-הריד , רעדיל עטעברַאַאב ענַײז

 טָאה רעֿפיײש סָאװ ,רעדיל-סקלָאֿפ לָאצ עסיױורג רָאג יד ןוא "רעד

 רעשידִיי רעד ןיא לרעפ ערעדנוזַאב ןענַײז ,רָאכ ןרַאֿפ טעברַאַאב

 סע זַא ,ױזַא טריזינָאמרַאה זיא ייז ןוֿפ ענייא עדעי .קיזומ-סקלָאֿפ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ּוו ,דיל םענעבעגעג ןוֿפ דליב שיטסירעטקַארַאכ ַא ךיז טמוקַאב
 ."ןרָאלרַאֿפ ןרעוו סָאידיא רעשילַאקיזומ רעד טינ ,טלַאהניא רעד טינ

 ;טבַיירש רעדעֿפ .א

 -קיומ ןַײז ןיא זןיא טײקטריצילּפמָאק ליֿפוצ ןוֿפ "לסיב ַא;

 ל?יֿפױזַא טימ טשטַײטרַאֿפ וא רע טשטַײט דיל ךַאֿפנייא ןַא .גנוֿפַאש

 ךיל עכַאֿפניא עמערָא סָאד זַא ,ןעגנושטַײט עשינָאמרַאה ,םישורּפ
 ןרעֿפײש ַײב.. אשמ-קיזמ רערעווש רעד ןוֿפ טקירדרעד שממ טרעוו

 סע .טײקשירָאטיזָאּפמָאק ליֿפוצ בילוצ דוביאל דיל סָאד טֿפָא טײג
 ."עירָאטַארַא ןַא ןוֿפ קיטש ַא רָאנ ,דיל ןייק טינ רעמ ךיז טמוקַאב

 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| טבַײרש סעלַא .ווװ ןָאטנרָאהט

 רעדָא "רעדירב יױוצ יד, יװ סעירָאטַארָא ערעגנעל ענַײז..,
 םעד עגונב טײקרַאטש רעלוֿפסקורדסױא טימ לוֿפ ןענַײז ,"ףלעווצ

 ןכלעוו ןוֿפ ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא סע ןעוו ןטלעז זיא סָאװ ,רָאכ

 ןשטנַאר .א .י ןוֿפ} ?טֿפור ןעמ , ןרָאי ךס ַא ןיא רָאטיזָאּפמָאק זיא'ס

 קרעוו קיזמ עשידִיי עלענָאיצַאמע עטסקרַאטש יד ןוֿפ ענייא זיא

 דרָאקַא ןדעי ןיא טזַײװ קיחמ יד... .ןבַײרשַאב וצ רעווש זיא'ס עכלעוו
 רעֿפײש .רמ זַא ,רָאלק טנכייצעגסיוא זיא סע .רעטסַײמ ַא ןוֿפ טנַאה יד

 סָאװ ןוא ןעגנערבסױרַא לי רע עכלעוו ןטקעֿפע יד רָאלק טסייו

 -רָאכ ַא סלַא גנורַאֿפרעד עגנַאל ןַײז .ןזַײוַאב ןָאק רָאכ-רעגניז ַא
 עכלעוו ,ןטקעֿפע עסיוועג ןוֿפ זוּכ םעד טנרעלעג סיא טָאה טנעגיריד

 -ער רעד .רעגניז עטרינַאּפמַאקַא-טינ ךרוד רָאנ ןכיירגרעד ןָאק ןעמ

 וצ קורדסיוא ןלוֿפ ַא טיג ןוא ןײֿפ ךעלנייוועגרעסיוא זיא טַאטלוז

 ."טרָאו םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןשיטסימ םעד

 :טבַײרש ןילייב .ב .י

 סָאװ ?תוחוּכ ליֿפױזַא םיא וצ ךיז ןעמענ ןענַאוװ ןוֿפ :טניוטשימ ,
 -טקניפ ָאד םוטעמוא זיא סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןיא סע טגיל חורַארַאֿפ
 ךיז טמענ סָאד זַא ,סױא סָאד ןשטַײט עקינייא ?טונימ רעד וצ ךעל

 .עקירעביא ןייק טינ טרילרַאֿפ רע .טייקכעלטקניפ ןַײז ןוֿפ עקַאט
 ,בװל -- טַײצ זיא םיא ַײב .טלעג -- טַײצ טינ זיא םיא ַײב .טונימ
 .ןיג ןרָאלרַאֿפ טינ רָאט ריא ןוֿפ טונימ ןייא ץייק ;טייקיטעט

 -ערָאה ַא ןוֿפ סױרַא טֹמוק רע לַײװ ,סױא סע ןשטַײט ערעדנַא
 רעד ןעוועג סע זיא רשֿפא .תורוד ןוא תורוד ןוֿפ עילימַאֿפ רענשַאּפ
 טינ םיא טזָאל סָאװ ,רעלטסניק םווֿפ גנַארד-סגנוֿפַאש רעקידלדורּפוע
 ,טייקיונעג רַאֿפ ,לַאטעד רַאֿפ טֿפַאשנגיא עשירעלטסניק יד .ןעור
 טימ זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רעֿפײש .טיײהנעמוקלוֿפ ,טײקנטסָאמעגּפָא
 ןעמ ןָאק קיטקַארּפ ןָא ןוא עירָאעט ןָא ,גנולוש ןָא ,ןילַא טנעלַאט
 ,קיטקַארּפ טימ עירָאעט טריזיטעטניס רע טָאה ,ןגָאלשנָא טינ טַײװ
 -עג עטשטנעבעג ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא טעברַא טימ ערעל
 | .שינעטער

 ןיא ןוא ןרָאכ םינזח יד ןיא ,ןײרַאֿפ-גנַאזעג ןיא טעברַא ןייז
 וו ,סעירָאטַארָאבַאל ענַײז ןעוועג קיטַײצכַײלג ןענַייז ,ָאידוטס רעד
 .עירָאעט יד טריבורפסיוא קיטקַארּפ רעד ןוֿפ רעַײֿפ ןיא טָאה רע
 קיטַײצכַײלג ןענַײז סעיציזַאּפמָאק ערעדנַא יד ןוא סעירָאטַארַא ענייז
 עיציזָאּפמָאק ןיא רערעל ענַײז רַאֿפ סעיצקעל עטליֿפעגסױא ןעוועג
 סָאד ןוא קיזמ ןוֿפ עטכישעג יד קיזנענרעל .טקנוּפַארטנַאק ןיא ןוא
 יד לֿפיו ןעעזעג רע טָאה ,סרעטסַײמ-קיװמ עסיורג יד ןוֿפ ןבעל
 -רעד ןבָאה ייז זיב ךיז ףיוא טעברַאעג סע ןבָאה סרעטסַײמ עקיזָאד
 -רעדנּוװ עכלעזַא ןוֿפ סַאנפיוא רעד טימ) טֿפַאשרעטסַײמ רעייז טכיירג
 ױזַא רע זיא רַאֿפרעד ןוא (א'א ןָאסלעדנעמ ,טרַאצָאמ יו רעדניק
 רע סָאװ וצ ץלַא טָאה רַאֿפרעד .ןטקַאוועג טונימ ןוֿפ .ןסקַאוועג לענש
 ."הכרב-לזמ ַאזַא טַאהעג ןרָאי עקידרעטַײוו יד ןיא טרירעגוצ ךיז טָאה
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 ;רָאטיזָאּפמָאק סלַא .ש ןגעוו טבַײרש דירֿפטַאג יראז

 קנַאד ַא טרעכיזעג זיא קיזמ רעשידִיי רעד ןיא טרָא סרעֿפייש...,

 -טסּוװַאב ןַײז וא טסנוק ןייז ןוֿפ טייקטקיטעזעגנָא רעלַאיצָאס רעד

 ירשעגטרָאֿפ םעד ףיוא גתריטנעירָא רעשיטילָאּפילַאיצָאס רעקיניז

 -יטֿפערק רעכעלרעניא רעד בילוצ ךיוא ןוא ,קלָאֿפ-רעטעברַא םענעט

 עטכע יד ןוֿפ טפעשעג טָאה רע .קיזומ ןַײז ןוֿפ טייקשידָאלעמ ,טייק -

 עושיגרוטיל טעברַאַאב ןוא טרישזנַארַא ,טריניבמַאק ,ןלַאװק-סקלָאֿפ
 -ןגייא טכַארבעגנַײרַא ַײברעד ןוא ,סעידָאלעמ-סקלָאֿפ ןוא ןוויטָאמ
 קלָאֿפ ןרַאֿפ .סעיצַאניבמָאק-גנַאלק עלעניגירַא ןוא עַײנ ,עקיטרַא
 ,ןוויטָאמ סרעֿפײש רעַײט ןוא ביל גָאט סקיטנַײה ףיוא זיב ךָאנ ןענַײז
 ןרעוו סָאװ ,סעיצקורטסנַאק עשינָאמרַאה ןוא סעיצַאניבמָאק-ןעמיטש
 ןוא ויטַאטימיא יװ טכַארטַאב טַײל-ךַאֿפ ןוא רעקיטירק-קיזמ ןוֿפ
 ."ףויטימירפ;

 -סַאיװטנע ױזַא טינ ןענַײז סעירָאטַארָא עסיורג עֿפײר רעמ ענַײז
 בילוצ ןעגנוריֿפֿפױא עטשרע ערעייז ַײב ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא שיט
 סױרָאֿפ ןזיירּפש ןקיטסַאה סרעֿפײש בילוצ ,טייקטריצילּפמָאק רעייז
 -ןצ רעד .םרָאֿפ-עירָאטַארַא יד ןעמערוֿפ ןוא ןשרעהַאב וצ ןליוו םַײב
 ןעמענֿפױא םַײב ןריסערגַארּפ לענש ױזַא טנַאקעג טינ טָאה רערעה
 ןוא רָאכ םעד ןשיווצ סעיצַאניבמָאק ןוא ןרָאװאגנַאלק עקיזיר יד
 תוטשּפ יד טלעֿפעג רשֿפא טָאה סע .ןרעֿפײש ןוֿפ ןֿפַאשעג ,רעטסעקרָא
 רַאֿפ ןעועג רעבָא זיא'ס .סעיציזָאּפמָאק-רעֿפיײש עטשרע יד ןוֿפ
 ויב "טולב-רעריטרַאמ, ןוֿפ גנַאג-רעֿפיײש רעד זַא ,רָאלק ןעמעלַא
 | | ."רעקיטכיוו ַא רָאג זיא ?ןַאשזדיב ָאריב,

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ינדרי .מ

 ָאד קיזמ עשידִיי יד זיא ,ןזיווַאב ךיז טָאה רעֿפײש רעדייא...,
 רעדיל-רוטַאינימ עניילק ןוֿפ סנטסרעמ ןענַאטשַאב |עקירעמַא ןיאו
 -ףלעווצ רעדָא טכַא ןוֿפ רעטַײװ .ןטעברַא-רָאכ עקידמעטָא-ץרוק ןוא
 -נַארַא עמערָא רָאּפ ַא ,סעיציזָאּפמָאק-רָאכ עניילק ,רעדיל עקידהרוש
 טינ זדנוא ַײב ןעמ זיא רעדיל-סקלָאֿפ עקינייא ןוֿפ ןעגורישז
 רעֿפײש ֿבקעי ןעמוקעג זיא ...טלעֿפעג "סעּפע,, טָאה סע.. .ןעגנַאגעג
 ,קיומ רעשידִיי רעד ןיא ץָארטעגנַײרַא "סעּפע, םעד טָאה ןוא
 טָאה קיחמ עשידִיי יד ןרָאװעג קיטכיל לָאמַא טימ זיא סע ןוא
 .ַא ,ילבעצ ַא ,לעהעצ ַא ןָאטעג ךיז ,טלַארטשעגֿפױא ,טבעלעגֿפױא
 עניילק ןוֿפ.. .תומכ ןיא ַײס ןוא תוכיא ןיא ַײס ,גניזעצ ַא ןוא גיוועצ
 עסיורג וצ -- ןטעברַא-רַאכ עקידמעטָא-ץרוק ןוא רעדיל-רוטַאינימ
 -מיס עסיורג ןוֿפ גנטײלגַאב רעד רעטנוא סעטַאטנָאק ,סעירָאטַארָא
 -לוֿפ עסױרג וצ ןשטנעמ עלעֿפײה ַא ןוֿפ ,סרעטסעקרַא עשינאֿפ
 ןָאסידעמ ,לָאה יגענרַאק ,לָאה ןוַאט ןיא סעירָאטידױא עטקַאפעג
 .םּועסילָאק סקנַארב ,לּפמעט ַאקעמ ,ןדרַאג רעווקס

 העּפשה סנמעוו ,שטנעמ ןייא טריֿפעג טָאה םעלַא םעד וצ ןוא
 -טַאקרַאֿפ ןבָאה ןרָאטיזָאּפמָאק עשידִיי .ןליֿפ טזָאלעג ףכיּת ךיז טָאה
 ַא טעּפמיא ןכעלטנגוי ןוא ןעוב ןשירֿפ טימ ךיז ןוא לברַא יד טעש
 עֿפש ַא ןענַאטשטנַא לָאמַא טימ זיא סע .טעברַא רעד וצ ןָאטעג םענ
 -עג טָאה סָאוו ,רעד ןעוועג זיא רעֿפיײש .ןעגנוֿפַאש-רָאכ עסיורג ןוֿפ
 -רַאֿפ ןוָאװעג םעדכרוד זיא קיװחמ עשידִיי יד וא געװ םעד ץזיו
 רעבירעד טעוו רעֿפיײש ֿבקעי ןעמָאנ רעד .רעכַײר ןוא רענעש ,רעקיב
 -- עקירעמַא ןיא קיזומ רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןביילב
 עשידִיי ןוֿפ ןדִיי ַײב רעֿפַאש רעלעניגירַא רעד רעֿפײש ֿבקעי
 | .סעירָאטַארָא

 ןַײז ,טֿפַארקסנלױװ ןַײז ,טייקכעלנעזרעּפ עקיטרַאנגיײא סרעֿפײש
 ךיז טזָאל ,טנעלַאט רעשילַאקיזמ ןַײז טּפיױהרעד ,המשנ ןוא טסַײג
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 ןוא ןָאט םענעגייא ןַײז ןוֿפ גנַאג םעד ןיא ןענעקרעד סרעדנוזַאב

 עכלעוו ,סעידָאלעמ ןוא ןויטָאמ עלַא יד ןיא ,עזַאֿפ רעשילַאקיזומ
 זיא רע) "טעוועילבוהעגנַײרַא; קיצנוק ןוא קיטַאלג ױזַא טָאה רע

 -ַאקיזמ עקילָאציליֿפ ענַײז ןיא (רַאלָאטס ַא טנגוי רעד ןיא ןעוועג

 רעטכיד עשידִיי ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטסקעט יד וצ סעיציזָאּפמָאק עשיל

 טָאה רע ןעגנוטכַארט ןוא ןקנַאדעג ,ןעגנומיטש ןוא ןליֿפעג סנמעוו
 -קיזמ ןַײז ןיא טײקטריצילּפמָאק ליֿפוצ ןוֿפ "לסיב ַא; רעֿפײש

 -סקלָאֿפ עשידִיי יד ןשיווצ ןבעל ןשידִיי ןיא ןקיטסעֿפרַאֿפ ןֿפלָאהעג
 | ,עקירעמַא רעביא ןסַאמ

 ַא ,רעקיװמ רעטשטנעבעג-טָאג ַא ןעוועג זיא רעֿפײש ֿבקעיג
 םעד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה רעכלעוו ,רָאטיזָאּפמָאק רענעריובעג
 -סקלָאֿפ ןוא חסונ ןשידִיי םעד ,סָאלעמ ןשידִיי םעד ,ויטָאמ ןשידִיי

 דַאווק עֿפיט ערעדנוזַאב רָאג ןגָאלשעג ןבָאה סע ןעמעוו ןוֿפ ןוא ,ןָאט
 .קיזמ עשידִיי ןוא גנַאזעג ןשידִיי ןוֿפ ןעמָארטש עקיל

 ַײס ןעגנורדעגכרוד עלַא ןענַײז סעיציזָאּפמָאק סרעֿפײש ֿבקעי

 םענַאב -סנבעל םעד טימ ַײס ןוא םענַאב-סנבעל םענעגייא ןַײז טימ
 ןָאק ,קידנעטש ןענַײז סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידִיי עטיירב יד ןֿפ

 .טלעוו ןַײז ןוא טֿפול ןַײז ,זייּפזע עכעלגעט-גָאט ןַײז ןעוועג ,ןגָאז ןעמ

 עטיירב יד ןוא םיא ןשיװצ טֿפַאשהבורק עֿפיט ןייז -- ןוֿפרעד
 /ןֿפוא ןרָאלק ןוא ןטקעריד ַא ףיוא טָאה רע .ןטכיש-סקלָאֿפ עשידִיי

 -עֿפָאה ןוא תומולח ,ןעגנובערטש ןוא ןקיֿפעג עלַא יד ןעגנוזעגסיױרַא

 ןוֿפ רעצרעה יד ןיא ףיט טרעקַאלפעג ןוא טילגעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנונ

 ערעייז ןוֿפ ןרָאוװעג ןסירעגטימ זיא רע .ןשטנעמ-סקלָאֿפ עשידִיי יד

 .ךיז ןלעטשנייא רעייז ןוֿפ ,טייקשילעבער ,טײקשירעֿפמעק ,ןלַאעדיא

 ןשילַאקיװמ םענעגייא ןַײז ףיוא סָאד טָאה ןוא ,טייקיטכערעג רַאֿפ

 ,ןעגנַאלק עשינָאמרַאה ןוא רענעט עקידהניגנ עכעלדעדנּווו ךרוד ,ןֿפוא

 .ןעגנוֿפַאש ענעדײשרַאֿפ ענַײז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארבעג

 -ָאטַארַא ריֿפ ענַײז רָאנ ןענָאמרעד וצ ,ןֿפַאש רעצנַאג סרעֿפײש

 ,"ףלעווצ , סקָאלב רעדנַאסקעלַא ,"רעדירב יױוצ, סצרפ יו ,סעיר

 ערענעלק ייוצ יד טָא רעדָא "ןַאשזדיב ַאריב, ןוא *רעבָאטקָא

 . ןא "טיױא ענַײד ףױא בױה;, סרעװָאשוװַאב יװ סעיציזָאּפמָאק

 ןקימַאלֿפ ןטימ ןעמַאזצ ,ךיז ןיא ןגָארט ,*רעריפ רעזדנוא, סעשטנָאר

 רעתמא וצ ףור ןסייה סעד ךיױא ,טייקשירענָאיצולָאוװער ,טסעטָארּפ

 .טֿפנקוצ רעקיטכיל ַא וצ ןוא טיקכעלשטנעמ וצ ,גנורעדירברַאֿפ

 טבעוועגנַײרַא םעדעֿפ עַײנ רענַײז עיציזָאּפמָאק רעדעי ןיא טָאה רע

 ענַײז זדנוא רַאֿפ ןקעדֿפױא ןזָאלעג יז ןוֿפ רענייא רעדעי ןיא ןוא

 טקנופ ןוא .ןשגנטסעמרַאֿפ ןוא ןגעוו עשילַאקיזװמ עשירעדניֿפרעד

 זיב קידוועליפש א שירעֿפיטש ןַײז טנַאקעג טָאה רעֿפײש ֿבקעי יװ

 טרירטסנָאמעד טלוב ןוא שיטסירעטקַארַאכ ץנַאג סע טָאה רע יו רָאג

 קידוועליּפש סרעלטָאק לסָאי וצ גנוֿפַאש רעכעלרעדנּוװ ןַײז ןיא

 ךיוא ןָאק ,ךיא ביױלג ,עקיבלעזסָאד .. "אקשינ; דיל שיטסירָאמוה

 -טקלָאֿפ םנוֿפ גתריששזנַארַא רעקידלדורפש ןַײז ןגעוו ןרעוו טגָאזעג

 | .?קעווַא טרָאֿפ עקשָאי ,יוא ,יוא, דיל

 ֿבקעי ןיא טָאה עקירעמַא ןיא קיחמ ןוא הניגנ עשידִַי יד.

 .טַײטַאב וא םענרַאֿפ ןסיורג ןוֿפ רָאטיזָאּפמָאק ַא ןרָאלרַאֿפ ןרעֿפײש

 טַײצ רעצרוק ַאזַא ןיא טָאה רע ױזַא יו ןרעדנּוװַאב וצ טושּפ זיא סע

 עוטילַאקיװמ עשידִיי ןוֿפ רצוא ןכַײר ַאזַא ןזָאלוצרעביא ןזיווַאָב

 סע .שטנעמ רעשיגרענע טסכעה ַא ןַײז טזומעג טָאה רע .ןעגנוֿפַאש

 טָאה טנעלַאט ןַײז ּווװ ,ןטסעמרַאֿפ ערעסערג ץלַאוצ ןגיוצעג םיא טָאה

 -יזומ ןצנַאג ןַײז טימ ,ךיז טָאה רע .קורדסיוא םוצ ןעמוק טנָאקעג

 קיזמ רעשידִיי רעד ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןיא טזָאלעגּפָארַא חוּכ ןשילַאק
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 ןופ ןָאקיסקעל

 יז טימ ךָאנרעד ןוא לרעפ עטסנעש יד טרָאד טכוזעגסיוא ןוא

 ןענַאװ ןוֿפ טסּוועג טָאה רעֿפײש ֿבקעי .קרעוו ענַײז טלַארטשַאב

 רע .ןעגנוֿפַאש עשילַאקיזמ ענַײז ןיא ליו רע סָאװ ןוא טמוק רע
 .םעמעט ןוא רענעט ןכוז ןקלַאווק עדמערֿפ ןייק וצ ןעגנַאגעג טינ זיא

 ןוא ץרַאװ ,ןרעדָא ,טולב ןיא ףיט ךיז ַײב טַאהעג יז טָאה רע
 ןַײז ןוֿפ הניגנ רעשידִיי רעד טימ טּפַאזעגכרוד קידנעייז .המשנ
 - ,ןלַאווק עשידִיי ןוֿפ הניגנ יד טּפעשעג רע טָאה... ןָא טנגוי רעטסעירֿפ
 ענַײז ןיא ןּוקיּת םעַײנ ַא ןגָארקעג ןבָאה תואחסונ עשידִיי עטלַא

 ןוא עטפיזכרוד יד-טָא ךיז ןזָאל רקיע רעד .קרעװ עשילַאקיװמ
 קרעוו עכלעזַא ןיא ןרעהסױרַא תואחסונ עשידִיי עטלַא עטרעטיילעג

 ענַײד ףיוא ביוה, סרעוָאשווַאב ,"רעדירב ייוצ , סצרּפ יו ,םיא ַײב

 ."אקשינ; סרעלטָאק לסָאי ןיא וליפַא ןוא "ןגיוא

 ןעוועג ןרעֿפיײש רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סע קרַאטש יוו ,יאדוא

 עַײנ ,ןעמרָאֿפ-סקורדסױא עַײנ רדסּכ ןעגנוֿפַאש ענַײז רַאֿפ ןכוז סָאד

 םעד ןעגנערבסיױרַא ןטסעב םוצ יױזַא יו ןטיקכעלגעמ ןוא ןגעװו

 עשילַאקיזמ ןוֿפ ףליה רעד טימ עמעָאּפ רעדָא דיל םנוֿפ טלַאהניא

 גנידסלַא ןיא טינ טַײװ וא םוטעמוא טינ ךָאד רעבָא זיא ,ןעגנַאלק

 טָאה םיא סָאװ סָאד אקוד דימת ןעגנערבוצסירַא ןעגנולעג סיא

 ןבַײלב טחמעג יאדוַא רע טָאה ּוװ ץעגרע .טלָאװעג סױכרוד ךיז
 ַא טא ָאד עזַארֿפ רעסיוועג ַא בילוצ ךיז טימ רענעדירֿפוצמוא ןַא

 ןעגנַאגרעד רעֿפיײש ןזיא רעבָא ללכ ךודב .טרָאד לעטש רעסיוועג

 עסיורג יד ןוֿפ ךס ַא רָאג עכלעוו ,ןעגנוֿפַאש ענַײז ןיא תומילש ַא וצ

 ."ןשטנּוװעג סע ךיז ןטלָאװ סרָאטיזָאּפמָאק עזעידִיי

 טריזירעטקַארַאכ ,קעלַאמ הדוהי טנעגיריד רעד ,דימלּת ס'ש
 | ;וױזַא םיא

 ןֿפױא ,ףיוא זדנוא רַאֿפ טכַײל ,טעמָאק ַא ןוֿפ ןלַארטש יד יו

 ןדנוא רַאֿפ טניישרעד רע .רעֿפײש ֿבקעי ,טנָאזירָאה-קיװמ ןשיד-י

 ןוא עטכישעג רעד ןיא ןכַאּפע עטסטנַאסערעטניא יד ןוֿפ רענייא ןיא

 טימ ןדָאלעגנָא עכָאּפע וַא ;רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ גנולקיווטנַא

 -גתנַײשטרעד עדנגָאזוצ-ליֿפ ,עַײנ רַאֿפ ףייר ןוא ןשינעעשעג עדנזיורב

 -שירעפעש רעטיײנַאב ַא ןוֿפ ילבפיוא םעד תעב טנישרעד רע .ןעג

 .זעוו רוטלוק ןשידִיי םעד ןיא טייק

  ןָא טבייה םענרַאֿפ ןלַאסרעווינוא ןטיירב ַא ןוֿפ קיחמ עשידַיי

 -סור ןקיטלָאמַאד ופ טעטש ל?יֿפ ןיא .טירט עטשרע עריא ןלעטש

 רענעמ עגנוי ןוֿפ ןרָאכיקלָאֿפ עשידַיי ףױא ןעמוק ןליופ ןוא דנַאל

 רעד ןוצ גָארטייב רעייז ןכַאמ וצ סזַאיװטנע טימ לוֿפ ,ןעױרֿפ ןוא

 ןוֿפ רצוא ןכַײר ןוֿפ ןסינעג וצ טיירג ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידִיי

 .גנופַאש רעשיד:י רעדנריטסיזקע טלָאמַאד רעד

 ןַײז ןוֿפ דיל עשידִיי סַאד ןעַײרֿפַאב ןָא ןבייה רעקיװמ עשידִיי
 ,רענעטלַאהעגקירוצ ַא ,רענעדײשַאב ַא זיא בייהנָא רעד .םױצ-ָאטעג
 ןגירק ןָא טבייה לָאירעטַאמ-יור רעטלמַאזעגנָא רעכַײר רעזדנוא רעבַא
 .שובל ןשילַאקיװמ-לַאסרעווינוא םעַײנ ַא

 יד ןוֿפ תוחוכ עַײנ ןעמָארּפש ,עקירעמַא ,טלעוו רעַײנ רעד ןיא
 -ַאלַאב ,תוחוכ .ליזַא ןַא קידנכוז ,םיבושי ענעסעזעגייא-תורוד עטלַא

 בושי רעשיד:י רעַײנ ַא .םזילַאעדיא ,ןטרעוו ,סעיצידַארט טימ ענעד
 .ױבֿפױא ןוֿפ סעצָארּפ ןיא זיא

 ןוא טֿפַאשביל רעֿפיט טימ הֿביֿבס רעשימייה ןַײז ןוֿפ טכױהַאב

 ,השורי-רוטלוק ןַײז ,שטנעמ-סקלָאֿפ םעד ;קלָאֿפ ןַײז רַאֿפ ץרא-ךרד
 -סקלָאֿפ ַא יו ,רעֿפיײש ֿבקעי טמענ ,טרעוװירוטלוק טא עשיטע ענַײז

 ָאד עכַאּפע רעד וצ גָארטייב ןַײז ןבעג ,םתוח ןַײז ןגייל ,רעלטסניק

 ןשידִיי םעד -- רָאכ ַא טימ ,ןדײשַאב ןָא טבייה רע .עקירעמַא ןיא
 רעסיױרג ןַײז רעבָא .עגַאקיש ןיא ןירַאֿפיגנַאזעג ןשיטסילַאיצָאס
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 רעטַאעט ןשידיי

 -עג ךרוד ,טבערטש ןוא טליצ רע .ליח לא ליחמ סיא טריֿפ טנעלַאט

 ןטושּפ םעד ןבייהרעד ,ןבײהֿפױא ,ןוגינ ןשידִיי ןקיביײיא ןכרוד ,גנַאז

 ןציּפע עטסכעה יד וצ ןרעטעלקֿפױרַא םיא טימ ןוא שטנעמ-סקלָאֿפ

 טסיג טיבעג-קיזומ ןֿפױא טײקשירעֿפעש ןַײז .ּפמילָא-קיזמ םעד ןוֿפ

 רעתמא ,רעטכע ןַא יו .טעברַא רעשירעיצרעד ןַײז טימ ףױנוצ ךיז

 תדובע ןַא סלַא טייקיטעט-קיװמ ןַײז רע טכַארטַאב ,רעלטסניק

 ךרוד ,קיזמ ךרוד טבערטש רע .רעִיצרעד ַא ןוֿפ אדבוע ןַא ,שדוקה

 ןרעווש רעיײז ןוֿפ ןרָאכ ענַײז ןוֿפ רעגניז יד ןעמענסױרַא ,גנַאזעג

 ןבייהרעד ,ןבײהֿפױא ייז .בלה תורבש ןוא תוגאד ,ןיטור ןכעלגעט

 יז ןיא ןקעווֿפױא ןוא ןרילומיטס ,הניגנה ילכה יד ןיא ייז ןריֿפ ןוא

 רעטסכעה ןיא קיֿפעג ןוֿפ ולַאװק עכעלרעניא ענעגרָאברַאֿפֿפיט יד

 ,גננביוהרעד רעכעלשטנעמ

 ענַײז יא רע טריוװטלוק רעִיצרעד ןוא רערעל רעתמא ןַא יװ

 "לוק ערעזדנוא רַאֿפ ץרא-ךרד ןוא תוירחא ,רעטעברַאטימ ,רעגניז

 ַא ןטלַאהֿפױא ,ןטרעוו ןצַאשּפָא ןוֿפ הגרדמ עכיוה יד ,ןטרעוו-רוט

 -כַאלֿפרעבױא ןוא טײקכַאלֿפ ןוֿפ ןצנעדנעט ןֿפרַאווּפָא ,הגרדמ עכיוה

 ףיא ןייג טינ ןֹוא טלַאהניא וצ גנַאגוצ ןכעלרע ןַא ןבָאה ,טייקכעל

 -רַאֿפ ןרעוו סעיציטעּפער ענַײז .דנַאטשרעדיװ ןטכַײל ןוֿפ ןגעוו יד

 רעכַײר ןוא ןסיוװ ,גנויצרעד ןוֿפ עירָאטַארָאבַאל ַא ןיא טלדנַאװ

 | | .טײקשירעֿפעש
 רעד ןיא טרָא קידוֿבּכב רעדנוזַאב ַא טמענרַאֿפ רעֿפײש ֿבקעי

 רעזדנוא ןיא תוחוכ עשירעֿפעש ןיא ןרָאטיזָאּפמָאק ןוֿפ עדַאיעלּפ

 -רָאֿפ ןרעדנוזַאב ַא ןוֿפ ןענַײז ןעגנוֿפַאש ענַײז .ןזעוו קיזמ ןשידִיי

 -טֿפַאשלעזעג-רוטלוק ןשידִיי ןתמא ןַא ןוֿפ גנַאגוצ ַא .גנַאגוצ ןוא םענ

 ליֿפעג-תוירחא םעד ךיז ןיִא טליֿפ סָאװ ,חוּכ ַא וֿפ ,ךרד-הרומ ןכעל

 ענַײז ןוֿפ טײקיטרַאנגייא יד .רעזַײוו געוו ַא ,רעריֿפ-רוטלוק ַא ןוֿפ

 .רעשטַײטסױא ןַא ןוֿפ טנעלַאט ןַײז ןיא סיוא ךיז טנכייצ ןעגנוֿפַאש

 קידנגניז ןעגנורַאֿפרעד עכעלטנגוי ענַײז ןוֿפ טנשריעג רע טָאה סָאד

 יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ןוא טרעהעג טָאה רע ּוװ ,ןרָאכ-לוש יד ןיא

 ףיא ןעוועג קדקדמ ןוא טיהעגּפָא ןבָאה סָאװ ,םינזח ןוֿפ תולֿפת

 עתמא ןוֿפ טסנוק רעד ןגעוו ןדייר רימ טימ טגעלֿפ רע .תולמה שוריפ

 ערעיז ןיא ןבָאה עכלעוו ,םינזח יד טרעדנּױװַאב טָאה רע .תונזח

 -יא ענעדיישרַאֿפ ,תועונת עַײנ ןֿפַאשַאב ןוא ןעוועג שעדחמ תוליֿפּת

 יסינ ןעוועג ןענַײז סעיציזַאּפמָאק עשינזח עטבילַאב ענַײז .ןשזַאמ

 ."תונידמה לעו; ןַײז סרעדנוזַאב רָאג ,סרעזלעב

 ,ערעסערג יד זיב רעדיל-בײהנָא יד ןוֿפ ,ןעגנוֿפַאש ענַײז עלַא ןיא

 ןוֿפ ,וו"זאא "ףיוא טכַאוו ."רעַײֿפ ןוא דנַארב, יװ קרעו ערעֿפײר

 "משה ןיב, ךרוד "טולב רעריטרַאמ, עירָאטַארָא גנילטשרע ןייז

 עלַאטנעמונָאמ ןַײז זיב *ףסוי ןב חישמ, ,"רעדירב ייווצ,, ,"תוש

 טייג סע; עמעָאּפ סעשיקרַאמ) *ןַאשזדיב ָאריב, עירָאטַארָא -ןיורק

 -סונ עשידִיי ךרוד ןעילֿפ ,(ײקלָאֿפ ַא ןרעוו גנוי ,עגיִאט ,ָא ,ריד וצ

 ,תוקבד ןוא זױרבֿפױא ןיֿפ ןויטָאמ עשידיסח ,הניגנה ימעט ,תואח

 ,ןביולג ןוא ןֿפָאה ,ןדייל ןוא טֿפַאשקנעב ,ןעגנַאזעג-שֿפנה תוחּפתועה

 ןוא ןעגנורדעגכרוד ןענַײז ןעגנוֿפַאש ערענָאיצולָאװער יד וליֿפַא

 יד ,רוטקורטס יד ,םרָאֿפ יד .ןוגינ ןשידִיי ןוֿפ שובל ןטימ טדײלקַאב

 רערעטױל ַא יװ טלזיר עלַא ךרוד רעבָא ,ןרעדָאמ ןענַײז עינָאמרַאה

 ןַײז ַײב ,שרוש ןַײז ַײב ךיז טלַאה רע .ןגינ רעשידִיי רעד לַאוק

 .םַאטטנ

 קורדסיוא ןַא ןגירק סעיצָאמע עכעלשטנעמ ןוֿפ עמַאג עלוֿפ יד

 םשל גנַאזעג טינ ןענַײז סעיציזָאּפמָאק ענַײז .ןעגנוֿפַאש ענַײז ןיא

 -רַאֿפ ןוא טַײטַאב ןרעֿפיט ַא וצ טליצ ןוא טבערטש רע רָאנ ,גנַאזעג

 .קרעוו קיזומ ַא וצ דיל-קלָאֿפ עוויַאנ סָאד ןבייהרעד וצ טליצ רע .םענ
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 -יגירָא ענעֿפַאשעג יד ךרוד ,דיל ךרוד לָאז רעגניז רעד זַא לו רע

 טרילומיטס לָאז ,ןעניֿפעג ךיז ,סעיציזַאּפמָאק עטריזשזנַארַא ןוא עלענ

 "יזטסּוװַאב רוטלוק רעמ ורע לָאז רע ,תונויער ערעֿפיט וצ ןרעװ

 טימ ,הסשורי-רוטלוק רעזדנוא טימ ןריצלָאטש ןוא ןצַאשּפָא לָאז ,קינ

 ךרוד ליוװ רע .רצוא-רומטלוק תורוד ןוֿפ ןטלמַאזעגנָא ,ןכַײר םעד

 ,רערעהוצ יד ,עירָאטידױא ןַיז ןבייהרעד ,ןעִיצרעד ןעגנוֿפַאש ענַײז

 ןעיוב ןוא ןטיהּפָא דוֿבּכה-תארי ,טעטעיפ רעמ טימ ןלָאז ייז ידּכ

 | .םעיצוטיטסניא-רוטלוק עקיטכיוו

 ןוֿפ רענעט עניד ,ערעטיול ,עטרַאצ יד טַאהעג ביִל טָאה רעֿפײש

 ,עטסניד יד ןעגנערבסױרַא טוװרּפעג טָאה רע .עיזעָאּפ רעשידִיי רעד

 םיא טֿפרַאדעג טָאהי'מ .קיֿפעג עטסשעיריל יד ,רענעט עקיטכיזכרוד

 ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנולעג םיא זיא'ס ןעו עיציטעפער ַא ַײב ןעז

 טלָאמעד טָאה רע .רענעט עשיריל ,עטרַאצ ,עליטש רעגניז יד ןוֿפ

 רעֿפיט טימ טילגעג טָאה רע .םינוילעה תומלוע יד ןיא טבעוושעג

 רעגניז םעד ןעגנירדכרוד ןעגנולעג םיא זיא'ס סָאװ עיצקַאֿפסיטַאס

 .ןליֿפעג עכעלשטנעמ-ףיט עטגײלרַאֿפ-גנַאל שִיצסױרַא םיא ַײב ןוא

 "רעדיל סנָאליד השמ םהרֿבַא וצ קיזחמ ןביירש ךימ טזָאלימ ןעוו ,ָא;

 .טקירדעגסיוא ךיז רימ רַאֿפ לָאמנייא רע טָאה

 ןצנוק ץזַײװַאב םועל ,תונרקח םשל ןרקח ןייק ןעוועג טינ זיא רע

 רעמ ַא ןיא ןבַײרש טֿפרַאדַאב טָאה'מ ןעוו רעבָא ןצנַאנָאסיד טימ

 -סױרַא םעד ןעמונעגֿפױא רע טָאה ;?יטסדדרַאגנַאווַא ןטריזינרעדָאמ

 "לגױֿפ םערוטש; סיקרָאג וצ קיחמ טרינָאּפמָאק טָאה רע ןוא ףור

 ןטיווצ םעד ץָארקעג ןוא טנוצעזרעביא רעשידִיי סניגלָא .מ ןיא)

 .עווקסָאמ ןיא סרוקנָאק ַא ןיא זַײרּפ

 ןֿפַאש וצ ןבערטש ןַײז יא רע טמענרַאֿפ טרָא רעדנוזַאב ַא רָאג

 טרילומיטס רע טָאה רָאנ טינ .גנוגעווַאב -קיזומ עכעלטלעוו-שידִיי ַא

 -כיוו רעייז ןעוועג ויא םיא רָאנ ,ןרָאכ עשיד-י ץענַַא ןוֿפ ןֿפַאש סָאד

 "רע .רעריֿפ-קיװמ ,תוחוּכ קיזמ עשידִיי ,עגתי עַײנ ןעיצוצוצ קיט

 ןעוועג זיא םיא ַײב ,טרעקרַאֿפ .םירֿפוס תאנק ןוֿפ ןטלַאהעג טינ טָאה

 "עזעוהיל הרסמו יניסמ הרות לבק השמ} זַא ,ללכ רענעמונעגנָא רעד

 ,ןטנעגיריד ןרעוו ייז ןֿפלַאהעג ,טרילומיטס תוחוכ יד טָאה רע .ווייזאא

 רע .רעריֿפ-רוטלוק עלוֿפתוירחַא עכעלטֿפַאשלעזעג ,ןרָאטיזָאּפמָאק

 ןעגנוכיירגרעד ערעייז טימ טײרֿפעג ךיז ןוא טקיטומרעד ייז טָאה

 ַא ןעועג רע זיא גנומענַאב רעכעלנעזרעּפ ןַײז ןיא .ןגלָאֿפרעד ןוא

 רעקיטכירֿפױא ןַא .תוזנע טימ לוֿפ ,שטנעמ רעמערַאוו ,רעקיצרַאה

 -טימ ענַיז ,ןטנעגיריד ןגעלָאק ענַײז טליֿפעג ןבָאה סָאד טנַײרֿפ

 .רעגניז ענַײז ,רעטעברַא

 -טס רעקיבײא רעד ןעוועג רע זיא ערעירַאק רעצנַאג ןַיז ןיא

 טנרעלעג ןדעי ןוֿפ ,ןדָאטעמ עַײנ ,געװ עַײנ טכוזעג לָאמעלַא .טנעד

 רַאֿפ רצוא ןכַײר ַא ןוָאלעגרעביא טָאה רע .עטסעב סָאד ןעמונעג ןוא

 -דנעצ ענַײז .ןרעוו טיהעגּפָא רעייז ףרַאד סָאװ ,קיװמ רעשידִיי רעד

 ןוא געוו ַא ןעניפעג ןֿפרַאד סעירָאטַארַא ,סעטַאטנָאק ,רעדיל רעקיל

 ןֿפרַאד יאדווַא ןרָאכ עניימעגלַא ,ךיוא יו ,עשידִיי עלַא וצ ץַאלּפ ַא

 -רעביא סעיציזָאּפמָאק ענַײיז ןֿפַאשעג טָאה רע ןכלעוו וצ ןטסקעט יד

 לכב ןוא לארששי ןיא ןרעוו ןעגנוזעג ןוא שִיערבעה ןיא ןרעוו טצעז

 | .לארׂשי תוצוֿפּת

 -רעה יד ןיא ןעילג סָאװ ,ןקנוֿפ עדנטכיול ןזָאלעגרעביא טָאה רע

 -עגטימ ,ןענַאטשרַאֿפ ,טנעקעג טנָאנ םיא ןבָאה עכלעוו ,יד ןוֿפ רעצ

 ןכױה עטסכעה יד וצ טבערטשעג ןעמַאװצ ןוא טעברַאעגטימ ,טליֿפ

 ןוֿפ טַײטַאב ןוא ןיז ןתמא םעד וצ ,גנוֿפַאש-רוטלוק רעזדנוא ןֿפ

 ."רעריֿפ ןוא רעִיצרעד-רוטלוק ַא

 .קעלאמ הדוהי ןוא רעֿפײש האל ןוֿפ .ע .ש

 ו
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 ,דנַאב רעטרעֿפ ,'רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז
 ,649-652 .וז

 ,1930 .צעד 15 ,י .נ , אי מ , ," רעבָאטקָא, ןוֿפ טסקעט רעד -- ןיגלָא .מ

 ָאװער רעשיטסיװעשלָאב רעד ןוֿפ עינָאֿפמיס א -- רעבָאטקָא -- רמרמ ןמלק

 ,1930 .צעד 20 ,.י .ג ,(/ןײרַאֿפ גנַאזעג טײהַײרֿפ , ןוֿפ םַארגָארּפ ןיא) עיצול .

 ,1931 רַאונַאי ,,י .נ ,,קנוֿפ רעד , ," רעבָאטקָא , ץירָאטַארָא יד --- רעדעֿפ .מ
 ,1931 רַאורבעֿפ 28 ,י .ג ,"ֿפ'מ,, ,לָאמַאכָאנ ' רעבָאטקָא , -- קיװָאנ .ּפ
 | 1931 יַאֿמ 15 ,י .נ ,/8'מ ,, ,גנַאזעג ףמַאק -- רעדעפ ַא
 רעד , ,רָאטיזָאּפמָאק ןעשידיא א ןוֿפ רבק םענעֿפָא םַײב -- בולאג ןָאמָאלָאס

 ,1936 .צעד 6 .י .ג ," גָאט
 ,1936 .צעד 22 ,י .ג ,ֿפ'מ , ,רעֿפײש ֿבקעי טימ ןרעמוז --- רעטסנעֿפ .ב

 27 ,.י .ג ,,8ֿ'מ' ,רעֿפײש ֿבקעי רֿבח טימ ןרעמוז עטצעל יד -- רעטסנעֿפ .ב
 ,1936 .צעד

 יָאס ,, ,רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ טייקיטעט ןוא ןבעל ןגעוװ --  ןָאסרואיינש .ג
 ,1927 ,1 'נ ,(שיסור) 'אקיזומ איאקסטעיוו

 ,1938 ,קרָאייוינ ,"ןֿפַאש ןוא ןבעל ןַײז ,רעֿפײש ֿבקעי, -- ןילייב .ב .י

 ,?8'מ , ,ךוב-רעֿפייש ם'ניא ןעגנורעסעבסיוא עגיטכיו עגינייא --- ןילייב .ב .י
 ,19238 יַאמ 14 ,י :נ

 ,א'ב , עסערּפ יד, ,טנװײל ןוא גנַאהרָאֿפ ןשיװצ -- יקסנַאשָאטָאב װעקנַאי
 / ,1938 רעבמעטּפעס 3

 9 ,סערלא- סָאנעוב ,'ךָאװ יד, ,רעֿפײש וװעקנַאי ןעוועג זיא רעװ -- {-1}
 | / ,1938 .טקָא

 1938 .צעד 1 ,י .נ ,8/מ,, ,טַײצרָאי סרעֿפײש --- קיװָאנ .ּפ
 4 ,י .נ , 8 מ, ,רעֿפײש ֿבקעי רעכעלסעגרַאֿפמוא רעזנוא -- ןילייב .ב .י

 | ,19238 .צעד
 .גָאי 1 ,,י .ג ,/8'מ,, ,ריט רענעֿפָא ןַא ןיא ךיז טכערב'מ ןעװ --- ןילייב .ב .י

9, 
 ,"טעבָאמ , ןכרוד ' עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַא, ןוֿפ גנוריֿפױא רעד וצ --- טרָאּפ ,י
 ,1939 רַאונַאי 29 ,ָאעדיװעטנַאמ ,/ דנַײרֿפ רעזדנוא = -
 ,1939 ,רבעֿפ 5 ,;ַאעדיװעטנָאמ ,"טַאלבסקלָאֿפ , ,עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַא {-)
 ,ָאעדיװעטנַאמ ,"דנַײרֿפ רעזנוא , ,לקַאטקעּפס רעלוֿפרילָאק רעקיטכערּפ א--}

 ,1929 ,רבעֿפ 7 |
 ,רוטארעטיל-קיזומ רעכעלטלעוו רעד וצ גָארטײב רעסיורג ַא -- ָאקטרעשט .ב

 | ,19239 יַאמ 14 ,.י .נ ,8ֿ'מ,
 ןיא ךַײרגלָאֿפרעד טריֿפעגֿפױא ,עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַא, -- םאלנא .ר

 ,1940 .צעד 12 ,י .נ ,"ֿפ'מ,, ,ַאנַאװַאה
 ,1943 .צעד 1 ,י .ג ,"פ'מ , ,רעטכיד:גנַאלק -- דלַאװכוב .נ
 רעד , ,עקירעמַא ןיא ןערָאכ-סקלָאֿפ עשידיא ןוֿפ רעיוב רעד זיא רע -- ינדרי .מ

 ,1946 .װָאנ 30 ,.י .נ ,"גָאט
 ,ןגיוא ענַײמ רַאֿפ ןטכיולעג רעֿפײש טָאה לָאמַאכָאנ ןוא -- .עקנַאפש רּתסא

 ,1946 .צעד 27 ,י .נ ,"ֿפ'מ,
 ,"עקשטַאטס ַא טימ טנוב א, עסעיּפ רעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא עַײנ ֹי -- רעטסנעֿפ .ב

 : / 1948 .װָאנ 26 ,,י .1 ,/8'מ,
 ,1954 ינוי 2 "8 מ,, ,ןרָאכ-סקלָאֿפ עשידיא יד טימ רָאי קיצרעֿפ --- ןָאסלקוי .ר

 . ,י .נ ,,ֿפ'מ ,,עקשטַאטס א טימ טנוב ַא, ןוֿפ עלעגיװ םִַילב --- דלַאװכוב .נ
 : ,1955 טסוגיוא 9

 רַאורבעֿפ 19 ,.י .נ ,"ֿפ מ, .תורוד ןופ גנַאג ןיא קיזומ עשידיא -- טַאלּפ .ד
1, 

 ,1961 ילוי 16 ,.י .ג ,פ'מ,, ,רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ השורי עכַײר יד --- שטנאר .א .י
 / 1961 .טקָא 25 ,ֿפ מ,, .השורי עגידעבעל ס' רעֿפײש ֿבקעי -- ןָאסלקוי .ר
 ,1961 .צעד 1 ,ֿפ'מ , ,רעפייש ֿבקעי --- ןירג רעב
 ,(סערַײא סָאנעוב ,ץינעמערק, ךוב ןיא) יקצינטישז .ל .רד
 ,ר ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנֹוא ךובלמַאז רעטרירטסוליא) " רעֿפײש ֿבקעי

 ,1962 ,קרָאיײוינ ,(שטנָאר .א .י ןוא דירֿפ .י ,שטיװָארעזײל ֿבקעי ,ןָאזלקוי
 | ,1963 טסוגיוא 9 ,.י .נ ,/ֿפ'מ , ,לקנַאי --- רעװַאּפ-רעװַאכ
 ,צעד 1 ,י .נ ,"ֿפ'מ , ,טעברא רעכעלגעט ןַײז לב רעֿפײש ֿבקעי -- רעֿפײש האל

4, 
 ,,י .1 ,'ֿפ'מ,, , עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַא, ןוֿפ טרובעג רעד --- רעֿפײש;.האל

 ,1965 .רבעֿפ 9

 ,"ֿפ'מ, ,'עקשטַאטס א טימ טנוב, ןוֿפ טלַאהניא ןוא סוחי -- ןָאסלקוי .ר
 ,1965 ,רבעֿפ 12 ,.י .נ

 ,1966 .װָאנ 29 ,טרָאד ,רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ געװ רעד -- רעבראֿפ לאימחרי

2001 

 ןופ ןָאסיסלעל

 ,טרַאד ,ָאנַאיּפ א טימ שינעגעגאב עטשרל ס'רעֿפײש ֿבקעי -- רעֿפײש האל

 ,1965 .צֶצד 1

 15 ,טרָאד ,ןרידוטש טרעהעגפיוא טינ טָאה רעֿפײש ֿבקעי -- רעֿפײש האל

 ,1966 .צעד
 ,רבעֿפ 1 ,י .ג ,"8ֿ'מ , ,גנַאזעג שידיא ןוֿפ ןעלדאוואק רעד ףיוא --- דירפ .י

7, | 
 3 ,טרָאד ,,רעדירב יײװצ , ןוֿפ עלעגיװ םַײב רעפייש ֿבקעי -- רעֿפײש האל

 ,1967 .בֵצֿפ
 ,"רעדירב יײװצ , עירָאטַארָא רעד ןוֿפ דרַאקער:ףַארגָאנָאֿפ רעד --- דירֿפטָאג יראז

 ,1967 ינוי 13 ,טרָאד

 ,} וואיל איל טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רעפייש ֿבקעי ןעװ -- רעֿפײש האל

 ,1967 .צעד 20 ,טרָאד

 ,י .ג ; "ןעגנולמַאז, ,רעֿפײש ֿבקעי ןוֿפ גנַאזעג סָאד -- שטנאר ןנחלא קחצי
 ,1967 ,37 'ג

 רעט-47 ,עגַאלֿפױא עט-2 ,(שיסור) "עירעפָאלקיצנע עשיטעיוװַאס .עסיורג,
 ,639-640 .זז ,דנַאב

 (לאומש) םעס .יקסרונָא

 -רַא ןַא ןיא ,עטיל-שיליוּפ ,ענדָארג ןיא 1884 לירּפַא 15 ןריובעג

 ךָאנרעד ,הרוּת דומלּת ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב .עילימַאֿפ-רעטעב

 -ַאב רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןַײז ןבילוצ .יײרעדַײנש טנרעלעג ךיז

 ,זדיל ןיא טצעזַאב ךיז ןוא דנַאלסור ןוֿפ ןֿפױלטנַא 1905 טזומעג ,גנוגעוו

 -רַאנַא ןרַאֿפ סעיצנעדנָאּפסערָאק טבַײרש רע ןענַאװ ןוֿפ ,דנַאלגנע

 טניז .עקירעמַא ןייק קעװַא --- 1906 ,"דנַײרֿפ רעטײברַא,,. ןשיטסיכ

 טעברַאעגטימ ןוא עגַאקיש ןיא טנעגַא-סגנורעכיזרַאֿפ ַא ןעוועג 2

 11 םעד טָאה רע ּוװ "טלעוו רעטײברַא עשידיא, רעקיטרָא רעד ןיא

 טכַאלש ןיא , ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַײז טקורדעגּפָא 1918 טסוגיוא 18 ןוא

 .-טיגש .ט ירנעה .רד ןוֿפ (המחלמ רעקיטציא רעד ןוֿפ דליב ַא) "זיוה

 ,דניק

 -ימע עשיטילָאּפ עשיסור עּפורג .ַא טימ ןעמַאזוצ ,רע זיא 7

 -ַאגרָא ןיא טקילײטַאב טרָאד ךיז ןוא דַארגָארטעּפ ןייק קעװַא ,ןטנַארג
 ,ץניוָארּפ רעד ןיא ןטַאירַאסימָאק עשיטסיוועשלָאב עשידַיי יד ןריזינ

 ןיא םינינע עשידַיי רַאֿפ רַאסימָאק ןרָאװעג דע זיא 1918 ףוס

 ןכַאמרַאֿפ ןגעוו טערקעד םעד ןבעגעגסױרַא ןוא טנגעג ירעקסבעטיוו

 ,עקירעמַא ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1919 טסוגיוא .תולהק עשידִיי יד

 רע ןיהּוװ דנַאלסור-טעיווָאס ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנֿפערַאֿפ רע ּוװ

 ועד ןיא רעריֿפ יד ןוֿפ רענייא טרָאד טרעוו ןוא קירוצ ךיז טרעק

 ןוא קיטירק-רוטַארעטיל ,קיטסיצילבוּפ רעשיטסיוװעשלַאב רעשידִיי

 ןוא רעכיב עקינייא סױרַא טיג רע .ןטעברַא עשידַיי-עכעלטֿפַאשנסיוװ

 ,קירַאכ יזיא ןגעוו ךובלמַאז ןוא רעדיל סרעווָאשווָאב טריטקַאדער

 -גיוו ןוֿפ דנעב עקינייא ןוא טַאטשלעדע דוד ןוֿפ קרעוו ענעבילקעג

 ,קרעוו עטלמַאזעג סיקסוועשט

 -עגקירוצ .ןרָאװעג טקישרַאֿפ ןוא טריטסערַא 1927 ןיא זיא .א

 רעװעשרַאװ רעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ רע טָאה עװקסָאמ ןיא ןעמוק

 ףיוא ןֿפַאש םַײב ןטייקירעווש יד ןגעוו לקיטרַא ןַא "עמיטש-סקלָאֿפ,

 ערעייז ןיא סעקיוװעשלָאב יד ןֿפלעה לָאז סָאװ ,עסערּפ ַא שידִיי

 | .ןרָאיא עטשרע

 ,סקוֿפ ביילז םייח ןוֿפ .ע .ש

 רעטשרע ,1956 ,קרָאי וינ ,,רוטַארעטיל רעשידיי רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל ,

 ,21"20 .זז ,דנאב
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 רעטַאעט ןשידיי

 עלהיח ,שַא

 -ַאסעב ,ווענעשעק ןיא 1920 ןריובעג

 -- אילָאּפ ןוא םחרֿבַא -- ןרעטלע .עיבַאר

 ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל;} ןרָאיטקַא עשידִיי
 ,ן4972 ,2828-3830 .זז ,*רעטַאעט

 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג דניק ןיילק סלַא

 ןסילוק יד רעטניה טיזיווקער ןוֿפ לשייק ַא

 ןרעטלע עריא ּוװ ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ

 ,טליּפשעג ןבָאה

 ןעמונעגֿפױרַא יז זיא רָאי 2 וצ ןיוש
 -רעדניק ַא ןיא עניב רעד ףיוא ןרָאװעג

 -גַאװ םעד טכַאמעגטימ יז טָאה ,ןסקַאװעגרעטנוא .רעטרעוו ןָא לָאר

 רעביא סעּפורט ענעדײשרַאֿפ טימ ןרעטלע עריא ןוֿפ געוו-רעד
 יװ ןלָאר עכלעזַא טליּפשעג רָאי 6 וצ ןוא עינעמור ןוא עיבַארַאסעב !

 שודיק; סשַא ולש ןיא ןוא "רעטסעווש; סצרּפ ןיא *עלהמלש;

 + ,"םשה
 ייוצ ףיוא רעטַאעט םעד טנידעג יז טָאה רָאי 19 זיב 12 ןוֿפ

 עמַארד ןוא עטערעּפָא רעד ןיא ןלָאר עכעלטנגוי טליּפשעג :ןטיבעג

 -גַאװעג ןבָאה סָאװ ,סעּפורט עשידִיי ערעסערג יד ןיא טרילֿפוס ןוא
 | | ,ךַײרטסע ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט רעביא טרעד

 ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי ןיא ןטָארטעגנַײרַא .א זיא 1940 ןיא
 ןרידוטש וצ ןרָאװעג טרידנעמָאקער יז זיא 1941 ןיא .עיבַארַאסעב
 רעבָא ,סלעאכימ המלש ןוֿפ עידוטס-הכולמ רעװקסָאמ רעד ןיא ישזער
 ."סוריטעווָאס ןיא עיזַאװניא עשיצַאנ יד רָאֿפ טמוק טַײצ רענעי וצ

 טרַיוקַאװע טרעוו יז .ןַאלּפ םעד ןריֿפוצכרוד טרעטשעצ סָאװ ,דנַאל

 1945 ןיא ןָא טמוק ,המחלמ יד רעביא טבעל יז ּוװ ,עיזַא-לטימ ןייק

 ןכָאנ טעטש עטיײרֿפַאב סָאװ-רָאנ יד ןיא טרָאד טליּפש ןוא ןלױּפ ןיא

 ןיא רעגַאל -יּפיד ןיא רעטַאעט שידַיי ַא יז טֿפַאש 1947 ןיא .ןברוח

 יו ,טליּפש יז ּווװ ,לארׂשי תנידמ ןייק יז טרָאֿפ טרָאד ןוֿפ ןוא ,ץניל

 ןיא יז טרילָארטסַאג ךָאנרעד ,רעטַאעט שידִיי רָאי 8 ,רַאטס ַא

 טמוק ןוא עקירֿפַא-םורד ןיא יז טרילָארטסַאג 1961 ןיא .ןָאדנָאל

 ןיא ,ןַאמרוֿפ ירַא ןַאמ ריא טימ ,ךיז טצעזַאב יז ּווװ ,עקירעמַא ןיא

 םהרֿבַא רעגָאװש ןוא ןַאמ ריא טימ יז טריזינַאגרָא ָאד .עיֿפלעדַאליֿפ -

 יד ןיא טרָאװ ןשידַיי ןטימ ןַײרַא טגנירד ןוא עּפורט-טסנוק-ןיילק ַא

 טימ ףיוא טֿפָא ןטערט ייז ּוװ ,ןזַײרק עשידִיי עטריזינַאקירעמַא

 ,ןזַײרק עכלעזַא ןיא שידִיי ףיוא ןטרעצנָאק ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ

 םעד ןעגנערבוצנַײרַא טגַאוװעג טינ ןוא טרינגיזער רעִירֿפ טָאה ןעמ ּוװ

 -ײשרַאֿפ רעביא םורַא טֿפָא ךיוא טרָאֿפ עּפורג יד .שידִיי ןוֿפ גנַאלק

 -ינוימָאק יד ךרוד ןטעברַאֿפ טרעוו יז וװ ,טעטש רענַאקירעמַא ענעד

 יד ןוֿפ ךיוא טֿפָא ץנַאג ןוא ןּפורג- רוטלוק עֶׁשיֹדָיי ןוֿפ ,סרעטנעס יט

 ,סעשזדַאל-?תירב ינב;

 -רעדניק שידִיי ַא ןוֿפ רעסישזער ןוא ןירעריֿפנָא יד ךיוא זיא .א

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעטַאעט

 -קעל; ןוֿפ טעטימָאק-גַאלרַאֿפ ןיא דילגטימ רעוויטקַא ןַא זיא .א

 ."רעטַאעט ןשידִָיי ןוֿפ ןָאקיס

 רעד ןוֿפ רעדנירגטימ ןַאמ ריא טימ ןעוועג 1962 ןיא זיא .א

 טימ *עניב-סקלָאֿפ עשידִיי רעיֿפלעדַאליֿפ, רעלענָאיסעֿפָארּפ-בלַאה

 םעד, סנירבָאק ןָאעל לָאמ עקינייא טריֿפעגֿפױא טָאה יז רעכלעוו

 טסנוק-ןיילק עקינייא ןבעגעג 1903 ןיא ןוא *רעבַײוו סרָאטקָאד

 -ַאזינַאגרָא רעד טימ ןוא ,הֿביֿבס ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןעמַארגָארּפ

 -ַאמֿפושיּכ יד, סנדַאֿפדלָאג *רענַאקירעמַא עשידִיי עַײנ יד; ןוֿפ עיצ

 חוּכ רעד; ןעמַארגָארּפ-טסנוק-ןיילק יד --- 1962 ןיא ,(1962) *ןירעכ
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 -רעלעק ןיא, -- 1964 ןיא ,יָאד ןענַײז רימ/ ןוא "ןוגינ ןשידִיי ַא ןוֿפ
 -סקלָאֿפ ןוֿפ שזַאטנָאמ) ?לטעטש ןיא הנותח ַא; ,ץרּפ .ל .י ןוֿפ ?בוטש
 ןוֿפ טלעוו יד, -- 1965 ןיא ,(ןוויטָאמ ןוא ןטלַאטשעג עכעלמיט
 ןוֿפ "טג רעד, --- 1966 ןיא ,(*היֿבוט; ןוֿפ סענעצס) "םכילע-םולש
 ַײב תוחמשפ םַארגָארּפ-טסנוק- ןיילק ו סָאד -- 1967 ןוא םכילעימולש
 ,"ןדִיי

 םַײב עּפורג:-םַארד רעד טימ טריֿפעגֿפױא .א טָאה 1965 ןיא
 -דלָאג ןוֿפ גנוטעברַאַאב ַא "תירב ינב; ןוֿפ שזדָאל-ןַאמצייוו םייח
 | ,"ןירעכַאמֿפושיכ יד, סגדַאֿפ

 רעד ַײב "?עידוטס-רעטַאעט רעכעלטנגוי, רעד טימ טָאה .א
 ןָאעס ןיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ?עיצַאזינַאגרָא רוטלוק רעשידִיי;

 לטָאמ, סמכילע-םולש ,גנוטעברַאַאב ריא ןיא ,טריֿפעגֿפױא 7

 גנוטעברַאַאב ריא ןיא --- 1967-68 ןָאזעס ןיא ןוא ."סנזח םעד יסייּפ
 ."רעדלעֿפ ענירג ,, סנייבשריה ץרּפ

 ןרָאי יד ןיא לָאמ 5 ןטָארטעגֿפױא ךיוא ןענַײז ןַאמ ריא ןוא .א
 וװָא דרַאָאב ןוֿפ טרעסנָאּפסעג ,29 לַאנַאק עיזיוועלעט ףיוא 7
 ,סײבַאר

 עטכישעג רעד ןגעוו סעיצקעל טימ ןטָארטעגסױרַא ךיוא זיא .א
 ןגעוו ןוא ,סעיצַארטסוליא עשילַאקיזמ טימ ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ
 .רָאמוה ןשידִיי ןוא קיטריבעג ,ןעזייר םהרֿבַא ,ץרּפ ,עלעדנעמ
 יש

 לײטּפָא! ,1967 ,עקיסקעמ ,דנַאב רעטֿפניֿפ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןאקיטקפל)

 ,110-11 .זז ,/רעיוב ערעזדנוא ,

 ירַא ,ןַאמרופ

 -ָאקוב ,ץיווָאנרעשט ןיא 1924 ןריובעג
 רעקיטרָא רעד ןיא גנַאזעג טרידוטש .עניוו
 -עגנָא ךיז טרָאד ןוא עירָאטַאװרעסנָאק
 יד .רעטַאעט טימ ןריסערעטניא ןביוה
 -רעביא טָאה רעבָא המחלמ-טלעוו עטייווצ

 | ,םוידוטש ןַײז ןסירעג
 -רַאֿפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,1941 ןיא

 טריטרָאּפעד ייז ןבָאה ,עניווָאקוב טּפַאכ
 -סנַארט ןייק החּפשמ רעצנַאג ןַײז טימ .ֿפ
 -רעווש יד רעטנוא ,ָאד ןוא .עירטסעינ

 -ַארטנעצנָאק יד ןיא ,טנורגרעטנוא ןיא ,.ֿפ טָאה .,ןעגנוגנידַאב עטס
 טקריוועגטימ טָאה רע ּוװ ,רעטַאעט שידִיי ַא ןֿפַאשעג ,ןרעגַאל-עיצ |

 יד רעבָא ,רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג ךיוא ןוא ןלָאר-ןדָאזיּפע ןיא
 סיצַאנ עשטַײד יד לַײװ ,ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל ןבָאה ןעגנולעטשרָאֿפ
 ץלַא ןוא טסּוװרעד ןוֿפרעד ךיז ןבָאה ןטסישַאֿפ עשינעמור יד ןוא
 | .טרעטשעצ

 זיא ןוא ,טשערַאקוב ןיא טצעזַאב ךיז .ֿפ טָאה המחלמ רעד ךָאנ
 רע זיא ָאד .רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי ןקיטרָא ןיא ןטָארטעגנַײרַא

 יד. ןיא *ךַאמצָאה, יװ ,ןלָאר עקידוװעעזנָא ןיא ןטָארטעגֿפױא ןיוש
 . .גדא "קנַארֿפ ַאננַאל ןיא *רעלָארק רעה; ,"ןירעכַאמ-ףושיּכ

 ןַײרַא זיא ןוא לארׂשי תנידמ ןייק טרירגימע רע טָאה 1959 ןיא
 ןיא ."םילועה ןורטאיּת, רעטַאעט ןשידִיי ןטריזינַאגרָא-ַײנ םעד ןיא
 -ַאליֿפ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .8ֿ זיא 1
 עילימַאֿפ עטעװעטַארעגּפָא ןַײז ןענוֿפעג ךיז טָאה סע ּוװ ,עיֿפלעד
 ףיוא רע טערט ָאד ,ןסירעגּפָא ןעוועג רָאי 15 זיא רע רעכלעוו ןוֿפ
 עלהיח ױרֿפ ןַײז טימ ,ןעמַארגָארּפ עשילגנע-שידִיי ןוא עשידִיי טימ
 ףיוא ,ןַאמרוֿפ םהרֿבַא רעגניז-סקלָאֿפ םעד רעדורב ןַײז ןוא שַא
 יד ייז ןשיוװצ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ןטנוװָא

- 
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 יטינוימָאק ,ןגייווצ-הסדה ,"תירב ינב; עדמערֿפעגּפָא-ךעלכַארּפש

 ןעגנולײטּפָא-םולש תירב ,טגָאגַאניס ,סנָאשיעגערגנָאק ,סרעטנעס

 2 "= .ג"דא

 -ַאמַארד ייווצ טריזינַאגרָא ךיוא רע טָאה ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ

 ,"תירב ינב; ןוא *רענַאקירעמַא שידִיי-עַײנ; יד ַײב ןזַײרק עשיט

 ןעגנולעטשרָאֿפ עשידַיי ףיוא ןריֿפ ייז ּוװ

 ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל, ןרַאֿפ טעטימָאק ןיא דילגטימ ַא זיא .פ

 .*רעטַאעט

 יסייּפ לטָאמ; ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפיױא יד רַאֿפ קיזומ טרינַאּפמָאק טָאה .ֿפ

 -ןיילק יד וצ ןוא (ןעגנורישזנַארַא) *רעדלעֿפ ענירג; "סנזח םעד

 -ֿפױא ןבָאה ,שַא עלהיח ױרֿפ ןַײז ןוא רע סָאװ ,ןעמַארגָארּפ-טסנוק

 | ,טריֿפעג
 : .} .ש

 לײטּפָא| 1967 עקיסקעמ ,דנַאב רעטֿפניֿפ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןַאקיסקעל,

 ,111 .זז ,"רעיוב ערעזדנוא,

 "ץּפורג רעטַאעט עשילַאקיזומ עשידיי,
 (עיֿפלעדַאליֿפ)

 ןלעוװ ןוֿפ ףמַאק ןגנַאל ַא ךָאנ טרימרָאֿפסױא ךיז טָאה עּפורג יד
 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןלענָאיסעֿפָארּפ-ימעס ַא ןֿפַאש

 ,ןבעגעגנַײא טינ ,תוביס עלעירעטַאמ בילוצ ,ךיז טָאה ווּורּפ רעד ןעוו
 -עגוצ ןוא עּפורג יד טרימרָאֿפ ןַאמרוֿפ ירַא ןוא שַא עלהיח ןבָאה
 -לעסעק תידוהי ןיטסינַאיּפ יד ןוא ןַאמרוֿפ םהרֿבַא רעגניז םעד ןגיוצ
 םַארגָארּפ ןקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא ןיא ןטערטסױרַא ןביוהעגנָא ןוא ןַאמ
 יװ ,רידַאנ השמ ,רעלעקנוט רעד ,םכילע-םולש ,ץרּפ ,ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ

 רענַאקירעמַא ןגעוו ןטסירָאמוה עקיטַײצנַײה ןוֿפ ןשטעקס ןיא ךיוא
 "נַאזעגדָאלַאס ןוא סעיצַאזינעצסניא עשילַאקיזומ ,ןבעל-לארׂשי ןוא

 עשיערבעה ןוא רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידִיי םענײמעגלַא ןוֿפ ןעג
 ,רעדיל-סקלָאֿפ עשידִיי ןוא

 -גנע ןייק טימ טינ ןטירטֿפױא עריא ןיא ךיז טצונַאב עּפורג יד
 - .גלָאֿפרעד ןרַאֿפ חוּכ-טּפיױה ריא אקוד זיא סָאד ןוא שיל

 ןיא לָאמ 4 ןטָארטעגֿפױא עּפורג יד זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעסיוא

 ןעווייה-וינ ןיא ןוא ,טיָארטעד ,ןָאטגנישַאו ןיא לָאמ 2 וצ ,רָאמיטלַאב

 ,ןאטסיא ,םעהעלטעב ,קרָאי ,ןואטטנעלַא ,גרובסירַאה ןיא ךיוא יו

 .גרעב יד ןיא טַײצ-רעמוז ןוא ,סובמָאלָאק ,ימַאימ ,י"נ ,שטיװרָאנ

 -ַאב ,טיזיווקער ,סעיצַארָאקעד ענעגייא טימ ךיוא טריֿפ עּפורג יד
 .ןעמויטסָאק עקיסַאּפ ןוא ןענָאֿפָארקימ ,גנוטכַײל

 טרָאװ עשידִיי סָאד ןעגנערב וצ זיא עּפורג רעד ןוֿפ ליצ רעד
 -עגּפָא יד וצ ןוא םיבושי עטסטַײװ יד ןיא ליּפשיוש ךרוד דיל ןוא
 .סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי עטדמערֿפ

 -נעס יטינוימָאק עשידַיי ןיא בור יּפ לע ףיוא טערט עּפורג יד
 טנדרָאעגנַײא לעיצעּפס רעדָא ןעגניטימ ַײב ,ןעלּפמעט רעדָא סרעט

 -סיוא ךיז ןצונַאב סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי ןוֿפ ןעגנומענרעטנוא
 -ָארּפ ערעייז ןרעוו ךָאד ןוא ,ךַארּפש רעשילגנע רעד טימ ךעלסילש
 רעד .םרַאװ רעייהעגמוא ןעמונעגֿפױא ,שידִיי ןיא סיוכרוד ,ןעמַארג
 ווירב-קנַאד-ןוא-ביול עקילָאצמוא יד ןענַײז ןוֿפרעד ןכייצ רעטסעב

 סדוהרעטסיס ,סעשזדָאל תירב תינב ,סרעטנעס יטינוימָאק יד ןוֿפ
 -ַאליֿפ ןוֿפ סיײבַאר ווא דרַאָאב ןוא סנַאשיעגערגנָאק ,ןעלּפמעט ןוֿפ
 .עיֿפלעד

 | :טבַײרש ׁשַא עלהיח

 -רעסיוא טימ ןטעברַא רימ סָאוו ,ןוֿפרעד טמוק גלָאֿפרעד רעזדנוא;
 ךָאנ קירעגנוה תמאב ןענַײז ןדִיי .ץרא-ךרד ןוא עביל רעכעלנייוועג
 טימ ייז וצ טמוק'מ ןעוו רַאבקנַאד רעייז ןענַײז ןוא רעטַאעט שידִיי
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 ןופ ןָאקיסלעל

 עידִיי טימ זַא ,ןייא ןעעו ןוא ןביילג רימ .גנולעטשרָאֿפ רעשידִיי ַא
 עששידִיי וצ סערעטניא רעמ ךס ַא ןֿפרסױרַא ןעמ ןָאק רעטַאעט
 ַא טלעוװ ןוֿפ ,טרָאװ ןשידִיי ןטקורדעג ןטימ יו ןטרעוװו-רוטלוק
 ,ןרעױדַאב םוצ ,זיא רוד ןעיד-.י ןטריזינַאקירעמַא ןוֿפ לייט רעסיורג
 שידִיי ךרוד זיא גנוזַאל רעזדתא .טדמערֿפעגּפָא ןצנַאגניא ןיוש
 -עגנִיי יד ןוא רוטלוק ןִײז ןיא רוד ןרעטלע םעד ןענָאמרעד רעטַאעט
 ."תורצוא רוטלוק עשידִיי ערעזדנוא טימ ןענעקַאב ןוא ץזַײױוװנָא ער

 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,עּפורג יד זיא 1965 ןיא
 -ָארּפ שידִיי ןייר ַא טימ ןטָארטעגֿפױא ,עקירעמַא ןיא עיזיוועלעט
 ןעוועג זיא םַארגָארּפ סָאד .6 לַאנַאק ףיוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא םַארג

 ןטָארטעגֿפױא ייז ןענַײז 1966 ןיא .רעטַאעט ןשידִיי םעד טעמדיוועג |
 --- םַארגָארּפ שידִיי ַא טימ 29 לַאנַאק ןלַאקָאל ןֿפױא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 זַא ,עכלעזַא ןעוועג ןענַײז ןֿפורּפָא יד .!ןמכילע-םולש ןָא רָאי 50,

 ןענַײז 1967 ןיא .טרזחעגרעביא לָאמ ייווצ םַארגָארּפ סָאד טָאה'מ
 ַא טימ עיזיוועלעט רעקיבלעז רעד ףיוא ןטָארטעגֿפױא רעדיוו ייז

 ךיוא .לארׂשי תנידמ ןוֿפ גָאטרָאי ןט9 םעד טעמדיוועג םַארגָארּפ
 טרזחעגרעביא לָאמ ייווצ שדוח ןייא ןוֿפ ךשמ ןיא זיא םַארגָארּפ סָאד
 ,ןרָאװעג
 .שֲא עלהיח ןוֿפ .ע .ש

 םהרבַא ,ןַאמרופ
 -רעשט ןיא 1922 רַאונַאי 24 ןריובעג

 ַא ןעוועג לגנַיי סלַא .עניוװָאקוב ,ץיװָאנ
 לוש-רָאכ רעציווָאנרעשט רעד ןיא ררושמ
 עיניּפ ןזח ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא
 -ַאב ךיז טנגוי רעִירֿפ רעד ןיא .רָאטקעּפס
 ןּפורג עשיטַאמַארד עשידִיי ןיא טקילײט

 ןיא ןעמונעג ליײטנָא טֿפָא רעייז ךיוא ןוא
 ןסַאמ ןיא סרעטַאעט עלענַאיסעֿפָארּפ

 ,ןרָאכ ןוא סענעצס

 רעטייוצ רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא | -
 ןיא טסילָאס סלַא ןעגנוזעג ןוא ןרָאװעג טריוקַאװע המחלמ-טלעוו
 ןוא ,ןטרעצנַָאק-עדַארטסע ףיוא ?לבמַאסנַא עעמרַא ןטיור,ק םעד

 רעד ןוֿפ רעטַאעט ןשידִיי, ןיא דילגטימ ַא ןעוועג 1942-1942 ןיא
 -קַא עטרִיוקַאװע טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא "וקאב טָאטש
 ,רעטַאעט רעווָאקרַאכ-רעסעדָא ןוֿפ ןרָאיט

 עקהמלש, ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפיױא יד ןיא טקילײטַאב .פ ךיז טָאה ָאד
 רעווש, ,"ןרעטש עדנעשזדנָאלב, ,"ןירעכַאמֿפושכ יד; ,"ןַאטַאלרַאש
 ָאידַאר רעלַאקָאל רעד ןיא רעדיל עשיד;י ןעגנוזעג ,"דַיי ַא ןַײז וצ
 סרוקנָאק ַא ףיוא רעטַאעט םעד ןוֿפ ןרָאװעג טקישעג ךיוא זיא ןוא
 : ,סרעטַאעט ערעדנַא ןיא

 ךיירטסע ןוֿפ ןרעגַאל יּפ-יד ןיא ןעמוקעגנָא המחלמ רעד ךָאנ
 ןוא ןַאגַאק םהרֿבַא רָאיטקַא ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא (גרובצלַאז)
 ,"טיירּפשעצ ןוא טייזעצ, ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא יד ןיא טקילײטַאב ךיז
 "סניוועג עסיורג סָאד , ,*עיצילַאג ןוֿפ לרימ-לריצ;, ,"תונּתמ ירד;
 ןוא ןברוח ןוֿפ קיטַאמעט רעד ףיוא ןעמַארגָארּפ-טסנוקניילק ןוא
 -  .גנוַײרֿפַאב

 ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .8 זיא 1951 ןיא
 רָאכ ַא ןוֿפ רעריֿפנָא ןוא טסילָאס ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,עיֿפלעדַאליֿפ

 ,עּפורג-רעטַאעט רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע זיא 1963 ןיא .לוש ַא ןיא
 ,ןַאמרוֿפ ירא רעדורב ןַײז ןוא ׁשֵא עלהיח טרימרָאֿפ ןבָאה סע סָאװ
 ,טציא זיב ךיז טקילײטַאב רע ּוװ
 .שֲא עלהיח ןוֿפ .ע .ש
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 וצ .י.הואה

 רעטַאעט ןשידיי
 קיט עא

 רעטַאעט רעשידיי רעיינ
 {ןטשרע| ןטימ ןיא ןיוש זַא ,סיוא טמוק ךוב סרעלדַא יליצ טיול

 -עגנָא ךיז ןבָאה רעטַאעט סיילּפ גניווריוא ןיא ןצרַאװש ַײב ןָאזעס
 טָאה סָאװ ,*רעטַאעט ןשידַיי םעַײנ, םעד רַאֿפ רענעלּפ ןבעוו ןביוה
 .?רעטַאעט רעווקס ןָאסידעמ, ןטלַא ןיא טליּפשעגסיױא ןבעל ץרוק ןַײז

  טָאה ,ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה רעטַאעט סצרַאװש יו ףכיּת טעמּכ
 טעװ ןעמַאנסיוא עניילק טימ זַא ,ןליֿפ ןעמונעג זַײװכעלסיב ךיז

 רעטַאעט ןטלַא םעד ןוֿפ גנוצעזטרָאֿפ ַא ןַײז רעליּפשיוש יד רַאֿפ סע
 -רַאטס ןכעלרעדיוש םעד טימ וליֿפַא ,תונורסח ענַײז עלַא טימ
 -ױטנַא ןַײז טָאה רעכלעוו ,עּפורט רעד ןוֿפ רעטשרע רעד .םעטסיס

 רעוויטיסנעס רעד ןעוועג זיא ,ךיוה רעד ןיא טגָאזעגסױרַא גנוש
 ןוא טדימשדלָאג לאיחי יו ןעמונעג גנַאל טינ טָאה סע .ימע-ןב ֿבקעי

 רעכייר לאונמע רעלדַא עליצ ימע-ןב בקעי

 סָאד זַא ,םישוח ערעייז עלַא טימ טליֿפרעד ךיוא ןבָאה רעלדַא עליצ

 סָאד ןעוועג טינ זיא סָאד .טלעטשעגרָאֿפ ךיז ןבָאה יז סָאװ טינ זיא

 תמאב טָאה רע .טלָאמעגסיױא ןייש ױזַא ייז רַאֿפ טָאה ץרַאװש סָאװ

 -רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ "לודג ןהוּכ, רעד ןרעוו טנָאקעג

 ןוא רעלסעק ,רעלדַא) ַײרד עסיורג יד ןוֿפ רעבָא רע טָאה ,טסנוק

 םעדכרוד ןוא ןטײקכַאװש ערעייז ןוֿפ ךס ַא טנשריעג (יקסוװעשַאמָאט

 ןוא טסנידרַאֿפ רעד ןצראוש טמוק יאדוַא .הנוהכ ןַײז טכעװשרַאֿפ

 ,םלוע רעשידִיי ַא ָאד זיא סע זַא ,ןזיװַאב טָאה רע סָאװ ,גנונעקרענָא

 רַאֿפרעד טיירג זיא ןוא רעטַאעט שידִיי רעסעב ןעײדרַאֿפ ןָאק סָאװ

 ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו ,עּפורט סצרַאװש ןיא רעדילגטימ יד .ןלָאצַאב וצ

 וצרעד ןגיוצעג סע טָאה ,רעטַאעט טרָאס ַאזַא וצ גנוגיינ יד טליֿפרעד

 ןוא ,ווּורּפ םעד טָא וצ ןבעגוצרעביא ךיז ןעוועג טיירג ןענַײז יז ןֹוא

 יד טָאה רעכלעוו .,ימע-ןב ֿבקעי ןרעוו טלייטעגסיוא רעדיוו ףרַאד ָאד

 ,טייקכעלגעמ רעד טָא וצ טריֿפעג ןרָאיטקַא עקיזָאד

 זַא ,טלייצרעד ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעקירָאטסיה רעד

 ,טעדנירגעג טָאה ץרַאװש סירָאמ סָאװ ,רעטַאעט םעד ןיא ןָאזעס רעדו

 רעטעּפש טָאה רע סָאװ רעטַאעט סָאד ,(?סיעלּפ גניווריוא, זיא סָאד)

 -ןייבשריה ַא ןעוועג ןָאזעס רעד זיא ,*רעטַאעט טסנוק שידִיי; ןֿפורעג

 ןוֿפ גנוריֿפֿפױא סימע-ךב טימ טקידנערַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,ןָאזעס

 ןוא ,!רעדלעֿפ ענירג' סנייבשריה

 ןבעגעגנַײרַא טָאה רעליּפש יד ןוֿפ ןוא ןסעיפ יד ןוֿפ גלָאֿפרע רעד;

 ןכַאמ וצ קנַאדעג ַא עינַאּפמָאק רעד ןוֿפ רעדילגטימ עטסרעמ יד

 ןעמָאנ ןטימ רעמענרעטנוא ןַא ןענוֿפעג ןבָאה יז ןוא ,ךיז רַאֿפ תבש

 -עב יד טָאהעג ביל תמא ןַא טימ טָאה רעכלעוו ,רעצינש |סיאוְלְנ

 | .רעטַאעט רעדנַא ןַא ןעגנודעג ןוא עמַארד ערעס

 'רעטַאעהט רעַײני ןסייהעג (ששידִיי ןיא טָאה רעטַאעט רערעדנַא רעד

 ןעוועג ָאד זיא טסעמרַאֿפ רעד ןוא ,ירעטַאעט טסנוק' שילגנע ןיא ןוא
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 ,רערעיינ א טימ טנגונגַאב טינ ךיז ןעמ טָאה ָאד .רעסױרג ַא רָאג

 -ןצנייא טבערטועעג ךיוא ןעמ טָאה ַאד רָאנ ,ןילַא עמַארד רערעסעב

 סָאד ןוא גנוטכיײלַאב ערעיינ יד ,סעיצַארָאקעד ענרעדָאמ יד ריֿפ

 ןענוֿפעג ןעמ טָאה רעטַאעט ןשידִיי ןיא לָאמ ןטשערע םוצ .ןכיילג

 זיא רעסישזער רעד ןוא ,רעסישזער ַא ןרישזַאגנַא וצ קיטיונ רַאֿפ

 ףױא טכַאמעג רעירַאק ןַײז טַאה רעכלעוו ,רעכייר לאונמע ןעוועג

 ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו ןוא דנַאלשטַײד ן'א עניב רעשטַײד רעד

 'ןרעטש' רעדעי זיא טלָאמַאד זיב .קרָאירינ ןייק רעטלע רעד ףיוא

 זיא בור םוצ ןוא רעטַאעט םענעגייא ןַײז ןיא רעסישזער רעד ןעוועג

 םעד ןיא ןַאלּפ רעד .שרעדנַא סעּפע יו לטיט ַא ןעוועג רעמ סָאד

 ןיא ףױא טכיוועג עצנַאג יד ןגײל טינ ןעוועג זיא רעטַאעט םעַײנ

 יד ,םעיצַאָרָאקעד יד ,ןליּפש סָאד ,עסעיפ יד ןטכַארטַאב וצ רָאנ ,ךַאז

 לײט ןדעי ןוא ,ןלייט ערעדנוזַאב יווװ ,גנוטכיילַאב יד ,גנוטַאטשסיוא

 סָאװ בילוצ טעוו עסעיּפ ַא ןעוו זַא ױזַא ,טייקיטכיוו רעקיבלעזרעד ןוֿפ

 ,ערעדנַא יד ןביילב ןלָאז ,ןעמענסיוא טינ ךַאזרוא ןַא רַאֿפ זיא סע

 ..םליט םַײב ןח ןעניוועג ןלָאז סָאװ ,ןליט עקיטכיוו עֶכלעזַא דָארג

 רעסיורג ַא רָאג ןעוועג זיא רעטַאעט םעַײנ םעד ןוֿפ טסעמרַאֿפ רעד

 -עג זיא םיא םורַא א חזַאיזװטנע ןעגנוי ךס ַא ןזיוועג טָאה רע ןוא

 -ַאד זיב טָאה ןעמ סָאװ ,טסנוק ןוֿפ רעֿפסָאמטַא ַאזַא ןרָאוועג ןֿפַאש

 ןוא ןעעזעג טינ עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעדנַא ןייק ןיא טלַאמ

 יד טַאהעג ןױש רע טָאה ,טנֿפעעג ךיז ןבָאה ןריט ענַײז רעדייא ךַאנ

 םעד ןוֿפ ךס ַא םגה ,םוקילבופ ןרעסעב םעד ןוֿפ עיטַאּפמיס עצנַאג

 םעד ןיא ןױש סָאװ ןעוועג רעצמ תמא ךיז ןבָאה םוקילבוּפ ןקיזָאד

 רעשידִיי רערעיינ ַא רַאֿפ גנוגעווַאב רעַײנ רעד ןוֿפ בױהנָא עמַאס

 ןטֿפערק יד ןוא גנוטלַאּפש עכעלרעֿפעג ַא ןזיווַאב ךיז טָאה ,עמַארד

 ייווצ רַאֿפ זַא ,ןעוועג זיא גנונכער רעייז .ןרָאװעג טרעטילּפשעצ ןענַייז

 טָאטשנָא ןוא ,ָאטינ ץַאלּפ ןייק לַיײױװרעד ךָאנ זיא סרעטַאעט-טסנוק

 .רָאנ יז טרעװ ,ןענױועג ןוֿפרעד לָאז עמַארד ערעַײנ יד זַא ,םעד

 ןטלַאה טנָאקעג ךיז טָאה רעטַאעט ןייא ּוװ ןוא ,הנכס ןיא טלעטשעג

 -תא ןענָאק עדייב ןוא ןרעטַאמ ןֿפרַאד ךיז יױוצ ןלעוו ,ןסקַאװ ןוא

 | .ןייגרעפ

 -ײז סע רָאנ ,רעשלַאֿפ ַא ןצנַאגניא טינ זיא גנונכער רעקיזָאד רעד

 טינ ןבָאה סרעטַאעט ייווצ יד סָאװרַאֿפ ןכַאזרוא רערעמ ןעוועג ןענ

 גניווריוא ןיא ןָאזעס ןטשרע סעד יו גלָאֿפרע ןקיבלעזמעד טַאהעג

 ןעמ סָאװ ןעוועג זיא ןכַאזרוא עקיזָאדיד ןוֿפ ענייא .רעטַאעט סיעלּפ

 עמַארד רערעיינ רעד ןוֿפ תוהמ םעד טכַאמעג רָאלק טינ ךיז טָאה

 .תודוסי עריא ןוא

 -:עמ זיא רעטַאעט ןשידִיי ןיא גנוגעווַאב עַײנ יד זַא ,תמא זיא סע

 ,עקידרעִירֿפ יד טימ טייקודירֿפוצמוא רעד ךרוד ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא

 ןֿפַאשעג זיא עמַארד עשידִיי עַײנ יד זַא ,ןסייהעג טלָאװ סָאד רָאנ

 ןייק ןָאק תודוסי עכלעזַא ףיוא ןוא ,תודוסי עוויטַאגענ ףיוא ןרָאוועג

 -ײצרַאֿפמוא רעסיורג ַא ןעוועג טלָאװ סע .ןרעוו ןֿפַאשעג טינ ךַאז

 ,ןקנעד וצ עיצפעצנָאק עשלַאֿפ עטרעּפמולעגמוא ןַא ,תועט רעכעל

 עלַא טעק ןעגנַאגעג זיא עמַארד עשידִיי עַײנ יד סָאװ רַאֿפרעד זַא

 ןח ןענוֿפעג יז טָאה ,עניב רעשידִיי רעד ףיױא סיללכ ענעמונעגנָא

 ךיוא טגָאמרַאֿפ עמַארד עַײנ יד .םוקילבופ ןשיזִַי םעַײנ םעד ַײב

 טאה יז סָאװ ,גושַארעביא רעסיױורג רעד ןיא רָאנ ,סעוויטיזַאּפ

 טקרעמַאב טינ ןעמ טָאה ,עניב רעד ןוֿפ ךורע ןחלש םעד ןֿפרָאוורַאֿפ

 ."טַײז עוויטיזָאּפ ריא
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 טלַאהניא םעד יונעג ןרעדליש ןיא ןַײרַא ןירָאג ךיז טזָאל ָאד ןוא |

 ןֿפרָאװרַאֿפ ַא ןיאי סעידעמָאק עכיײרגלָאֿפרעד ַײרד סנייבשריה ןוֿפ

 טזַײװ ןוא ,'רעדלעֿפ ענַירג ןוא 'רעטכעט סדימש םעד' ,'לקניוו

 יד עניב רעד .ףיוא טכַארבעגֿפױרַא עטשרע יד ןבָאה ייז זַא ,ףיוא

 עלַא תעב ,עכיל עקידלושמוא עכעלרע ,ענייר ןוֿפ גנורעדליש

 רעד ףיוא עביל טלדנַאהַאב ןבָאה סָאװ ,סעמַארדָאלעמ עקידרעִירֿפ
 . ןסעביל עשירעכערברַאֿפ ,עקידניז טרעדלישעג ןבָאה ,עניב רעשידִיי

 -טסנוק עדייב ןיא טקילײטַאב ןעוועג זיא עכלעוו ,רעלדַא יליצ

 .זיא סע ױזַא יװ ןעגנורענירעד עריא ןיא טלייצרעד ,סרעטַאעט
 :רעטַאעט םעַײנ םעד ןוֿפ גנודנירג רעד וצ ןעמוקעג |

 סיעלּפ גניווויוא סָאד| רעטַאעט ַא טלָאװ קיגָאל רעדעי טױל
 -נָא ליֿפױזַא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,|ץרַאווש סירָאמ טימ רעטַאעט
 רעדעי טול טלָאװ ,םענייא ןדעי רַאֿפ גנונעקרענַא ,ביול ליֿפױזַא ,ןעו
 ףױא טּפיוהרעביא ןוא ,רעטַאעט םעד ןיא ,קיגֲאל רעכעלשטנעמ
 | עכעלקילג ַא ,תיב םולש רעתמא ןַא ןשרעה טֿפרַאדעג ,עניב רעד

 ןטײקכַאווש יד זַא ,םינפה... .ןעמעלַא טימ ןעמעלַא ןוֿפ טײקנדירֿפוצ

 ןטשרע ןוֿפ עסיורג יד טריֿפרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנולכיורטש יד ןוא

 ערעֿפסָאמטַא יד .זדנוא וצ רעבירַא ךיוא זיא סעד ןוֿפ לייט ַא זַא ,רוד

 וצ גנולעטשרָאֿפ ןוֿפ זיא ,עניב רעד ףױא לעיצעפס ,רעטַאעט ןיא

 זיא סע .ןגָארטוצרעבירַא ןרָאװעג רערעװש ץלַא גנלעטשרַאֿפ

 ,רעטכעלעג ךָאנ ךיז ןגָאי ווֿפ ,ןגייטשרעביא ןוֿפ געיעג ןימ ַא ןרָאוװעג

 רעד טלעֿפעג ָאד טָאה'ס ,תמא .ןטנעמסידָאלּפַא ךָאנ ךיז ןסייר ןוֿפ

 רעד .חֹּכ טימ ןָאטעג סע טָאה רעכלעוו ,סָאבעלַאב-רַאטס רעטלַא

 זיא סָאוורַאֿפ ַא ןָא .רעבלעז רעד טעמּכ ןעוועג רעבָא זיא טַאטלוזער

 ."ןרָאװעג םיאנוש טעמּכ ךיז ןעמ

 ןשיטַאמַארד שירַארעטיל' ןיא יו רעלדַא יליצ טלייצרעד ָאד |

 -ןעיורֿפ טּפיױה יד ןעוועג זיא עכלעוו ,ָאריּפַאש ַאטעירנעה ּוװ ,!בולק

 -רַאֿפ רעכלעוו ,רעצינש סיאול דילגטימ ןטימ ךיז טנעקַאב ,טֿפַארק

 'וצ יז עיציבמַא ריא ןריֿפוצכרוד טסילשַאב ןוא ריא ןיא ךיז טביל

 |:רעטַאעט ַא ןוֿפ ץיּפש רעד ןיא ןלעטש

 | :רעלדַא יליצ טלייצרעד רעטַײװ

 סיעלּפ גניווריוא' ןיא בייהנָא רעכײרגלָאֿפרעד סצרַאווש סירָאמ,
 וצ קנַאדעג םעד טכַאמעג ףייר זומ סרעצינש ןיא טָאה 'רעטַאעט
 ןַײז ּוװ ,רעטַאעט רעסעב ַא רַאֿפ ךוזרַאֿפ םעַײנ ַא ןיא ןריטסעווניא
 ַא ןכַאמ םולח ריא ןכעלקריוורַאֿפ וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה לָאז ױרֿפ
 .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןָא-ןביוא עמַאס םוצ (גורּפש ַא) ךרדה תציֿפק
 ןטימ ,ןימע ןב ֿבקעי טגײלעגרָאֿפ םענַײז ןַאלּפ םעד טָא טָאה רע

 ךָאנ ,ימע-ןב .רעטַאעט ןרעסעב ןֿפױא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ּפָארט-טּפיוה

 -געמ רעד טָא ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ,גנוטכַארטרַאֿפ רעטסנרע ןַא
 ןוא טימשדלָאג לאיחי ,ןיבור ןושרג ןגױצעגוצ טָאה רע .טייקכעל-

 ,ןאלּפ םעד ןטעברַאסיוא ןוא ןטכַארטַאב ןעמָאזצ ןלָאז רימ זַא ,ךימ

 ןרעװ תמאב לָאז רעטַאעט רעד זַא ,ןענערָאװַאב טרפ ןדעי ןיא ןוא

 יד ,טמולחעג ןבָאה עלַא רימ ןכלעוו ןגעוו רעטַאעט רערעסעב רעד

 ןשידִיי ןיא תוחּכ ערעסעב עלַא רַאֿפ םייה עטנענַאמרעּפ עטראגעג

 .רעטַאעט

 וצ טסנרע סע טניימ רע זַא ,ןזיווַאב ךיג רָאג טָאה רעצינש סיאול
 זדנוא טָאה רע .רעטַאעט ַאזַא רַאֿפ תוירחא עלעיסנַאניֿפ יד ןגָארט
 םעד ןגירק וצ ןעגנולעג זיא םיא זַא ,הרושב רעד טימ טשַארעביא
 ,ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןטלַא םעד ןוֿפ לייט ַא ,*רעטַאעט-ןעדרַאג,
 רעד .וינעווע ןָאסידעמ ףיוא ,סַאג רעט27 ןוא רעט26 רעד ןשיווצ

 רעט27 ןוא וינעווע ןָאסידעמ ןוֿפ לקניוװ ןיא ןעוועג זיא רעטַאעט -
 רעמ ַא טימ רעטַאעט םיטניא ןייזע-קיטכערּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .סַאג
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 ןופ ןָאסיסלעל
 אקעי טאקיא

 -עג יו זיא סָאװ ,עניב רעקידתובחר ןוא רעסיורג ךעלנייוועג יו
 .סעיציבמַא עשירעלטסניק טימ רעטַאעט ַא רַאֿפ ןשטנוװ

 ןעדרַאג, םעד ןעגנודעג טַאה רע זַא ,גנודלעמ סרעצינש טימ
 ךיז רימ ןבָאה ,רעטַאעט םעַײנ' רעזדנוא רַאֿפ םייה סלַא "רעטַאעט

 "ווא ןעגנערב ּוצ ןעגנוטיירגוצ יד וצ ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג טסנרע -

 ןוערג ,ימע-ןב ֿבקעי -- עפורג עמיטניא יד ןבעל םוצ םולח רעיוד

 ןעגנוטַארַאב לָאצ ַא ןיא ןבָאה -- ךיא ןוא טדימשדלָאג לאיחי ,ןיבור
 םיטרפ עלַא טעברַאעגסױא ןּוא טדערעגמורַא בוטׂש ןיא רימ ַײב
 -טנירג ןבָאה רימ .רעטַאעט ןוֿפ גנוריֿפ רעשירעלטסניק רעד עגונב
 -ווא טול סָאװ ,ןלָאטעד ךס ַא טמיטשַאב ןוא טכַארטעגכרוד ךעל
 ןרַאֿפ ַײס הכרב ַא ןַײז יד ןֿפרַאד גנורַאֿפרעד עקירָאיײגנַאל רעזד
 א טײקנדירֿפוצ רעד רַאֿפ ַײס ,רעטַאעט ַאזַא ןוֿפ גנַאג ןטנוזעג

 ןיֿפעג .רעליּפשיוש ענלנצנייא יד ןוֿפ גנולקיווטנַא רעשַירעלטסניק |

 ,ןטוטַאטס ,םיאנת יד ןוֿפ לַאצ ַא ןבעגוצרעביא ָאד קיטיונ רַאֿפ ךיא

 :טלעטשעגטסעפ רעטַאעט רעזדנוא רַאֿפ ןַאד ןבָאה רימ סָאװ

 -וגעלעג יד טָאה רעליּפשיוש רעדעי .'סרַאטס' ןייק ָאטינ .!

 .םיא טקיטכערַאב טנעלַאט ןַײז רעכלעוו וצ טייה

 טיול טלײטרַאֿפ רעסישזער ןוֿפ ןרעוו עסעיּפ ַא ןיא ןלָאר יד 2

 1 .רעליּפשיױש ןוֿפ טײקיעֿפ וא טײקטסַאּפעגוצ רעד

 -עגוצ זיא םיא סָאװ ,לָאר ַא ןוֿפ ןגָאזּפָא טינ ךיז רָאט רענייק 3

 עכלעוו ןרידוטש וצ טכער סָאד ךיוא רעבָא טָאה רע .ןרָאװעג טלייט

 ַײב ןזיױו וצ טייהנגעלעג יד ןגירק ףרַאד ןוא טלעֿפעג םיא לָאר

 רעד .ןָאטֿפױא עלָאר רעד ןיא ןעק רע סָאו ןבָארּפ רעמ רעדָא רענייא

 ןעמיטשַאב ךיוא ןָאק רע .רעסעב זיא סע רעוו טמיטשַאב רעסישזער

 יווצ ןוֿפ ןרעוו טליּפשעג ייר רעד ןיא לָאז לָאר עקידנֿפערטַאב יד זַא

 | ,רעליּפשיווע רעמ רעדָא

 רעד ןיא רעליּפשיוװע ןייק ןַײז טינ רָאט רָאסישזער רעד 4

 .טריסיועזער רע סָאװ עסעיּפ

 עטיירוצ ַא ַײב ןָאק עסעיפ ןייא ןוֿפ רעליּפשיוש-טּפיױה רעד 5

 | ,לָאר-ןבענ ַא ץחיולב ןקיּפש עסעיפ

 ןיא לָאר ןייק טינ טָאה סָאװ ,עפורט רעד ןוֿפ דילגטימ רעדעי 6

 ,ןענעצס-ןסַאמ יד ןיא ןעמענ לייטנָא ,ףרַאד'מ ביוא ,זומ ,עסעיּפ א

 | . .עכלעזַא ָאד ןענַײז'ס בוא

 ןעמענ יד ןלָאז ןשיֿפַא יד ףיוא ןוא ןסנַאנַא-גנוטַײצ יד ןיא ?7

 .סיורג ןבלעז ןיא עלַא ןוא ,תיב-ףלַא ןטיול ןייג רעליּפשיוש יד ןוֿפ

 ןוא רעשירעלטסניק רעד ווֿפ טײקצנַאג רעקיטײזלַא רעד רַאֿפ 8

 -שירַארעטיל' ַא ןרעוו טמיטשַאב לָאז רעטַאעט ןוֿפ ךיוה רעלערוטלוק

 ןטַארעטיל יױוצ ןוֿפ ןיטשַאב לָאז סָאװ ,'טַארייּד רעזשירעלטסניק

 טימ ךיז לָאז רָאסישזער רעד .רעליפשיושש ייוצ ןוא רעלָאמ יױוצ

 םינינע עשירעלטסניק ןגעוו ןוא ןסעיּפ ןגעוו ןטָארַאב טעטימָאק םעד

 | | | .ןעגנוריֿפֿפיױא יד ןיא

 קיטייזלַא וא גנַאל זדנוא ןוֿפ זיא טקנופ רעקיטכיוו רָאג ַא ךָאנ

 קנַאדעג רעד ןעוועג ןזיא סָאד .ןרָאװעג טריטוקסיד ןוא טכַארטַאב

 ןוֿפ (טלָאז סע .טקעלַאיד-ךַארּפש ןכעלטייהנַײא ןַא ןלעטשוצנַײא

 ךַאנ.. ןטקעלַאיד עשידִיי ײלרעלַא ןרעוו טרעהעג טינ עניב רעזדנוא

 -ַאיד רענילָאוו רעד ןרָאועג ןעמונעגנָא זיא תעדה ֿבושי ןעגנַאל ַא

 -רַאֿפ ןוא ןרעוו טריציֿפידָאמ קיטכיזרָאֿפ ,רעבָא ,לָאז סָאװ ,טקעל

 . םעד טֿפָא ןשימעצ סָאװ ,ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו לָאצ ַא ןרעסעב

 ןקירדסיוא ןֿפרַאד ייז ןכלעוו ,קנַאדעג

 עלַא רימ ןבָאה גנורעטסיײגַאב ןוא דײרֿפ עכעלבַײרשַאבמוא..

 -ווא ןוֿפ רָאסישזער סלַא ןעיצוצוצ ןעגנולעג זיא'ס ןעוו טליֿפרעד

 טא רָאסישזער ןשטַײד-שידִיי ןטמירַאב טלעוו םעד רעטַאעט רעזד
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 רעטַאעט ןשידייו

 ןעמונעגֿפױא ךײרֿפ טימ טָאה רע.. .רעכַײר לאונמע רעליפשיוש
 גנוריֿפ רעשירעלטסניק רעד ַײב ןבָאה וצ גָאלשרָאֿפ רעזדנוא

 וצרעד ןענַײז .טארייב ןזעירעלטסניק-שירַארעטיל םעד רעטַאעט ןוֿפ

 ךיז ןָאק ךיא ןוא ,ןץ'טנע לאוי: ןטַארעטיל ייױוצ ןרָאװעג טמיטשַאב

 ןוא טיוועל רעלָאמ יױוצ יד ,ןטייווצ םעד ןענָאמרעד טינ ןֿפוא םושב

 .ימע -ןב ֿבקעי ןוא ןיבור ןושרג רעליפששיווע ייוצ יד ,שטיווַאקלַאװ

 לָאז סָאװ ,ןבארפ ַײב רָאילֿפוס ןוא רענעייל-ןסעיּפ ,רַאטערקעס סלַא

 טָאה ,טקעלַאיד-ךַארּפש ןוֿפ טייקכעלטייהנייא יד ןטיהּפָא קיטַײצכַײלג

 טנַײרֿפ סנעמעלַא רעזדנוא ןוא ןַײז טרידנעמָאקער רעצינש זדנוא

 סלֲא רימ ַײס ,טָאריײב רעשירַארעטיל רעד ַײס.. .ןַאמקיט ֿבקעי

 ןעמָאנ רעד ןַײז לָאז סע סָאו טריטוקסיד גנַאל ןבָאה ,רעליפשיוש

 ןזדעי ַײב זיא ןעגנוטיירגוצ עלַא טױל שטָאכ א ,רעטַאעט םענופ

 ,ררעטַאעט טסנוק עשידִיי סָאד' ןעמָאנ רעד ןגעלעג קנַאדעג ןיא

 עּפורג רעקידנריֿפ רעד ןוֿפ ַײס ,ימע-ןב ןוֿפ ַײס טייקנדיישַאב יד רעבָא

 םינהכ יד סלַא ןשניורק וצ ןיילַא ךיז טזָאלרעד טינ טָאה ,רעליּפשיוש

 וצ ,ירֿפ וצ ךָאנ זיא סע רעבָא ,קעווצ רעד זיא סָאד ,תמא .טסנוק ןוֿפ

 ,רעטַאעט-טסנוק ןֿפור וצ ןיילַא ךיז עגנוי זדנוא רַאֿפ קידהּפצוח

 -ֿבושי ןגנַאל ךָאנ .טרעדָאֿפעג ַאי סע טָאה רעבָא רעכייר לאונמפ

 לאונמע ןַאט וצ בילוצ ידּכ .םימַארּפמָאק ַא וצ ןעמוקעג ןעמ זיא תעדה

 טרַא שיאוששזד יהד, ןעמָאנ רעד ןבילבעג שילגנע ןיא זיא ,ןרעכייר

 וליֿפַא ."רעטַאעט עשידִיי עַײנ סָאד , -- שידִיי ןיא רעבָא ,"רעטעיהט

 ַא טַאהעג רעטַאעט סָאד טָאה גנוטלַאורַאֿפטֿפעשעג רעד ןיא

 רעטלַאוורַאֿפ-סטֿפעשעג סלַא ןרָאוועג ןגיוצעגוצ זיא סע .גנַאגוצ םעַײנ

 ששילגנע ןוא שידִײ דסַא טימ ןַאמרעגנוי רעטנעגילעטניא טסכעה ַש

 ."ןַאמסָארג המלש -- ןסיוװ

 ;רעלדַא יִליִצ טלייצרעד רעטַײװ

 זיא רעטַאעט םענוֿפ גנונעֿפערעד רעד רַאֿפ ןטַאנַאמ יױװצ עלְוֿפ,,,

 יד,| ןסעיפ עדייב רַאֿפ ןבָארּפ עכעלגעט וצ ןטָארטעגוצ עפורט יד

 ךָאנ רימ טגיל'ס .. .ן"ןשטנעמ עמַאֹונײא,ג ןוא *עשטערק עטסוּפ

 "וצ עקידנעטשלוֿפ טעמּכ יד ןוא טײקיצרַאה עמערַאוו יד סעט ןיא

 ןכָאװ ענעי טליֿפעג ןבָאה רעליפשיש עלַא רימ סָאװ ,טײקנדירֿפ

 יד טרינָאּפמיא זדנוא טַאה סע .דנַאלײא ינוק ןיא ןבָארּפ יד ײב

 ךיז טָאה סע סָאװ ,טעטירָאטױא עקיניזטסױװַאב ןוא טייקרעכיז

 טנעקעג ךעלרעדנּוו ױזַא טָאה רע .ישזער סרעכייר ןיא .טליֿפעג

 ךיא .עלָאר רעד ןוֿפ ליוו רע סָאװ ןרעלקֿפױא רעליפשיױש ַא רַאֿפ

 רעליפשיוש ַא ןזייוו לָאז רעכייר ןעוו לָאמ ןייא ןייק טשינ קנעדעג

 ןיא זױלב טגעלֿפ רע .עלָאר ןַײז ץא ןליפש רעדָא ןדייר וצ ױזַא יו

 ןשטייטסיא רעליפשיוש ןקידנֿפעוטַאב ןטימ ךערּפשעג ןליטש ַא

 ףרַאד ענעצס ענעי רעדָא יד טקנעד רע סָאװ ןוא עלָאר יד םיא רַאֿפ

 טָאה טעטירָאטיױא רעטקיטכערַאב רעצנַאג ןַײז טימ .ןעגנערבסיורַא

 סָאװ רָאיטקַא םעד טגָאזעג טשינ ךערּפשעג ןליטש םעד ןיא וליֿפַא רע

 ןריבורפ וצ ןֿפוא ןכלעוו ףיוא טגײלעגרָאֿפ רָאנ םיא טָאה רע .ןָאט וצ

 ,"טלָאוװעג טָאה רע סָאװ סָאד ןעגנערבוצסורַא

 :"גָאט רעד, טבַײרש ,*רעטַאעט םעַײנ; םעד ןוֿפ םַארגָארּפ ןגעוו

 ,רעטַאעט עשידִיי עַײנ סָאד ,רעטַאעט ןדרַאג ןוֿפ גנוטלַאוורַאֿפ יד ,

 -עגנָא ץיוש טָאה ,שירעלטסניק ןייר ןַײז וצ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ

 ךיז טגנַאֿפ סָאװ ,ןָאזעס ןטשרע ןַײז רַאֿפ ןעגנוטײרברָאֿפ יד ןביוה

 .רעבמעטּפעס ןיא ןָא

 ךיז ןשנעכער עכלעוו ,רעלי פסעיושש ייר ַא ןוֿפ טײטשַאב עפורט יד

 יד םיוא טנכער| .טסַײג ןיא ַײס ,ןרָאי ןיא ַײס ,עגנוי יד ןשיווצ

 ןטױל טנכערעגסיוא ןעמענ יד ןענַײז ,ןעז וצ זיא סע יװ ..ןןעמענ

 סָאד .הגרדמ רעכיילג ַא ףיוא ןלעטש וצ ןעמעלַא ייז טניימ סָאװ .ביא
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 ליוו רעטַאעט עַײנ סָאד עכלעוו טימ ,ןכַאז עטשרע יד ןוֿפ ענייא זיא

 ןלײטרַאֿפ וצ טינ ,סרַאטס ןייק ןענעקרענָא וצ טינ ,ןענעכייצסיוא ךיז

 יו םעד טױל טושּפ רָאנ ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ סוחי םעד טױל ןלָאר יד
 סָאד זיא סָאד .דנסַאּפ ןוא קיטיינ רַאֿפ ןעניֿפעג טעוו רעסישזער רעד
 ןוֿפ ןרָאיטקַא עלַא ןעגנַאגעגנייא ןענַײז סע ןכלעוו ףיוא ץעזעג-טנורג
 רעד סָאװ ,ץלַא ןליּפש וצ טעטכילֿפרַאֿפ ןענַײז ייז .עּפורט רעַײנ רעד
 יד ןוֿפ רענייא ,רעכייר לאונמע רעסישזער רעד ןוא ,ייז טיג רעסישזער
 ,דנַאלשטַײד ןיא רעמרָאֿפער-רעטַאעט ןוא רעליּפשיוש עטסנטייטַאב
 רעשירעלטסניק רעד רעביא תיבה לעב רעקיצנייא רעד ןַײז טעװ
 לָאז קיטש ןייק זַא ,ןעז טעוו רעטַאעט סָאד .קיטש יד ןוֿפ גנוריֿפֿפיוא
 ןֿפרַאד טינ ךיז טעוו עפורט יד .שינעלייא ןיא ןרעוו טריֿפעגֿפױא טינ
 טעוו יז רָאנ ,םוקילבוּפ ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ קיטש סםעד ןיא ןליּפשנייא
 זַא ,טניימ סָאד .גנולעטשרָאֿפ רעטשרע רעד וצ ןיוש טיירג ןעמוק
 ןבָאה (סענ יז טעװ ,םלוע ןרַאֿפ ןרעוו ןזיועג טעוװ קיטש סָאד זיב
 ריא ןבייהנַא עּפפרט יד טעוװ קעווצ םעד וצ .סעיציטעּפער גונעג
 ,ןענעֿפע ךיז טעוו ןָאזעס רעד ןעוו ןוא ,רעמוז ןטימ ןיא ךיילג טעברַא
 יד, ןענַײז קיטש יד .קיטש 3 טרידוטשנייא םוקלוֿפ ןבָאה יז טעװ
 ןוֿפ "ץלעפ-רעביב רעד, ,ןייבשריה ץרפ ןוֿפ *עמשטערק עטסוּפ
 .יקסניּפ דוד ןוֿפ "חישמ רעמוטש רעד , ןוא ןַאמטּפיױה דרַאהרעג

 / טעװ ,כַאז עקיטרַאֿפ 5 יד טימ ןָאזעס-רעטַאעט םעד קידנביײיהנָא
 .-עגסיא זיא סע .ןכַאז עַײנ ןרידוטש ןעמענ ןענָאק ךַײלג עפורט יד
 ַא ןרעוו טריֿפעגֿפױא ןענַאק לָאז ןכָאװ יױוצ עדעי זַא ,ױזַא טנכער
 טַײז רעשירעליפשיוש רעד ןיא יװ טקנופ . .קיטיינ ןעוו ךַאז עַײנ

 ףױא ימ ליֿפ ןרעװ טגײלעגקעװַא ךיוא טעוו ,גנוריֿפֿפױא רעד ןוֿפ
 רעטַאעט סַאד טָאה קיטש רעַײנ רעדעי רַאֿפ .טַײז דעוויטַארָאקעד רעד
 -ןײרַא ןצנַאגניא ךיז ןלָאז סָאװ ,סעיצַארָאקעד עַײנ ןלָאמ וצ העדב
 טימ טײקצנַאג ןייא ןֿפַאש ןוא קיטש םעד ןוֿפ טסַײג םעד ןיא ןסַאפ
 ,ןליּפע םער

 -ֿפױא ךיז טביילק רעטַאעט סָאד סָאװ ,ןסעיינ ערעטַײװ יד ןוֿפ;
 רעטַאעט שירעלטסניק ַאזַא.קיטש ףיוא סרוקנָאק ַא זיא ,ןָאטוצ
 -עגייא ןַא ןבָאה זמ ,ןַײז וצ טכערפשרַאֿפ *רעטַאעט עַײנ סָאד;, יו
 רעד רַאֿפרעד.. .קיטש עשידִיי עשירַארעטיל ןוֿפ דַאוטרעּפער םענ
 ץלַא ןענַײז סָאד .קיטש ןטסעב ןרַאֿפ ןזיירּפ עסיוועג טימ סרוקנָאק
 .טעברַא גנוטלַאוורַאֿפ יד עכלעוו רעביא ןעגנוכערּפזערַאֿפ ןוא רענעלּפ
 ,ןרעוו ןטלַאהעג ןלעוו ןעגווכערּפשרַאֿפ עלַא זַא ,ֿפָאה ףרַאד עמ
 ןוֿפ גנולקיװטנַא יד טעו ןַאד ןרעוו טריֿפעגכרוד רענעלפ יד ןוא
 גניווריוא ןיא ןָאזעס ןטצעל ןביױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עניב רעזדנוא
 ."רעטַײו טירש ןשביה ַא ףױא קעװַא ,רעטַאעט סיעלּפ

 ןגעוו ףורֿפױא רעד ןרַאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זיא 1919 ילוי 12 םעד
 רעד ףיוא זַײרּפ ןטשרע ןַא טימ שידַיי ןיא ןסעיּפ רַאֿפ סרוקנָאק
 ,רַאלָאד 500 ןוֿפ עמיס

 -עגֿפױא ױזַא זיא רעטַאעט ןשידַיי םעַײנ םעד ןוֿפ גנודנירג יד
 :עסערּפ רעשידִיי רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונ

 ;טבַײרש ןיטנע לאוי

 טלעטשעגקעווַא ךיז טָאה סָאו ,רעטַאעט עַײנ סָאד ןבָאה רימ,
 ןענַײז ייז זַא ,ארומ בָאה ךיא) ןליצ עטסכעה עמַאס יד ,עכיוה ראו
 טָאה ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןוֿפ רעטַאעט עַײנ סָאד .ךיוהדוצ ןיוש
 עלַא ,ןלעטשֿפיױונוצ ןדנוא ַײב ןָאק ןעמ סָאו ,עפורט עטסעב יד

 -רַאֿפ וצ ךַאז רעייז וצ ךיז טסנרע ןסָאלשטנַא טרָאד ןענַײז ןרָאיטקַא

 -עטיל יד ךעלבעט:עכוב ןבעג וצ ןראוושרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז .ןטלַאה
 .עילגנע ףיוא רעדָא שידִיי ףיוא ןַארַאֿפ ןעניַיז סָאװ ,ןסעיּפ עזשירַאר
 רעבָא.. .ימע-ןב רעה רעד זיא רעטַאעט םעַײנ םעד ןוֿפ המשנ יד
 רעד ןיא סָאד .רָאסי (עזער ַא רעטַאעט עַײנ סָאד טָאה ןטסקיטכיוומא
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 רעטמירַאב רעד ןוֿפ רעױבֿפױא יד ןוֿפ רענייא ,רעכייר לאונמע רעה

 סנַאמטּפױה יד טכַארבעגסױרַא טָאה סָאװ ,עניב רעַײנ רענילרעב

 ."רָאסישזער רענעעזעגנָא ןַא ללכב ןוא ,סנַאמרעדוז יד ןוא

 ;קיניװטָאב .ב טבַיײרש ןינע ןבלעז ןגעוו

 עשירַארעטיל-תמא יד טימ רעטַאעט סצרַאווש ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד;

 עששביה קרָאירינ ןיא ןבָאה רימ זַא ,ןזיווַאב טָאה ןעגנולעטשרָאֿפ

 ןוא ןעעז ןוא טלעג ןלָאצ וצ קיליװ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ רעטזזיוט

 טציירעצ טָאה סָאד ןוא ,ןעמַארד עשירַארעטיל-ךיוה ןוֿפ ןבָאה האנה

 ןבערטש סָאװ ,ןשטנעמ-עניב עלַא ןֿפ טיטעּפַא ןעירעלטסניק םעד

 ד-לַאביװ ןוא ,טרָאװ ןוֿפ ןיז ןשירַארעטיל ןיא ,רעטַאעט-טסנוק ַא וצ

 ךיוא רעטייוצ ַא ןבָאה ךאד ןָאק ,גלָאֿפרע ןבָאה ןָאק רעטַאעט ןייא

 ,טֿפַאשלעזעג ַא טעדנירגעג ךיז טָאה'ס ןוא ,רוטַארעטיל טימ גלָאֿפרע

 ַא ,סַאג רעטס27 ףױא רעטַאעט ןעדְרָאג םעד ןעגנודעג טָאה טָאװ |

 ךָאנ ןייג ןליוו ןוא ,'רעטַאעט עַײנ סָאד' רעטַאעט םעד ןבעגעג ןעמָאנ

 .רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא ןַײז טימ ץרַאװש {סירָאמ} יו רעטַײװ

 ,רעטַאעט םעַײנ םעד ןיא קיטעט ןענַײז סָאװ ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ לייט ַא

 .רעטַאעט סיעלפ גניווריוא סצרַאווש ןוֿפ עקַאט ןענייז

 רעכעה ןייג וצ ןצרַאווש ןוֿפ ּפָא ךיז ייז ןסייר ןָאזעס ןטסקענ ףיוא

 יז ?רעכעה ןייז ןָאק ,ךעלטנגייא ,סָאוװ .רוטַארעטיל ןיא רעכעה ןוא

 וועערדנַא דינַאעל ,דלייוו רַאקסָא ,וָאש דרַאנרעב ,ןעסביא ןוֿפ ןעמַארד

 עטצעל סָאד קיֿפױלרַאֿפ ןענַײז ןייבשריה ץרפ ןשידִיי םעד ןוֿפ ןוא
 ןיא טינ :ץורית רעד זיא .רעקלעֿפ עלַא ַײב עניב רעד ףיוא טרָאװ
 ױזַא יו ןֿפוא םעד ןיא רָאנ ,רעטיײװ ןייג ייז ןליוו ןיילַא עמַארד רעז
 רַאֿפ ןעמונעגנעמַאזװצ ךיז טָאה סע .ןרעוו טלעטשעג לָאז עמַארד יד

 .עּפורט עכעלרעדנּווו ַא רעטַאעט םעַײנ םעד
 טרעסעבעגסיוא ןזומ סָאװ ,ןכַאז ךס ַא ,ךס ַא ָאד ךעלקריוו זיא סע

 -ילַבוּפ ןרַאֿפ טיירגעגוצ טרעוו עמַארד ַא ױזַא יו ןֿפוא םעד ןיא ןרעוו
 ןענַײז עּפורט רעד ןוֿפ ןרַאיטקַא עלַא יד סָאד ,זיא טקַאֿפ רעד .םוק
 טרעייז יבַא סרעטַאעט ערעדנַא יד יו רעקינייו ןענידרַאֿפ וצ ןדירֿפוצ
 ןיא ַײס ,רעטַאעט ןשירעלטסניק-ןייר ַא עעוו רענעלּפ ןוא תומולח
 יד ןוֿפ םיטרפ עלַא ןיא ַײס ןוא ,ליּפש סעד ןיא ַײס ,ןעמַארד יד
 ןיא .ןרעוו טכעלקרױוװרַאֿפ ןלָאז ,רעטַאעט ַאזַא ןיא ןעגנוריֿפֿפיוא
 -רעטַאעט רעַײנ רעד ןיא רעטסקיטכיו רעד זיא סָאד ןוא ,טקנופ
 טלַא .ןַײז טינ לָאז עכירַאטס רעדָא רַאטס ןייק זַא ,זיא ,טֿפַאשלעזעג
 רָאיטקַא רעדעי .רָאסישזער םעד ןעגלָאֿפ ןזומ עלַא ןוא ךַײלג ןענייז
 עסירעטקַא רעדָא רָאיטקַא ןַא ןעוו .רַאטס ןייק טינ ןוא רַאטס ַא זיא
 .רַאטס ַא יז רעדָא רע זיא ןַאד ,גנולעטשרָאֿפ ַא ןיא סיוא ךיז טנכייצ
 .רַאטס ַא רערעדנַא רעד זיא ,סיוא רערעדנַא ןַא ךיז טנכייצ ןעגרָאמ
 ."רעקיטירק יד וצ ןזָאלעגרעביא טרעוו סעטסיס-רַאטס יד זַא ,טסייהיט

 | | ;טבַײרש ןירָאג .ב

 יד יו ןָאזעס ןקירָאֿפ ןעז וצ רָאנ טינ טבעלרעד ןבָאה רימ..,
 סיילפ גניווריא רַאֿפ הרוחס עטוג ַא ןרָאװעג זיא עמַארד ערעסעב
 רעד רַאֿפ ץנערוקנָאק ַא ןביױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה סע רָאנ ,רעטַאעט
 ,לֿפיױוצ רעדעי ןדנּױױװשרַאֿפ זיא סע יו ךיג ױזַא .עמַארד רערעסעב
 ךיז טָאה ,ןסעיפ ערעסעב רַאֿפ םלוע ןשביה ַא ָאד ןבָאה רימ זַא

 ןפנעמדיוו ןוא רעטַאעט םעַײנ ַא ןעמענוצ עינַאּפמָאק ַא טעדנירגעג

 רעטַאעט רעַײנ רעד .עמַארד רערעסעב רעד רַאֿפ סיוכרוד םיא

 יַאּפמָאק יד ןוא סרעשזדענעמ יד ןוא ,רעטַאעט ןדרַאג רעד ןַײז טעיו

 טרַאד ןליּפש וצ הנוכ רעקיצנייא רעד טימ ןיירַא ןיהַא ןטערט עינ

 | .ןסעיּפ ערעסעב סיוכרוד

 טקירטס ַא זיא גנומענרעטנוא יד זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ףרַאדימ

 רעד ןיא הנומא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רָאּפ ַא .עטַאווירּפ ןגנערטש}

 ןגיא רעייז ףיא ןוא ,רעמענרעטנוא יד ןענַײז ,עמַארד רערעסעב
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 ןופ ןָאקיססעל

 טינ ייז ןענַײז ,ןרעלקרע ייז יו .ןעמונעג רעטַאעט סָאד ייז ןבָאה טלעג
 טעוו ,ןַײז ןלעוװו עכלעזַא ביוא ןוא ,ןוֿפרעד ןטיֿפָארּפ ןכַאמ וצ ןסיוא
 .דוסי ןטרעכיזעג ַא ףיוא רעטַאעט םעד ןלעטש וצ ןייג חויר רעד

 רענעי ןַײז רעטַאעט ןדרַאג רעד ףרַאד ,עמונעג טנורג ןיא-
 -ַאעט רעד.. .טבערטשעג ןרָאי עלַא ןבָאה רימ ןטלעוו וצ רעטַאעט
 טעוו רע .רעכייר לאונמע -- רעסישזער ןטוג ַא ןבָאה טעװ רעפ
 -סיוא ןוא סעיצַארָאקעד יד וצ טײקמַאזקרעמֿפױא סױרג ןקנעש

 .עסיורג ןָא טייג סע ןכלעוו ןיא רעטַאעט ןוֿפ גיױוצ ַא ,גנוטַאטש -

 טכערּפשרַאֿפ ןעמ יו ,ןגָאז וצ ןבָאה טעװ ןסעיפ ןקעוװ .תורקֿפו

 -ַאב רָאפ ַא ןוֿפ ןייטשַאב טעוו סָאװ ,|טעטימָאק | דרָאָאב ַא.. ,זדנוא
 רעד ןוֿפ ןרָאיטקַא ענעבילקעגסיא רַאּפ ַא ,ןטַארעטיל עטסוװו

 ךיז טעוװ רעטַאעט ןדרַאג רעד .. .רעכייר לאונמע ןוא עינַאּפמאק

 ,סיוו זדנוא טזָאל'מ יװ ןוא ,רעבמעטפעס ביהנַא ןיא ןענעֿפע

 ןשטניוו רימ .ןבָארּפ ןכַאמ ךיז ןלעטש יילושזד בײהנָא ןיוש ןעמ טעװ

 ."גלָאֿפרעד ןטסערג םעד רעטַאעט םעד
 :"עמיטש רעטעברַא עַײרֿפ , יד טבַײרש לקיטרַא ןעמינָאנַא ןַא ןיא
 סָאד ןרָאיארַאֿפ יװ רעמ סנייא .סרעטַאעׂש עשידִיי סקעז.;

 סעַײנ ןוֿפ רעדנירג יד.. "רעטַאעט עשידִיי עַײנ סָאד, זיא עטסקעז
 עשירַארעטיל ךעלסילשסיוא... םַארגָארּפ םעַײנ ַא טימ ןעמוק רעטַאעט
 .ןטשרע סלַא- ןֿפוא ןשירעלטסניק ַא ףױא טריֿפעגֿפױא . ןסעיפ
 -מָאק רעליּפשיוש רעד ןיא .םעטסיס-רַאטס םעד טֿפַאשעגּפָא ..טירש
 ,ןיבור ןושרג ,ימע-ןב ֿבקעי ,רעלדַא עיליצ :ןטנעלַאט עגנוי.. עינַאפ

 עטבַאגַאב ַאזַא ךיוא .ערעדנַא ךָאנ ןוא טדִימשדלָאג לאיחי ,לעּפַא הנח
 רַאטס ןייק רעבָא .שטיוָאמַארבַא אניב יו עסירעטקַא ענערַאֿפרעד
 ןיא רעסישזער ןקיעֿפ ַא רעטַאעט עַײנ סָאד טָאה רַאֿפרעד .ָאטינ זיא
 רעכלעוו ,רעכַײר לאונמע רעליּפשיוש ןטמירַאב םעד ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד
 רעַײנ רעד ןוֿפ ןרעריֿפ} *רעדיל, רעקידנעטשלוֿפ רעד ןַײז טעװ
 קיטנָאמ ןקידנעמוק ךיז טנֿפע "רעטַאעט עשידִיי עַײנ סָאד, .עניב
 עטסופ יד, עידעמָאק סנייבשריה ץרפ טימ ,"יעד רָאבַײל, ,טנוא
 רָאּפ עטצעל יד רַאֿפ ןרָאװעג טרידוטש זיא עכלעוו ,"עמשטערק

 .?ןטַאנָאמ

 :ןבירשעג *גָאט רעד, טַאה רעטַאעט ןוֿפ גנונעֿפערעד רעד ֿברע

 םעד ,גָאטנָאמ םעד ךיז טנֿפע סָאװ ,'רעטַאעט עשידִיי עַײנ סָאד',
 סנייבסעריה ץרפ טימ ,ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא ,רעבמעטּפעס }1
 ןוֿפ גנוימַאב רעד קנַאד ַא ןסקַאוועגסיוא זיא ,"עמשטערק עטסוּפ יד,
 םעד קנַאד ַא ןוא ,שארב ימעדוב ֿבקעי טימ רעלטסניק עגנַײעּפורגַא
 זַא ,ךעלריטַאנ זיא סע ןוא ,רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא ןוֿפ גלָאֿפרעד
 עכעלטע טימ ןלעטשקעװַא הליחתכל טזומעג ךיז טָאה רעטַאעט סָאד
 יו ,טסנוק רעשיטַאמַארד ןוֿפ רעטייל םעד ףױא רעכעה ךעלּפערט
 .ן*רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא,} רענַײז עטַאט רעד ןענַאטשעג זיא סע
 רעד וצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוטיײרברָאֿפ עלַא יד ווֿפ
 ןחכיזניה עלַא ןיא ךיז טכַארטַאב רעטַאעט סָאד זַא ,ןעז וצ זיא ,גנונֿפע
 סָאד סָאװ ,סעַײנ עקיטכיוו עטשרע יד... .דעטַאעט ןרעדָאמ ַא רַאֿפ
 רעשירעלטסניק סלַא ,רעסישזער ַא זיא ,טריֿפעגנייא טָאה רעטַאעט
 עזעידִיי סָאד טָאה ןרעסישזער עסױרג ןייק .עניב רעד ןוֿפ רעריֿפ
 ןעמזקעגסיוא רעבירעד סע זיא .טגָאמרַאֿפ טינ ןילַא רעטַאעט
 ןוֿפ ןעטנעמ ַא רעטַאעט םעִַײנ ןוֿפ ץיפש רעד ןיא קעטשוצקעווַא
 סָאד .רעטַאעט ןרַאֿפ ןטסנידרַאֿפ עסיורג טימ רעבָא ,דמערֿפ רעד
 ןוא דעליּפשיוש רעשטַײד רעטמירַאב רעד ,רעכייר לאונמע זיא
 ,ףױא טריֿפ רעטַאעט סָאד סָאװ ,קיטש ןטשרע םעד ןיא .רעסישזער
 רעד רעטניה ןוֿפ רעלטסניק םעד ןעז לָאמ ןטשרע םוצ רימ ןקעװו
 ןַײז רעבָא ,ָאטינ ןגױא ערעזדנוא רַאֿפ זיא סָאװ ,שטנעמ רעד ,עניב
 ןליּפש סעד ןוֿפ קידנבײהנַא ,ןעעז רימ סָאװ ,ץלַא ףיוא ךיז טליֿפ טנַאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 -בַײלַאב ריא ,עניב רעד ןוֿפ גוטַאטשסיױא רעד טימ קידנקידנע ןוא
 0 + .ווא.א גנוט

 רעלָאמ ןשידִי ַא ןֿפורעג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רעטַאעט סַאד
 רעד ןיא ןבעגנַײרַא ןוא סעיצַארָאקעד יד ןלָאמ וצ ןעמָאנ ַא טימ
 ,עיזַאטנַאֿפ עשירעלטסניק ןוא טנעלַאט עניב רעד ןוֿפ גנוטַאטשסיױא
 עטסוּפ, סנייבשריה ןיא.. .קרעװ םעד ןיא ַאד ןענַײז ייז יװ יזַא
 ןטנַאקַאב ןוֿפ קרעוו יד ןעז לָאמ ןטשרע םוצ רימ ןלעוו "עמשטערק
 סָאװ ,ןעגנומיטש יד ןוֿפ טנורג ןֿפױא ןֿפַאשַאב ,ָאקשָאֿפ ףסוי רעלָאמ
 ךיז ט מַאב רעטַאעט סָאד .קרעוו סנייבשריה ןוֿפ טייועגנָא ןענַײז
 טינ ,רעליפשיווע יד ַײב ךַארּפש עכעלטייהנייא ןַא ןריֿפוצניײא
 סָאװ ,שידִיי ַא רָאנ ,"סעּוו, ןוא "סָאװ, טינ ,"ןעמיק, ןוא *ןעמוק;
 ."עניב רעד ףױא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,עלַא ַײב עבלעז סָאד ןַײז לָאז

 "ץמשטערק עטסופ יד , ןיא 'קיציא , סלַא ימע-ןב בקעי

 ןָאזעס ןיא זיא *רעטַאעט רעשידִיי רעַײנ, ןוֿפ לַאנָאזרעּפ סָאד

 :ןוֿפ ןענַאטשַאב 0

 ַאינָאס ,רעלדַא יליצ ,שטיװָאמַארבַא עניב ,לעּפַא הנח :ןעױרֿפ

 .רעצינש ַאטעירנעה ןוא ןַאמלרעּפ ַאדיא ,רענסגנעל ַארַאלק ,ַאיַאקסרוג

 לאיחי ,ימע-ןב ֿבקעי ,רעלדַא םעס ,סמַארביײא ףלָאדַא :רענעמ

 ,דראגלע רָאדיזיא ,לעזיימ ןַאמיײה ,גרעבסייוו סיאול ,טדימשדלָאג

 רעטעּפש ,דלָאגנהעש ףסוי ,רעכייר לאונמע ,ןיבור ןושרג ,דירֿפ רַאזַאל

 .ןַאמרעג יסול ןוא עשימ ןעמוקעגוצ ךיוא ןענַײז ןָאזעס ןיא
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 -עג ןסָאלשַאב קימיטשנייא זיא סע זַא ,טלייצרעד רעלדַא יליצ

 יד' סנייבשריה ץרּפ טימ ןענעֿפע ךיז לָאז רעטַאעט סָאד זַא ,ןרָאװ
 יד ןוא ,ןכָאװ-ףוס ןרעװ טליּפשעג לָאז סָאװ ,'עמשטערק עטסופ

 -נטימ יד ןיא ןרעוו טליּפשעג קיטַײצכַײלג לָאז סָאװ ,עסעיּפ עטייווצ
 ייוצ ןוא ,'ןשטנעמ עמַאזנייא' סנַאמטּפיױה ןַײז לָאז ,ןטנוװָא-ךָאװ
 -געט יד וצ ןטָארטעגוצ ןיוש ןעמ זיא ןליּפש ןביײהנָא ןרַאֿפ םישדח

 .ןסעיּפ עדייב ןוֿפ ןבָארּפ עכעל

 ײ"עמשטערק עטסופ יד

 רעבמעטּפעס 1 םעד טנֿפעעג ךיז טָאה *רעטַאעט עשידִיי עַײנ; סָאד

 ןוֿפ טריסישזער ,"עמשטערק עטסוּפ יד, סנייבשריה ץרּפ טימ 9

 | .רעכייר לאונמע

 םחנמ} םירג .מ ןוֿפ ןרָאװעג טסירגַאב זיא גנונעֿפערעד יד

 :ןֿפוא ןקידנגלָאֿפ ףיוא |אשיירָאב

 ןעמ ןענַאוװ זיב געוו רעגנַאל ַא ןעוועג זיא סע !לזמ טימ ןַײז לָאז,

 ןיק ןטעב ןֿפרַאד טינ לָאז סָאװ ,רעטַאעט ַא וצ וצרעד ןעמוקעג זיא

 .ןרָאװעג ןֿפַאשַאב ךעלדנע זיא סע ןוא ,גנוקידלושטנַא ןוא תונמחר

 ןָא רעטַאעט סָאד; רָאנ ,ֿפורעג סע ךיא טלָאװ רעטַאעט טסנוק טינ-

 טדיישרעטנוא סע סָאװ טימ עטסֿפרַאש סָאד זיא סָאד לַײװ ,"תונמחר

 ןעניזניא טֿפרַאדעג לָאמ עלַא טָאה ןעמ.. עקיטציא זיב יד ןוֿפ ךיז

 סָאד -- ,?קיטש עטכעלש ַא.. ןענָאמ ליֿפוצ טינ רָאט ןעמ זַא ,בָאה

 עניב רעזדנא -- גנטַאטשסױא עטכעלש .קידלוש זיא םוקילבופ

 ןענרעלוצסיוא טַײצ ןייק ָאטיג -- טליּפשעג טכעלש ,וםערא ױזַא זיא

 ןוא תוצראה םע .קיטש ַײנ ַא קיטנָאמ ןדעי ףרַאד ןעמ לַײװ ,ןלָאר יד

 ,ןגָארקעג טינ גנודליב ןייק ןבָאה ןרָאיטקַא ערעזדנוא -- טײקבָארג

 ...רעטַײוו ױזַא ןוא

 ןוֿפ ןעוועג רָאלק זיא ...רעטַאעט םעַײנ ןוֿפ גנונעֿפערעד רעד ַײב..

 ַא טגנַאלרַאֿפ . רעטַאעט סָאד . גנוריֿפֿפױא רעד ןוא ןָאט םעד

 טָאה סע ןעוו . !תונמחר טימ סא .כַײלג ַא וצ יו ךיז וצ גנויצַאב
 ךיז טָאה סע ןוא טקַא ןטשרע ןוֿפ גנַאהרָאֿפ רעד ןבױהעגֿפױא ךיז

 ,גנוטלַאה רעייז טימ ןשטנעמ יד ןוא רעמייב יד טימ עניב יד ןזיווַאב
 ןוא ףיא ןשטנעמ יד טָא ,יעה :גיױא יד רַאֿפ ןָאטעג ןייש ַא טָאה
 סע ןעוו .סעיזנעטערפ ןעטכערעג} ךָאד ןבָאה עניב רעד רעטניה

 ךיז טָאה'ס ןוא ,הנותח יד ,טקַא רעטיױוצ רעד ןעגנַאגעגכרוד ןזיא

 ןרָאװעג טגײלעגנַײרַא זיא סע עיזַאטנַאֿפ וא טעברַא לֿפיװ ןעזרעד

 טָאה ,סענעצס-ןסַאמ יד ןוֿפ גנובעלַאב יד ןיא ןוא ןעגנוריּפורג יד ןיא

 טֿפור ,טכַאמעג סָאד טָאה סַאוװ ,שטנעמ רעד ,יעה :טליֿפרעד טושּפ ךיז
 ןוא ,טקַא ןטירד ןכָאנ ױזַא ןוא .לעוד ןקיטסַײג ַא ףיוא סױרַא ךימ
 ןייק טינ ןעמ ליװ ָאד :קיטסול ןרָאװעג זיא סע ןוא ,סולש םוצ יזזַא
 ןצ רימ רָאג ךיז טביױלק ןעמ -- טרעקרַאֿפ דָארג .רימ ןוֿפ תונמחר

 ןעמ... טניימ סָאד ..טסנוק טסייה סָאװ ,םעד ןוֿפ עיצקעל ַא ןבעג

 ןוא .טסנוק ןעז וצ גנטרַאוװרע רעלוֿפ רעד טימ ןעמוק ןענָאק טעװ

 רעד טימ ןוא סָאמ רעד טימ.. סע ןרעדָאֿפ וצ טכער ןלוֿפ טימ
 רעד וצ ַײס ,קיטש רעד וצ ַײס ,ןייגוצ םעד וצ רימ ןלעוװ גנויצַאב
 לַײװרעד רעבָא ,ןעמוק ךָאנ ףרַאד גנוטכַארטַאב יד .גנוריֿפֿפױא
 .גנונֿפערע רעד ןגעוו רעטרעוו עכעלטע

 -םוי טליֿפעג ךיז טָאה סע א םלוע רעסױרג ַא ןעוועג זיא סע
 ןרָאיטקַא יד ,ןרעכייר ,ןענייבעריה ןֿפורעגסױרַא טָאה ןעמ .ֿבוט
 ןבָאה עלַא טינ שטָאכ ןוא ,סעיצַארָאקעד יד טרידָאלּפַא טָאה ןעמ
 רעבָא ,טכַארבעג טָאה רעטַאעט עַײנ סָאד סָאװ ,ןֿפירגַאב יונעג רשֿפא
 .טליֿפעג רענייא רעדעי טָאה עַײנ סָאד
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 -ערע רעד ןגעוו רעטרעוו עכעלטע זיולב טדערעג טָאה ןייבשריה
 סָאד ןעוו ןדייר וצ ןעוועג רעטכַײל םיא טלָאװ סע :טגָאזעג ןוא גנונֿפ
 ןטכירַאֿפ םיא ךימָאל .קיטש סנרעדנַא ןַא טימ ךיז טנֿפע רעטַאעט
 ,עּפורט רענעגייא רעַײא טימ ןעגנורעדנַאוו עקילָאמַא ערעַײא רַאֿפ
 -ןצֿפױא םיא טימ רעטַאעט ַאזַא טניימעג טָאה ריא ןשוו ,ןייבשריה
 רעטַאעט םעד ןיא קיטש רעַײא זַא ,תועדה לכל ,ךַײא טמוק ,ןעיױב
 !"תונמחר ןָא רעטַאעט, ,לזמ טימ ןַײז לָאז ."עטששרע יד ןַײז לָאז

 :טבַײרש ןירָאג .ב

 עזעיטנַאמָאר סלַא טנכײצַאב זא "עמשטערק עטסופ יד,.,
 עטשרע יד ןרָאװעג טנכײצַאב ךיױא ןענַײז ױזַא ,עידעמָאק-סקלָאֿפ
 ןיא ןָאזעס ןטצעל ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,סעידעמָאק 3
  סדימש םעד, ,"לקניוו ןֿפרָאװרַאֿפ ַא;| רעטַאעט סיילּפ גניווריוא

 רעבָא זיא "עמשטערק עטסוּפ יד, .|"רעדלעֿפ ענירג, ןוא "רעטכעט
 ,ןעוועג רעיושוצ ןרַאֿפ עניב יד זיא ןטרָאד .ענעי ןיא ןטָארעג טינרָאג
 -ירּפ יד ,ךיז טוט ןטרָאד סָאװ ,ץלַא ןעזעג טָאה רע .ןֿפָא ,ןגָאז וצ ױזַא
 ,סעגירטניא ,עביל רעייז ןיא סעקינבושי יד ןוֿפ גנולדנַאה עוויטימ
 -עגרַאֿפ ןקיטסייג ַא םלוע םעד טֿפַאשרַאֿפ טָאה ,האנש ןוא יירעטעקָאק
 .רעטכעלעג ןטנוזעג ַא םיא ַײב ןֿפורעגסױרַא ןוא ןגינ

 רעצנַאג רעד ."עמשטערק רעטסוּפ, רעד טימ רעבָא זיא שֵרעדנַא
 ,ןביילג סעקינבושי יד .ןבױלגרעבַא ןוֿפ ןעמענ ָאד ךיז ףרַאד רָאמוה
 ןעמונעגקעווַא ייז ןבָאה ,עמשטערק עטסופ יד ןֿפרַאוניײא ןטימ זא
 רַאֿפרעד ךיז ןענעכער ענעי ןוא ,עטוג-טינ יד ןוֿפ החונמ םוקמ םעד
 אבב ןייק טינ עטוג-טיּנ יד ןענַײז סעקינבושעי יד רַאֿפ .ייז טימ {ּפָאְו
 רָאמוה רעצנַאג רעד ןוא ,טייקכעלקריוו עקירעיורט ַא רָאנ ,השעמ
 טקוקעג ,ןסעזעג םלוע רעד עקַאט זיא .ןדנּוװשרַאֿפ ןוֿפרעד טרעוו
 רעיילש ַא טימ ןעוועג טלָאוװ יז יו ױזַא טליֿפעג ןוא עניב רעד ףיוא
 רעד ףיוא טעז רע סָאװ סָאד יצ .רעכיז ןעוועג טינ זיא רע .עיוצראֿפ
 / ,רָאֿפ ןטרָאד עקַאט טמוק ,עניב

 -ַאק א ?טעל ןשירעמשטערק ןשידִיי ןוֿפ עידעמָאק ַא סָאד זיא.
 -רעבַא םעד ןוֿפ סַאּפש טכַאמ רָאטױא רעד רעכלעוו ןיא עידעמ
 עמושטערק עטסופ יד זיא רשֿפא ןוא ...?תוחור ןוא םידש ןיא ןביולג
 ,םידשש ןייק טינ ןענַיז םידש יד ןוא עמשטערק עטסוּפ ןייק טינרָאג
 רעױשוצ רעד טכַארט -- ?סעשילָאבמיס סעּפע רַאג זיא סָאד ןוא
 רעד ףױא סָאװ טינ טקרעמַאב רע זַא ,ױזַא ךיז טכַארטרַאֿפ ןוא
 רעד סָאװ ,עדנעגעל ַא רָאג םע זיא רשֿפא ןוא .רָאֿפ טמוק עניב
 עקיזָאד יד ןוא ,טרעהעג טָאה רע יװ ןבעגעגרעביא טָאה רָאטױא
 ,עסעיפ ַא טליפש'מ תעשב ןַײז טינ ןֿפרַאד עכלעוו ,תובשחמ עלַא
 .ּפָאק םוצ טינ ןוא ןצרַאה םוצ עסעיפ ַא טדער ץלַא ןוֿפ רעירֿפ לַײװ
 .רעטַאעט ןוֿפ סױרַא טייג'מ ןעוו רעטעפע טשרע ןעמוק תובשחמ
 ישזער יד ..רעשידִיי ןייק טינ ןטעשװס|} טַאלּפ רעד זיא וצרעד..
 יד .. .עטנכייצעגסיוא ןַא זיא טקַא ןטרעֿפ ןוא ןטירד ,ןטשרע ןיא
 עינַארַאטס סיורג ןוא קשח טימ ןָאטעג טעֶברַא רעייז ןבָאה ןרָאיטקַא
 ,.יזימ)

 ןעמ זַא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא לָאמ עטשרע סָאד רשֿפא ץא
 רעד .גנולעטשרָאֿפ רעטשרע רעד ַײב ןיוש רעלֿפוס ַא ןָא ךיז טײגַאב
 .זחּכ רשָיי ןסױרג ַא רַאֿפרעד טנידרַאֿפ רעטַאעט

 ןוֿפ זיא "עמשטערק עטסופ, רעד ןיא לָאר עטסקיטכיוװ יד
 -דלָאג לאיחי רָאיטקַא רעגנוי רעד ריא טָאה טליּפשעג ןוא ,טעדנעב
 ןבלעז םעד ןזיוועג ןוא טנעמַארעּפמעט טימ טליּפשעג טָאה רע .טדימש
 ."לקניוו ןֿפרַאוװרַאֿפ א ןיא , ןיא ןרבק םעד ןוֿפ סָאװ ןליּפש ןטוג
 טָאװ ,ןח םעד טימ "עטיימ , ווֿפ לָאר יד טליּפשעג טָאה רעלדַא עליצ...

 .ןלָאר טרָאס סעד ןיא ןעגנוגעווַאב עריא עלַא ףיוא ןסָאגעגסיױא זיא !
 ןוֿפ לָאר רעד ןיא רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יװ טליֿפעג ךיז טָאה ימעדוב
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 ןופ ןָאסיסלעל

 סָאד .ןטנַאקַאב ןטוג ַא ופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה רע ."קיציא;

 ןעזעג ןיוש םיא רימ ןבָאה ןלָאר טרָאס סעד ןיא סָאװ ,רַאֿפרעד זיא

 ץא תושדח םינפ ַא ןליפש טרָאס ןטלעז םעד טימ לָאמ עכעלטע

 טליפשעג טָאה יז .שטיווָאמַארבַא אניב ןעוועג זיא ןסעיּפ סנייבשריה

 יִמִעןב בקעי

 ןוא

 רעלדַא עליצ

 יד , ןיא

 עטסוּפ

 "עמשטערק

 ןייק זיא רע ןוא ,טוג רעייז ןעוועג זיא ןוא "ענעיח} ןוֿפ ןעלָאר יד
 ןרַאבטכורֿפ ַא ןענוֿפעג ַאד טָאה טנעלַאט ריא זַא ,טינ לֿפיױוצ
 טַאה רע ןוא "קיזייא , קינבושי ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג טָאה לזיימ .ןדָאב
 ןוא ,לָאד ַא ןיא ןַײרַא ךיז טזָאל רע סָאװ ,תולעמ עכעלנייוועג ענַײז
 .רעביא ןֿפױא דימת טײג רע סָאװ ,תונורסח עכעלניױועג עניײז
 ַא סעּפע םגה "אנכש, ןוֿפ לָאר יד טליפשעג טָאה ןיבור |ןןושערג |
 -טרַאה ַא ,ןליּפש ןַיז ןיא ןעוועג ןיא טײקֿפײטש רעדָא טייקטרַאה
 -עגרָאֿפ טָאה רע סָאװ ,רעטקַארַאכ םוצ ןעגנַאגעג טינ זיא סָאװ ,טייק
 ןַאמדלעֿפ אדייא עגני יד ןעוועג זיא קידעבעל ץנַאג . .טלעטש
 לָאר עניילק ַא רָאג טָאהעג טָאה דירֿפ ."עקּפיצ, ןוֿפ לָאר רעד ןיא

 מעס טָאהעג ןבָאה ןלָאר עניילק ערעדנַא ."עו-ייל , ןתח רעד סלַא

 ."דרַאגלע ןוא גרעבסייוו סיאול ,רעלדַא

 ;טבַײרש יקנעי רעד לארׂשי

 יד  עידעמָאק עכעלמיטסקלָאֿפ ,עקיטכערּפ סנייבשריה ץרפ..,
 ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא דנצנעלג זיא סָאװ ,"עמשטערק עטסּפ
 ילעוו ,עּפורט-טסנוק רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ
 ד ןלעטש סָאו ,ןטסיטרַא םינימ עכלעזַא רעטױל ןוֿפ טײטשַאב עכ
 | .עמַאננייא רעד ןוֿפ רעכעה טסנוק

 ועד טימ ,ןליּפש ןטימ עסעיפ יד ,עצנַאג סלַא גנולעטשרַאֿפ יד
 -רַאֿפ סָאװ ,לדיימ עגנוי ענייש ,עקידונח ,עסיז ַא זיא ,גנוטַאטשסױא
 ןָא טבייה עמ יו לענש ױזַא רעבָא ,םינּפ ןקיטכיל ריא טימ טֿפושיּכ
 סע ,קירעױרט רעייז זיא ,קוקוצוצ רעטנענ ךיז םינּפ ןקיזָאד םוצ

 .ןצרַאה ןֿפױא ענטומעלַאק טרעוו
 זיב ךיז וצ טָאה קיטש םעד ןוֿפ גנוטַאטשסיױא עקיטרַאסיורג יד...

 ןוֿפ ןליפש סָאד.. .רעטַאעט ןעידִיי ןיא טַאהעג טינ ןכַײלג ןייק טציא
 סנטסרעמ ,ןטָארעג קרַאטש רעייז טינ רעבָא ,ןייש זיא ןטסיטרַא יד
 רעסַאֿפרַאֿפ רעד סָאװ ,ערעטקַארַאכ יד ןוֿפ טײקשלַאֿפ רעד בילוצ
 רוגיֿפ עקיטכערּפ ַא רָאֿפ ךיז טימ טלעטש ימע-ןב .ןלָאמעג טָאה
 ןיא ןוא הרובג ןוא טייקנייש ןַײז ןוֿפ סייו סָאוװ ,רעױּפ ןגנוי ַא ןוֿפ

5078 



 רעטַאע ט ןשידיי

 -ןצַײב תוחוּכ עלַא טימ טסיטרָא רעד רעבָא טֿפמעק .ףיורעד ץלָאטש

 םיא ףױא טָאה רעסַאֿפרַאֿפ רעד סָאװ ,"טַאלּפ, אשמ יד ןעמוק -
 עכנַאמ טדימש "טעדנעב, סלַא טדימששדלָאג לאיחי ... .טגײלעגֿפױרַא
 ,טכעלש עמיטש ןייז זיא טֿפָא רעבָא ,לָאר ןַײז ןיא ןטנעמָאמ ענעדלָאג
 טינ זיא עקסַאמ ןַײז ןוא ,טגָאז רע סָאװ טינ טושפ טסיוו עמ ןוא
 .עילַארטַאעט לסיב שביה ַא זיא ןרעװ עגושמ ןַײז .דנגייצרעביא
 רעד טָאה לָאר ןַײז ןיא .ןילַא ןבעל סָאד זיא *ענכַאש, סלַא ןיבור
 ,ןבעל טזָאלעג םיא טָאה רע .טַאלּפ ןייק טלקיוורַאֿפ טינ רעסַאֿפרַאֿפ
 ,ןצעזסיוא רשֿפא ןָאק עמ סָאװ ,עקיצנייא סָאד .עקַאט טבעל רע ןוא
 ַאזַא רַאֿפ קיטֿפערק וצ ןלעטש עקינייא ןיא זיא עמיטש ןַײז סָאוװ זיא
 "ןבירטעגכרוד, רעמ ךָאנ זיא "עטיימ, סלַא רעלדַא עיליצ .ןַאמ ןטלַא
 -רעביא יז .ןלָאמעג שלַאֿפ יז טָאה רעסַאֿפרַאֿפ רעד טיול יו שיטָאטש

 ָאװטסטעקַאק ריא א ,סענעצס-עביל יד ןיא רעייהעגמוא טביירט
 רָאּפ ַא יז טָאה ךָאד .עמַאד רעזירַאּפ ַא ןוֿפ יד רעבירַא טֿפָא טייג
 .דלושמוא עשיֿפרָאד יד ריא ףױא טור סע עכלעוו ןיא ןטנעמָאמ
 עכַאֿפנייא ןַא יו ךַאֿפניא ױזַא ,"ענעיכ, סלַא שטיווָאמַארבַא עניב
 רַאֿפ קערש ריא וליֿפַא .ןַײז ףרַאד ןרָאי סענעיכ ןיא ױרֿפ עשידִיי
 םעד ,"קיזייא סלַא לזיימ .ןעמוקלוֿפ ,ךעלריטַאנ זיא הּפילק רעד
 ןרעוו טגָאזעג ןָאק עקיבלעזסָאד ווא ןטָארעג רעייז זיא ,רעטָאֿפ סנתוז
 דירֿפ .שיטַאּפמיס טסכעה זיא יז ."עקּפיצ, סלַא ןַאמדלעֿפ ַאדיא ףיוא
 ןוא ,ןגָאז וצ רעקינייװ ךָאנ ןוא ,ןָאט וצ קיניײװ טָאה "שובייל , סלַא
 םעד ליֿפוצ ןליפש וצ טייקיניױו רעזיד ןיא םיא טגנילעג ךָאד
 ."טנייֿפ טָאה רעטַאעט ןיא םלוע רעד ןכלעוו ןתח "ןרעדנַא;

 ;טבַיײרש ףָאגָאר ללה

 ענירג, ןוא "רעטכעט סדימש, ,"לקניוו ןֿפרָאוװרַאֿפ, םעד ךָאנ,
 .גנשיױטנַא ןַא *"עמשטערק עטסופ יד; סנייבשריה זיא "*רעדלעֿפ

 ,"עטוג טינ; ןגעוו עדנעגעל ַא ךעלטנגייא טריזיטַאמַארד עסעיפ עזיד

 41 ןיא עיזעָאּפ רעצנַאג ריא טימ עילימַאֿפ-סֿפרָאד עשידִיי יד ןוא

 עדנעגעל יד ןכלעוו ףיוא טנורגרעטניה ַא ,ךַאז ןבענ ַא יו רעמ טינ
 רעד .טנכייצעגסיוא עסעיּפ יד טרעוו טליּפשעג ...ןלָאמעגסיוא טרעוו

 טכַארבעגסױרַא ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא רעכַײר לאונמע רעסישזער

 יד ,גנוטַאטשסיױא יד .ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא סָאוו ,סעלַא ריא ןיא

 -ילעטניא ןליּפש ןרָאיטקַא יד .שירעלטסניק תמא ןענַײז סעיצַארָאקעד
 ןעק רעליּפשיווע רעדעי זַא ,ךיז טייטשערַאֿפ סע .קיטכירֿפױא װא טנעג

 .קידנעטשלוֿפ עלָאר ןַײז

 רעייז טנָאמרעד "טעדנעב , ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טדימזעדלָאג לאיחי
 טָאה רע ןכלעוו ,"לקניוו ןֿפרַאװרַאֿפ ַא, ןוֿפ ןרבק םעד ןָא קרַאטש
 רעד לַײװ ,גנוצעזסיוא ןייק טינ זיא סָאד .טליפשעג ןָאזעס ןטצעל

 -עגֿפױא טוג םיא טָאה טדימשדלָאג ןוא רעבלעזרעד זיא רעטקַארַאכ
 רעזיד ןיא ןריּפָאק טזמעג ןיילַא ךיז טָאה ןוא עסעיּפ רענעי ןיא טסַאֿפ

 םעד ןוֿפ טקירַאֿפ בלַאה טרעוו רע ּוװ רעבָא ענעצס רעד ןיא .עסעיּפ
 ןיא טָאה רע עכלעוו ,טֿפַארק ַא סױרַא טדימשדלָאג טגייצ ,ףושּכ
 טליּפע רע .ןזייו וצ טַאהעג טינ טיהנגעלעג ןייק עסעיפ רענעי
 קורדנַײא םעד טכַאמ ןוא ,רעַײֿפ טימ לוֿפ ,קרַאטש ענעצס עזיד
 ענעקַארשעצ עֿפיט ןוֿפ קורדנַײא ןַא ,טרעדָאֿפ עלָאר יד עכלעוו
 עטסקיטכיוו יד ןיא.-. ןיזנַאװ טימ ךיז טצענערג עכלעוו ,גנוגערֿפױא
 .טֿפַאהרעטסיײמ ךעלקריוו רע זיא ןטנעמָאמ עטסרעווש ןוא

 ."קיציא, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ימע-ןב טליפש טוג טנכייצעגסיוא
 ךעלקריוו ךיז טרעדָאֿפ סע ןוא עטרעטנָאלּפרַאֿפ ַא ןיא עלָאר עזיד
 -וצכרוד ריא טײקיעֿפ עשירעלטסניק יא ,קַאמשעג ןשירעלטטניק ַא
 רעלדַָא יליצ זיא ןטָארעג ױזַא טינ .ימע-ןב טוט סָאד ןוא ,לעיַאר ןריֿפ
 -רעִירֿפ עריא ןוֿפ ךיוא ךיז טריּפָאק יז ."עטיימ , ןוֿפ עלָאר רעד ןיא
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 ,רעכַאווש ליֿפ זיא יז רעבָא ,ןסעיּפ סנייבשריה ץרּפ ןיא ןלָאר עקיד
 םעד רעטנוא ךיז טניֿפעג יז זַא ,ןגייצ ףרַאד יז ּוו ןענעצס יד ןיא ןוא
 .דנגייצרעביא טינ טַײװ יז זיא ,תוחוּכ עשיטסימ יד ןוֿפ סולֿפנייא
 ןטערטוצֿפױא טייהנגעלעג עטשרע יד טַאהעג ָאד טָאה ןיבור ןושרג..
 ןָאט סָאד ןָאק רע זַא ,ןזיווַאב טָאה רע ןוא עדייז-ןייבשעריה ץרּפ ַא ןיא
 ךעלשידִיי ףיט ױזַא ןוא קידונח ױזַא ,קיצרַאה ױזַא ,ןייש ױזַא טקנוּפ
 | ....ערעדנַא יד יו

 -סָאד .טוג טריֿפעגכרוד עלָאר ןַײז טָאה "קיזייא,, סלזיימ ןאמייה..
 -דלעֿפ אדייא ."ןתח, םעד סלַא ןדירֿפ ןגעוו ןגָאז ךיוא ןעמ ןָאק עבלעז
 "ענעיח, סלַא שטיווָאמַארבַא עניב... םענעגֹנָא זיא *עקפיצ, סלַא ןַאמ
 טייקיצרַאה ןוא ןח טימ לוֿפ ,עמַאמ עשידִיי עתמא יד רעמיא יו זיא
 -יּפעיווע עזיד ןעז וצ טינגרַאֿפ רעתמא ןַא זיא סע .טײקיטכירֿפיוא ןוא
 ."עניב רעד ףיוא ןירעל

 ;טבַײרש |אשייראב םחנמ} םירג .מ

 עטֿפַאהרעטסײמ יד ךיז טליֿפ גנוריֿפֿפױא רעצנַאג רעד ןיא..,
 יד ,ןעגנוריּפורג יד ,םענעצס יד ףױא ױזַא ,רעסישזער ןוֿפ טנַאה

 ןטסערע םוצ טעמּכ זיא סע .גנטלַאה רעײז ,רעליּפשיױש ענלצנייא

 םענעטלַאהעגסיוא ַאזַא ןליֿפ רימ סָאװ ,עניכ רעזדתא ףױא לָאמ

 ןוא רעטשרע רעד יוװ ,רעדליב ןַארַאֿפ .קיטש רעצנַאג רעד ןיא ןָאפ

 ןיא הנותח יד... .ןרעוו ןגיטשעגרעביא טינ ןענָאק סָאװ ,טקַא רעטירד

 -לצנייא עלַא טימ ,עניב רעד ףיוא ןָאזרעּפ 50 יד טימ טקַא ןטירוצ

 ןעעז רימ עכלעוו ,עיציזָאּפמָאק עשינעצס ַא זיא ,טרישזנַארַא ןטייה

 ,ןטייהלצנייא עלַא טימ טכַארטעגכרוד .לָאמ ןטשרע םוצ זדנוא ַײב

 -רעּפ יד ןוֿפ ןעגנוריפורג יד ןיא .עיזַאטנַאֿפ עסַאמ ַא טימ טרישזנַארַא

 ,ךיז רַאֿפ ,הנותח יד זיא ,גנודיילק רעייז ,ןעגנוגעווַאב ערעייז ,ןענַאז

 -עג טָאה ,רעסישזער רעד ,רעכַײר לאונמע רעבָא .קיטשרעטסַײמ ַא

 םעד ,גומיטש יד יװ עניב רעד ףיא טיקכעלקריוו יד רעמ ןעז

 עכלעוו ,םירחוס עדמערֿפ יד ןַײרַא ןעמוק טָא .קערש ןכעלֿפיײרגַאבמוא

 רעייז .םעכעלנייוועגמוא סעּפע ןעגנערבנַײרַא ךיז טימ ךַײלג ןֿפרָאד

 ןעוו ..רָאֿפ טינ טמוק סָאד א ,טױא יד ןסײרֿפױא ףרַאד ןיגנַײרַא

 ןצ ןָא ןבייה םירחוס עדמערֿפ יד ןוא קנַאשעג השרד םוצ טמוק סע

 י םלוע רעשיֿפרָאד רעד טרעוו ,דייז ,לרעפ ,דלָאג ןוֿפ תונּתמ ןבעג

 זיא גנומיטש-קערש יד ןֿפַאשַאב ןיא ןרעכייר ףליה וצ ...ןקָארשעצ

 -סַאטנַאֿפ יד .סעיצַארָאקעד ענַײז טימ ָאקשָאֿפ רעלָאמ רעד ןעמוקעג

 ןגָאזרעד טקַא ןטירד ןיא עניב רעד ןוֿפ ןטימ ןיא רעמייב ייוצ עשיט

 רעטסופ רעד ןוֿפ תוחור יד ןגעוו טסּוװװעג טינ ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא

 עקידנעטזעטסבלעז ַא ַאד זיא ...סעיצַארָאקעד סָאקשָאֿפ ןיא .. עמשטערק

 .עיזַאטנַאֿפ עטטירעלטסניק

 (עדייז רעד| ןיבור ןושרג .םוקלוֿפ עקינייא ַײב זיא ןליּפש סָאד..

 ךיז ןזָאל (עטיימ) רעלדַא יליצ ,(רעטומ יד) שטיווָאמָארבַא סַאדַאמ

 עקרַאטש ,עטנַאזָאּפמיא ןַא טיג.. (קיציא) ימע-ןב ,ןטײברַאֿפ טינ

 טדימשדלָאג) סרעטָאֿפ עדייב ןענַײז ןבירטעגרעביא סָאװטע ,רוגיֿפ

 ןיא רעבָא ,(עובייל) דירֿפ עלָאר ןַיז ךרוד טריֿפ טקערָאק .(לעזיימ ןוא

 זיא ,ןפורג יד ןוֿפ ךיוא ױזַא ,ןדלעה-טּפיוה יד ןוֿפ יװ ,ןליּפש ןצנַאג

  ןעזעג ןטלעז טָאה ןעמ עכלעוו ,ָאט ןיא טייקנטלַאהעגסיוא ליֿפױזַא ָאד

 .זדנוא ַײב

 רעטסוּפ, רעד טימ ןביײהוצנָא געוו רעקישטילג ַא ןעוועג זיא סע

 זיא קיטש סעד ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא יד סָאוװו םעד בילוצ ַײס ,"עמששטערק

 לאונמע סָאװ ,םעד בילוצ ַײס ,םלוע רעזדנוא טנַאקַאב לסיב ַא ןױש
 טנָאקעג טינ ךַאז גנומיטשש רעד ןיא טָאה ,טסילַאער רעד ,רעכַײר

 רעבָא .ןעז טלָאוועג ןבָאה רימ עכלעוו ,טייהנעמוקלוֿפ רעד וצ ןעמוק

 וצ וצ ןעײג רימ רעכלעוו טימ סָאמ יד זַא ,ןרעוו ןסעגרַאֿפ טינ לָאז
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 יו ןוא ןַײז לחומ טינרַאג ןוא ןעגנַאלרַאֿפ ץלַא :זיא רעטַאעט םעד

 דוקלוֿפ ,עטסצנַאג סָאד יז זיא ,ןעזסיױא טינ לָאז גנולעטשרָאֿפ יד
 ."טַאהעג טציא זיב עניב רעזדנוא ףיוא ןבָאה רימ סָאװ ,עטסנעמ

 ;טבַײרש לעסקייד .ש
 טניוװועגַײב טשרעוצ :טרעדנּווועג ךיז ןוא ןעזעג ,ןעוועג ,ָאי ,ָאי,

 םנוֿפ סױרַא ןיב ךיא ןעו ןוא ,"עמשטערק עטסופ, סנייבשריה
 טלדנַאוורַאֿפ עמשטערק עטסוּפ ַא ןיא ןיילַא המשנ ןַײמ זיא ,רעטַאעט
 ןטרָאד ןבָאה ,סנכײצ-עגַארֿפ ןוֿפ ןעזסיוא ןיא ,םידש ןוא ,ןרָאװעג
 ּפָאק םעד ךיא בָאה -- ?סָאוו ךָאנ ?סָאװ וצ ?סָאוורַאֿפ .טצנַאטעגמורַא
 ביל ױזַא בָאה ךיא לַײװ .ןגָארקעג טינ רעֿפטנע ןייק ןוא ןכָארבעג
 ןיא םידש יד ךיז ןבָאה ,ךיוה ױזַא םיא לעטש ךיא ליַיװ ,ןענייבשריה
 ןייז ןוֿפ ּפָארַא ןייבשריה זיא סָאװרַאֿפ.. טצנַאטעצ ךעליירֿפ רָאג רימ
 ,ליטש ,ןטײרטש ןעילימַאֿפ ןטכילש וצ געװ ,ןטוג ,םענעדײשַאב
 רע טָאה סָאװרַאֿפ.. ?ןעמָארד ענַײז ןוֿפ ערעדנַא ןיא יו ,ךעלשטנעמ
 וצ ?עידעגַארט-סקלָאֿפ ַא ןיא עידעמָאק-סקלָאֿפ ןַײז טלדנַאוורַאֿפ
 -רַאֿפ וה ןגייא ןַײז ןוא ןרעוו עגושמ טֿפרַאדעג טעדנעב טָאה סָאװ
 ?ןעגנערבמוא ענעדִיי רעגולק ןוא רעטוג ןַײז טימ ךיז ןוא ןענערב
 ַא רעייז זיא םזיציטסימ.. ?םזיציטסימ לקיטש ַא סָאד זיא רשֿפא-
 סע ..סעּפע טגָאז סע ןעו.. ןײטשרַאֿפ סע ןָאקימ ןעוו ךַאז ענַיֿפ
 -יז זיא ןייבועריה :תמא סעד ןגָאז חמ ךיא רעבָא ,ייוו ךַאֿפנײא טוט
 טסנק ןַײז טָאה לָאמ סָאד רעבָא ,רעלטסניק רעסױרג ַא רעכ
 ."עמושטערק רעטסוּפ ַא ןיא טעשזדנָאלברַאֿפ

 ;|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא} טבַײרש גרעבדלָאג קיזייא
 ןייבשריה רעכלעוו טימ "עמשטערק עטסופ יד, ןעוועג זיא סע;

 ןוא עילימ רעשידִיי רעד ןוֿפ רעירַאב יד טקיטייזַאב תמאב טָאה
 רעשידיי-טשינ רעד ןוֿפ קרעמֿפױא םעד ןגיוצעגוצ טַײצ ַא ףיוא טָאה
 -טסנוק עשידִיי סָאד רעכלעוו טימ עסעיּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .קיטירק
 רעכייר לאונמע .רמ ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא קרָאירינ ןיא רעטַאעט
 -כערפ רעד ךרוד .1919 טסברַאה ןיא טייקיטעט ןַיז ןביױהעגנָא טָאה
 לָאר רעד ןיא ימע-ןב .י .רמ ןוֿפ ןליּפש סָאד ןוא גנוריֿפֿפיױא רעקיט
 טששינ ךערּפשעג סָאד ןרָאװעג דלַאב עמַארד יד זיא ,"קיציא, ןוֿפ
 רעד ןוֿפ רעקיטירק יד ןוֿפ ךיוא רָאנ ,רעקיטירק עשידִיי יד ןוֿפ רָאנ
 -ידעמ רַאֿפ ייוודָארב טקיסעלכַאנרַאֿפ ןבָאה סָאװ .עסערּפ רעשילגנע
 דטנע טַײצ ערעגנעל ַא ןבָאה ןוא טירטס עטס27 ןוא וינעווע ןָאס
 .רמ טריֿפעג טָאה עסעיפ יד .ןינע םעד ןגעוו טריטנעמָאק שיטסַאיז
 ."עניב רעדנדייר-שילגנע רעד וצ גנַאגרעביא ןלענש ןַײז וצ ימע-ןב

 ףיוא קיטירק רעֿפרַאש רעד ןגעק סױרַא טערט ווָארַאטָאלָאז ללה

 ;טבַײרש רע .ןסױטשעגנָא ךיז טָאה *רעטַאעט עַײנ, סָאד סָאװ

 םעד ןוֿפ ץרַאווש סירָאמ רעה ןעוו ,ןרַאיַארַאֿפ ןעוועג זיא סָאד..,
 רעלטסניק ןגנוי סעד ןוֿפ ףליה רעד טימ רעטַאעט סיילפ גניווריוא
 -לעזעג-רעליּפשיוע רעשירעלטסניק רעגנוי ַא ןוֿפ ןוא ימע-ט ֿבקעי
 -רעטַאעט רעשידִיי רעד ןיא עכָאּפע... עַײנ ַא ןביוהעגנָא ןבָאה טֿפַאש

 עטוג ייוצ ןָאטעגֿפױא טַאה ןָאזעס ןטצעל עבָארּפ ענעי.. .טסנוק
 ןעמ זַא ,סרעשזדענעמ עטלַא יד טנרעלעג סע טָאה ,סנטשרע :ןכַאז
 ןסעיפ ערעסעב טימ ןָאזעס ןקיטנַײה ףיוא ןטײרגרָאֿפ ךיז ףרַאד
 ,עגנוי ענעי ןוֿפ לייט ןטסערג םעד טגעװַאב סע טָאה ,סנטייוצ

 ךיז ,ימע-ןב ֿבקעי ןוא רעלדַא יליצ טימ ,רעליּפשיוװע עלוֿפטנעלַאט
 רעסיױרג רעד טימ ןוא רעטַאעט סיילפ גניווריוא םעד ןוֿפ ןלייטוצּפָא

 רעליפשעיוש יד ןוא שטיוָאמַארבַא עניב ןירעליּפשיױוש רעשידִיי
 סָאד , ןריזינַאגרָא וצ רעצינש סַאדַאמ ןוא טדימשדלָאג ,דירֿפ ,ןיבור
 רעד טימ טינ.. ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא *רעטַאעט עשידִיי עַײנ
 ןריֿפוצֿפױא ןבערטש םעד טימ רָאנ ,דלָאג רעקיטש ןכַאמ וצ גנונעֿפָאה
 רעטינעג רעד רעטנוא ןריֿפֿפיוא יז... ןעמַארד עשירַארעטיל עטסעב יד
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 רעוויטַארָאקעד ,רעטרעטסייגַאב רעד טימ ,רעכַײר לאונמע ןוֿפ ישזער

 עַײנ יד זיא טָא ןוא-.. .ָאקשָאֿפ רעה ,רעלָאמ ןשידִיי ןגנוי ַא ןוֿפ טסנוק

 -ילבוּפ ןטרעעג סעד רַאֿפ ןטָארטעגֿפױא טֿפַאשלעזעג עשירעלטסניק

 עטסוּפ, סנייבשריה ץרּפ ןיא ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןוא םוק

 ןבָאה ןוא ןעװועג גנולעטשרָאֿפ רענעי ףיוא ןענַײז רימ ."עמזעטערק

 ךיז ןבָאה רימ .ןעזעג ןערעלעֿפ עריא עלַא ןוא ןטַײז עטוג עדיא עלַא

 ,םעד ןיא טינ ןוא רעירֿפ ןעגטרַאוורע יד ןיא טינ ,טרַאנעגּפָא טינ

 רעייז רָאּפ ַא ןבָאה רימ ןוא ,רעטַאעט ןיא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ

 רעבָא ןענַײז . ןעוועג טוג ךָאד טלָאװ .טכַארברַאֿפ ןהעש עמענעגנָא

 עקשטָאלָאב ַאזַא טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא רעקיטירק ערעזדנוא

 .רעד וצ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ וצ ןעייג יז זַא ,ןתאלוח|

 ןוֿפ גנוניישרעד רעטסעַינ רעד וצ וליֿפַא ,עמַארד ןוא טסנוק רעשידִיי

 ןעגנורעדָאֿפ ןוֿפ סָאמ ןוא בָאטשסָאמ ַא טימ ,רעטַאעט שירעלטסניק ַא

 טָאטשנָא... .טלעוו רעד ןיא עטסערג יד וצ ןיינוצ וצ ךיז טסַאּפ סע יו

 -ערּפרעטניא ,ןָאט ףרַאד קיטירק יד סָאוװ ,סטוג לסיב סָאד ןַאט וצ

 טֿפָא ןטיש ןוא ,םע יז ןקיטומטנַא .. עטוג סָאד ןקיטומרעד ןוא ןריט

 טנַאה יד ףרַאד סָאוװ ,עלעמייב ןגנוי םעד ףיוא דרע עטַאּפָאל ַא ףױרַא

 ױזַא.. סע טעלֿפ ןוא ,סע ןרעסַאוַאב וצ רענטרעג ןדנביל םעז ןֿפ

 ןידרָאג ֿבקעי ןעוו ןָאטעג ןשטנעמ עכעלרע ,עטוג עקינייא ןבָאה

 ןָאט ךױא טציא אמתסמ ןלעװ ױזַא ןוא ,טריֿפעג ףמַאק ןַײז טָאה

 ןַײז טוט *רעטַאעט עשידִי עַײנ סָאד; ןעו ןשטנעמ עטוג עכעלרע

 סטָאג סוא.. עניב עשידִיי עשירעלטסניק ַא ןֿפַאש וצ טעברַא עסיורג

 דוקלוֿפ ,ליפש רעד ןיא טייהנעמוקלוֿפ ןרעדַאֿפ סע ןעמ ןָאק יו ,ןליוו

 ןשירעלטסניק ןץא טײהנעמוקלוֿפ וא ישזער רעד ןיא טייהנעמ

 עשידיי עַײנ סָאד, ןֿפורעגנָא טָאה "גָאט; ןוֿפ עגעלָאק ַא. ?קליפש

 זַא ,הדומ ךיז ןענַײז רימ ."תונמחר ןָא רעטַאעט סָאד, -- *רעטַאעט

 רעקױר ליֿפ .שיטסַאבמָאב לסיב א ןעמָאנ רעד טגנילק זדנוא רַאֿפ

 ;עניב רעד ןופ ןיילַא רעכַײר רעה רעד טריזירעטקַארַאכ םיא טָאה

 טינ ךָאנ גנוריפפיוא יד זיא שינכעט זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,טסייױו רע

 ךַײא רימ ןבָאה ,טנָאטַאב רע טָאה ,ןעמונעג ןצנַאגניא רעבָא ,םוקלוֿפ

 עַײנ סָאד; :סע זיא ױזַא ןוא.. .ןבָאה רימ סָאװ ,עטסעב סָאד ןבעגעג

 סָאװ עטסעב סָאד, -- ןיז ןשירעלטסניק ןיא זיא *רעטָאעט עשידִיי

 . "'"ףבָאה רימ

 יױשטנעמ עדנַאטייא;

 טריֿפעגֿפױא רעכַײר לאונמצ ןוֿפ ר"א זיא 1919 רעבָאטקָא 14 םעד

 ,"ןשטנעמ עמַאזנייא ,/ עמַארד סנַאמטּפיױה טרַאהרעג ןרָאװעג

 ;טבַיײרש ןירָאג .ב

 סָאד .קרעוו עטשרע סנַאמטּפיוה ןופ זיא *ןשטנעמ עמַאזנייא .}

 -עגנָא טַײצ רענעי ַײב טָאה רע סָאװ ,עמַארד עטירד יד ןעוועג זיא

 זַא ,טײקמַאזקרעמֿפיױא ליֿפױזַא ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה יז רָאנ ,טירש

 ןשטַײד ַא ףיוא יו טינ ןענַאמטּפיוה ףיוא ןקוק וצ ןבױהעגנָא טָאהימ

 יןַאג רעד ַײב רָאנ .גרוטַאמַארד-טלעוו ַא ףיוא יוו רָאנ ,גרוטַאמַארד

 ןיא ןזיועגסױרַא טָאה ןַאמטּפױה סָאװ ,טײקֿפיט ןוא טײקנײֿפ רעצ

 ןֿפיפ םענעי ןבעג וצ טלעֿפרַאֿפ ךָאד רע טָאה ,עמַארד רעקיזָאד רעד

 עצנַאג סרָאמ ןיילײרֿפ ןעז וצ ןלרע זדנוא לָאז סָאװ ,ךירטש

 ...המוענ

 ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןַײרַא טלַאֿפ לָאר עקיזָאד יד ןעוו זַא ,ןַײז ןָאק..

 ,סָאד ןבעגעג ָאי ןליּפע ריא טימ יז טלָאװ ,ןירעלטסניק רעסיורג

 רעבָא ,ןענעכייצרעד וצ טלעֿפרַאֿפ טָאה גרוטַאמַארד רעד סָאװ

 ךָאנ טָאה עכלעוו ,רעצינש .סרמ ןוֿפ ןטרַאװרע טינ ןעמ ןָאק סָאד

 ןליּפש וצ טציא זיב טייהנגעלעג עקיטכיר ןייק טַאהעג טינ וליֿפַא
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 רעצט ַאעט ןשידיי

 -עגנַײרַא זיא יז סָאװ ,דלוש ריא טינ סע זיא .עניב רערעסערג ַא ףיוא
 -סיוא ָאד רימָאל ןוא .תוחוכ עריא ךָאנ טינ זיא סָאוו ,לָאר ַא ןיא ץלַאֿפ
 רעטַאעט ןשידִיי םורַא ןכוז טֿפרַאדעג גנַאל טלָאוװימ זַא ,דוס ַא ץגָאז
 .לָאר רעד רַאֿפ ןסַאּפ ךיז לָאז סָאװ ,עסירטתקַא ןַא

 עטסקראטש ןענַײז ןיא טָאה *סענַאהָאי, ןוֿפ לָאר רעד ןיא ימע-ןב

 -עגֿפױרַא ףיורעד טָאה ןוא ,גנילכַאווש םעד טכַארבעגסױרַא ןטנעמָאמ

 ערעזדנוא ןיא שימָאק טעמּכ טרעוו רע זַא ,ברַאֿפ ליֿפױזַא טגייל

 זיא ןוא ,"יטייק, ןוֿפ לָאר יד טליּפשעג טָאה רעלדָא עליצ... ...ןגיוא

 ןרעֶו טנַאמרעד ןֿפרַאד ןטוג םוצ ךיוא .ריא ןיא טוג ץנַאג ןעוועג

 לָאר רעד ןיא לזיימ ,"ןוארב, רעלָאמ ןוֿפ לָאר רעד ןיא טדימשדלָאג

 רעטומ , ןוֿפ לָאר רעד ןיא לעּפַא .סרמ ןוא *טַארעקַאוו} ןטלַא סעד ןוֿפ

 + סא ןַא זיא ישזער יד .ענייש ַא זיא גנוטַאטשסיױא יד ."טַארעקַאוו

 | ."עטנכייצעג

 ;טבַײרש יקנעי רעד לארׂשי

 -כיוו יד ןַײרַא ןאמטּפױה טגנערב "ןשטנעמ עמַאזנייא, ןיא,
 ןוֿפ עמעלבָארּפ יד -- ןבעל םענעגייא ןַיז ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עטסקיט
 רעטסָארּפ רעדָא ןרעײֿפ ייוצ ןשיוצ טבעווש המשנ סנמעוו ןַאמ
 .ןעױרֿפ יױוצ ןוא ןַאמ ןשיווצ עמעלבָארּפ יד ,טדערעג

 רעד ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא עכלעוו ,רעצינש ַאטעירנעה סַאדַאמ...
 טינ זייוולייט עלָאר יד טָאה ,"ירַאמ ַאנַאי עקטנעדוטס רעד ןוֿפ עלָאר
 יד ,טייקרעטנומ רעכעלקילג רעד טָאטשנָא .טסַאֿפעגֿפױא קיטכיר
 -עג ,גנוטלַאה ןוא גנומענַאב עטרַאצ סָאד ןוא גנוגעווַאב עקידוועריר
 -מוא ,עדנלדנַאה-סַאזגנַאל ַא טֿפָא רעצינש סַאדַאמ ןיא ריא טניֿפ
 ןוא ןירענייוו רעמ ךָאנ ןיז ןסיוועג ַא ןיא זיא עכלעוו ,רוגיֿפ עטקיטומ
 עטלקיווטנַאמוא-קיטסייג ,עכעלקילגמוא יד ,"יטייק , יװ ןירעגָאלק
 ."טַארעקַאוו סענַאהָאי, קיטש ןוֿפ דלעה סםענעֿפַארטעג םעד ןוֿפ ױרֿפ
 דצסױרַא רעליּפשױש עשידִיי רַאֿפ רעווש טּפיוהרעביא זיא סע.
 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא םוידוטס-המשנ עשַיוג ןעגנערב

 סנַאמטּפױה וצ עפורט רעד ןוֿפ רעטנענ זַא ,סױא טזיװ סע.
 . רע ."װארב, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טדימשדלָאג לאיחי זיא טסקעט

 .רעקנעדײרֿפ ןדנסיוומוא-בלַאה ןכַאֿפניא ,ןטנוזעג ַא רָאֿפ טלעטש

 ןדישרַאֿפ טייו יװ ,טײקיעֿפ סיורג טימ ,רעטקַארַאכ ןטסעֿפ ַא טימ

 .ןעוועג ןוארב ןוֿפ טרָא םעד ףיױױא רעקנעדײרֿפ רעשידי ַא טלָאװ

 -טסכעה ַא טכַארבעגסיױרַא טָאה *טַארעקַאוו סענַאהָאי, סלַא ימע-ןב..

 ערעוװע עקיזָאד יד טָאה רע ןוא ,פיט םענרעדָאמ ןטנַאסערעטניא

 -עג ןזעוו ליֿפוצ טָאה רע סָאװו ,ץוח ,טקַאט טימ טריֿפעגכרוד עלָאר

 "ימייק , םֵלֵא רעלדַא עיליצ... .טייקכעלדניֿפמע סעסענַאהָאי ןוֿפ טכַאמ

 יוװצ עטשרע יד ןיא רעבָא ,רַאברעדנּוװ טושּפ טקַא ןטצעל ןיא זיא

 ,רעטכָאט רעשידִיי רעקידתומיענב ַא וצ ךעלנע רעמ יז זיא ןטקַא

 רעייז .טנעלַאט סירג טימ לָאמ עלַא טרעּפרעקרַאֿפ יז עכלעוו

 רעשידִיי, רעד ןוֿפ ןסײרוצסױרַא ךיז לעּפַא סַאדַאמ טגנילעג קיניײװ

 ריא ןוֿפ ,המששנ ריא ןוֿפ לייט ַא ןרָאוװעג ןיוש זיא עכלעוו ,*עמַאמ

 -עקַאװ רעטָאֿפ , סלַא לָאר ןַײז ןיא לזיימ טָאה לזמ רעמ .ןזעוו ןצנַאג

 -ַאבעלַאב ןוא ןקיבױלג םוצ טנכייצעגסיוא טסַאּפ רוגיֿפ ןַײז .*טַאר

 ןַא טימ ןגרָאזרַאֿפ ךיוא ךיז ליוו סָאװ ,טסירק ןקידהזה-םלוע ןשיט

 ןֿפ ןרימירג סָאד.. .סנּפָאקוצ ?עירַאמ, רעקילײה רעד ַײב טרָא

 ַארַאלק ןוֿפ סָאד ךיוא ןוא "ןילַאק רעטָאֿפ, סלַא דרַאגלע רָאדיזיא

 קידנדייר ןוא .ןטָארעג טסכעה זיא *ןאמהעל ױרֿפ, סלַא רענסגנעל

 ץָארט זַא ןקרעמַאבוצ ךָאנ טרעוו ךיױא ןזיא ,רעליפשיוע יד ןגעוו

 -עג יז טָאה רעצינש סַאדַאמ ןוֿפ גנוסַאֿפֿפיוא רעטֿפַאהרעלעֿפ רעד

 טכערּפשרַאֿפ ןליּפש רעקיטצעי ריא ןוא טירשטרָאֿפ ןסיױרג טכַאמ
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 ךעטסיימ ַא זיא גװטַאטשסיױא יד ..טֿפנוקוצ רעד רַאֿפ ליֿפ רעייז

 |  ,"ןילַא ךיז רַאֿפ טעברַא

 | ;טבַײרש הףָאגָאר ללה

 רָאפ עטצעל יד ןיא ןיא *רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ; םעד ןיא;

 ַא ,"ןשטנעמ עמַאזנייא, סנַאמטּפואה ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןכָאװ

 -ילעטניא ךיז טרעדָאֿפ סע רעכלעוו וצ קרעוו שירַארעטיל טסכעה

 ןתמא ןַא טָאה עמַארד יד.. רעליּפשיװע עשירעלטסניק ןוא עטנעג

 סָאד ןוא ,רעכוזַאב -רעטַאעט ערעסעב יד ןשיווצ טכַאמעג רָארוֿפ-

 ןליּפש ןשיטסיטרַא ןטנעגילעטניא ,ןרעסעב םעד ןקנַאדרַאֿפ וצ זיא

 ירמ ױזַא ןענייז סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא יד ,עינַאּפמָאק רעד ןוֿפ

 קיטכירֿפױא ױזַא ,ףיט ױזַא ןלָאר ערעייז ןיא ןיז ןבעל ,ןלָאר ערעייז

 טציז סָאװ ,ןדעי ןעגניווצ ,םוקילבופ םעד טימ ןסייר יד זַא ,ַײרַא

 ..ןליפשעטימ ןוא ןליֿפטימ ייז טימ לָאז רע רעטַאעט ןיא

 ןוא עדנליֿפ-ףיט רעבָא ,עטרַאצ ,עכַאווש יד סלַא רעלדַא עליצ..
 דַארג ןכיוה ַא וצ זיב ןליּפש ריא טימ ךיז טבייהרע ,ױרֿפ עדנדייל-ףיט
 טליֿפ ךָאד ,ערעווש ַא ןוא עסיורג ַא זיא עלָאר ריא .טסנוק רענייר ןוֿפ
 ןקנעדעג רימ .ןטקַא ףניֿפ עלַא יד ןיא המיגּפ עקיצנייא ןייק טינ ךיז
 ױזַא םלוע םעד טָאה ןירעלטסניק ענעטלעז עזיד ןעוו לַאֿפ ַא טינ
 ןימעגלַא ןיא טלַאטשעג ריא .עלָאר רעזיד ןיא יװ טרעבױצַאב
 טבעווש ןטנעמָאמ עשיטירק יד ןיא טכיזעג ריא ןוֿפ קורדסיוא רעד ןוא
 טָאד טזָאלרַאֿפ רע יװ סעדכָאנ גנַאל ,גנַאל ןגױא סרעיושוצ ןרַאֿפ
 -עלטסניק ןוא טנעגילעטניא ךיוא רעבָא ,םוקלוֿפ ױזַא טינ .רעטַאעט
 ,רעלטסניק ןזעוורענ סעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ימע-ב טליפש שיר
 טײטשרַאֿפ םורַא רענייק ןעמעוו ןוא טינ סענייק טײטשרַאֿפ רעכלעוו
 רעבָא ,רעקיצרַאהטוג רעטלַא רעד סלַא לזיימ :רדסּכ ױזַא ןוא .טינ
 -עגנייא .. טשַארעביא סלוע םעד טָאה ,רעטָאֿפ רעזעיגילער גנעדטש
 לעּפַא .סרמ טליּפש ךעלשידִיי וצ לסיב ַא שטָאכ ,םענעגנָא ןוא ןטלַאה
 רעשיניצ רעד סלַא טדימשדלָאג .רעטומ רעשטַײד רעד ןוֿפ עלָאר יד
 יד טליּפש רע .םירג ןַיז ןיא טֿפַאהרעלעֿפ לסיב ַא זיא טנעגילעטניא
 רעכלעוו ,ןלבמַאסנַא} "טסעק, םעד ןיא עקיצנייא יד... .טוג עלָאר
 -ינש ַאטעירנעה זיא ,ןליּפש םעד ןיא שידָאמטלַא ןוא ךעלכַאווש זיא
 עטעדליבעג ענרעדָאמ יד ,עלָאר עקיטכיוו ַא רעיז טָאה יז .רעצ
 טסייר ןוא רעלטסניק םעד וֿפ ץרַאה יד טשרעהַאב עכלעוו ,לדיימ
 עלָאר ריא יז טליּפש רעדייל .בַײװ רעשידָאמטלַא ןַײז ןוֿפ קעװַא םיא
 ןַײלגרַאֿפ ןיא ןָאלבַאש וצ ,שידָאמ-טלַא וצ סיוא טמוק יז זַא ,ױזַא
 | | .עקטנערוקנַאק ריא טימ

 :שירעלטסניק ןוא ןייש ךיוא זיא עניב רעד ןוֿפ גנוטַאטשסיױא יד.
 ןוֿפ טכַאמעג טוג ױזַא זיא טנורגרעטניה ןיא טכיל סָאד ןוֿפ ןטקעֿפע יד
 עניב םוצ טלָאז ריא טנָאנ יװ זַא ,טקנוּפדנַאטש ןשינכעט ןייד ַא
 ."עיזוליא עקידנעטשלוֿפ ַא ריא טגירק ,ןציז טינ

 ;טביײרש ןַאהַאק בַא

 טלדנַאה סע ןעוו ןגָאז וצ סענעגנַא רעייז טינ זיא סעלַא סָאד..,

 רעבָא .ןציטש ןצרַאה ןצנַאג ןוֿפ ליוו ןעמ ןכלעוו רעטַאעט ַא ןגעוו ךיז

 ןעגרָאברַאֿפ טעוו ןעמ ןעו ןֿפלעה רעטַאעט םעד ןעמ ןָאק יזזַאיו

 ענייש ַא טָאה יז .רעצינש סַאדַאמ טליּפש עלָאר-טּפיױה יד ?רקיע םעז

 -רעק .קיטכיוו רעייז עסעיּפ רעזיד ןיא זיא סָאד ןוא ,רוגיֿפןעורֿפ

 -עליּפשיוש סלַא רעבָא ,טסַאּפעג עלָאר רעד יז טָאה ,ָאזלַא ,ךעלרעפ

 ןבעג ריא זומ ןעמ ןוא ,רעטַאעט םענוֿפ עטסָאבעלַאב יד זיא יז..ןיר

 .ןסעיּפ עטוג ןלעטש וצ טכוז רעטַאעט ריא סָאוװרַאֿפ טנעמילּפונַאק ַא

 סיורג ןענַײז ןטֿפערק עריא זַא ,ךעלקריוו יז טביױלג ןעד יצ רעבָא

 טסייה רוגיֿפ ענעטָארעג ַא.. ?ןלָאר עשיטַאמַארד-טּפיױה רַאֿפ גונעג

 בױא .ןלָאו עקיטכיוו רַאֿפ ןירעליּפשיוש ענעטַארעג ַא טינ ךָאנ

584 



1 

 ןליפש וצ טכוז רעטַאעט ריא סָאוורַאֿפ ןַיז רַאבקנַאד ריא ףרַאד ןעמ

 ןלָאצַאב ףרַאד ןעמ זַא ,טינ ךָאנ רעבָא סע טסיײה ,ןסעיפ עטוג
 רַאֿפ ןלָאר ןיא ןירעליּפשיוש ַא ןעז וצ זיירפ ןסױרג ַאזַא רַאֿפרעד
 "..ךַאווש וצ טולָאסבַא זיא יז עכלעוו

 :םירג .מ טבַײרש גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו

 עמַאזנייא , סנַאמטּפױה ןיא ןעעשעג זיא סע יו קילגמוא ַאזַא וצ;
 ןעד זיא סָאװ .ןֿפָארטעג טינראג אמּתסמ זדנוא ַײב טלָאװ "ןזעטנעמ
 וצ יו סיױו עכלעוו ,לדיימ ַא טימ הנותח טָאה ןַאמרעגנוי ַא ליזזַא
 ןַײז ףױא קיניױו רעיײז ךיז טײטשרַאֿפ יז רעבָא ,בייו טוג ַא ןַז
 רעדנַא ןַא ןָא ץעגרע ןוֿפ דניו רעד טגָארט .טעברַא רעטנעגילעטניא
 ןטיווצ ךיז טדניברַאֿפ ,רעסעב ךיז טײטשרַאֿפ רע רעכלעוו טימ לדיימ
 ןוא ,רעקרַאטש ץלַא לָאמא סָאװ טרעוו עכלעוו ,טֿפַאטטנַײרֿפ ַא ייז
 יװ לבַײװ סָאד ןוא ,עביל ַא ןרעוו וצ ןָא טבייה טֿפַאשטנַײרֿפ יד זַא
 טָאד טסילשַאב ,ןוֿפרעד ןדייל לדיימ עדמערֿפ סָאד ןוא ןַאמ רעד
 ןֿפױא ןַאמרעגנוי ַא רעזדנא .ןצנַאגניא סָאד .ןרָאֿפוצקעװַא לדיימ
 ןבילבעג רעדָא לדיימ ןטימ קעווַא רעדָא טלָאװ ,דלעה םעד ןוֿפ ץַאלּפ
 וצ טריֿפעג טינ םיא סע טלָאװ לַאֿפ ןייק ןיא רעבָא .בַײוװ רעד טימ
 -רעד לדיימ ןשיסור םעד ןוֿפ טֿפַאשטנָאנ יד . .דרָאמטסבלעז ןייק
 ,רעגריבניײלק ןשטַײד םעד ןוֿפ טײקכעלנעזרעּפ יד זױלב טקעװ
 זַא ,קרַאטש ןוא ןטלעז ױזַא םיא רַאֿפ זיא עריא גנוניישרע יד רעבָא
 :סנייא רעביא טביילב סיא ןוא ץלַא רע טרילרַאֿפ ,קעװַא טייג יז ןעוו
 | י | .ןקנירטרעד וצ ךיז

 טרעקָאו רעה ןגנוי םעד טָאה רע סָאװ טכער רשֿפא טָאה ימעדוב.
 זיא םיא רַאֿב.- ןָאט ןכױה וצ ,ןשיטעטַאּפ ליֿפוצ ַא ןיא טליפשעג
 -עעשעג קיטכיוו ןוא סורג ַא.. ףמַאק רעלעיצניווָארּפ רעניילק רעד
 ,ףמַאק ןוֿפ ןויטָאמ יד ןַײז טינ ןלָאז סע ךעלרעגריבניילק יװ שינ
 ןדייל יד .ןכָארבעצ ריא ןוֿפ ןרעוו ןשטנעמ .הֿביֿבס יד זיא ױזַא רעבָא
 -שטנעמ ,עדנריר יד לָאז ןבעל גנַאל) יטייק ױרֿפ רעקירָאי-22 ןַז ןוֿפ
 ךיוא ױזַא .עכעלנייפ ןוא עֿפיט ןענַיז (רעלדַא עליצ עכעלריטַאנ ,עכעל
 ןוא טֿפַאשביל רעכעלרעגריבניילק רעצנַאג ריא ןיא רעטומ ןַיז
 רעבָא .(לעזיימ .ה) רעטַאֿפ ןַײז ךיוא ױזַא ןוא ,(לעּפַא הנח) טייהיירט
 -כערַאב ןצנַאגניא טינ טַאה (רעצינש ַאטעירנעה) רהָאמ ַאננַא ןײלײרֿפ
 רעצינש סַאדַאמ רעגנוי רעד רַאֿפ .טנַײרֿפ ןגנוי ריא ןוֿפ ןדייל יד טקיט
 יז ןוא ,רעטַאעט םעַײנ םעד ןיא לָאר עטשרע יד ןעוועג סע זיא
 טינ טליּפשעג .טליּפשעג ליֿפוצ ןוא טבעלעג קינייװ וצ לָאר יד טָאה
 ןצנַאגניא ןעוועג טינ זיא רהָאמ ַאננַא ןוא ,ךעלרעסיוא רָאנ ,ךעלרעניא
 ןבעגעג טָאה ּפיט םענעגנולעג ַא.. ןייז טֿפרַאדעג טָאה יז סָאװ סָאז
 טָאה טרַאגלע רָאדיזיא.. "ןָארב רעלָאמ, ןיא טדימשדלָאג לאיחי
 טינרָאג ."רָאטסַאּפ, םעד טנכייצעגנָא טלוב ץנַאג טקַא ןטשרע ןיא
 עניב יד ."ןַאמהעל ױרֿפ, סלַא רענסגנעל ַארַאלק ןעוועג זיא טכעלש
 ַא טימ טכירעגוצ זיא גנוטַאטשסיױא ןוא לבעמ יד .טנכייצעגסיוא זיא
 ןופ עניב רעד ףױא "ןשטנעמ עמַאזנייא ,... טנַאה עשירעלטסניק
 ."םלוע רעזדנוא ןלעטשנדירֿפוצ טעוו *רעטַאעט םעַײנ,

 "חישמ רעדמוטש רעד;

 -עגֿפױא רעכַײר לאונמע ןוֿפ ריא זיא 1919 רעבמעווָאנ 12 םעד
 .יקסניּפ דוד ןוֿפ "חישמ רעמוטש רעד, ןרָאװעג טריֿפ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש | ןײטשּפע רעטלַא| קיזמ לאירוא
 ,עניב רעד ףיױא ןענישרע זיא סע יו ױזַא יחישמ רעמוטש רעד.

 רעד וצ טקוקעגוצ טוג ךיז טָאה ןעמ ןעוו . .גנוריסַאּפ עשביה ַא זיא
 טלוֿפרעביא ןרעוו ןעמ חומ.. ןגיוא יד רַאֿפ ןענישרע זיא סָאװ ,עסַאמ
 .טכַאמ רעטַאעט רעזדנוא סָאװ ,סערגָארּפ ןסיורג םעד רַאֿפ דײרֿפ טימ
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ןעוט ,טֿפַאשטנַאקַאב ןָא ,קיטקַארּפ ןָא ,ןשטנעמ עקיטַײז יו רימ ןעעז
 טימ ןוא רעכיז טרָאװ ןַײז ךיז טגָאז רעדעי .טינעג טעברַא רעייז
 רַאֿפרעד ןוא ,ללּכ םעד ןיא דיחי רעד טליֿפעג ךיז טָאה סע ..םעט
 עשירעלטסניק ,טייהנייש ןוא תמא ןוֿפ עיזוליא יד ןעמוקַאב ךיז טָאה
 ןטעברַא וצ רעטסיימ רעטסערג רעד זיא רעכייר רעה... .טייהנייש
 יו ןעז וצ ןגינגרַאֿפ ַא ןעועג ךעלקריוו זיא סע.. עגנעמ ַא ךדוד
 ,רָאיטקַא רעלוֿפטנעלַאט רעטנעקַאב-טלַא רעד ,ןיבור ןושרג רעזדנוא
 טימ ןָאט וצ ץנַאלג ַא טינ טכוז ןוא ,עקיטַײז יד טימ טשימעגסיוא זיא
 רעה ,לזיימ רעה ,טדימשדלָאג רעה ךיוא ױזַא ןוא ,טייקכעלנעזרעּפ ןַיז
 -רעליּפשיוש יד ,ןליּפש סָאד טינ ָאד ןעניימ רימ .ערעדנַא יד ןוא דירֿפ
 ךיז חוּכ רעד ,ןעמַאר עקיטיינ יד ןיא ךיז ןטלַאה סָאד רָאנ ,טעברַא
 עזעינַאמרַאה ַא ןעמוקַאב ךיז לָאז סע ידּכ למעזעג ןיא ןשימרַאֿפ וצ
 .הלהק רעשידִיי רענעבירטעגסױרַא ןַא ןוֿפ טֿפַאשרעּפרעק

 ףיוא ןלַאֿפעג טייקרעווש עצנַאג יד זיא ,ןליּפש םוצ ךַײש סָאװ
 סַאדַאמ) ןעלחר ףױא ,(רעכַײר רעה) "ינינפ, ףױא ,ןשטנעמ ַײרד
 סעלוֿפטרעװו סָאווטע ןֿפַאשעג .(דירֿפ רעה) ןללה ףיוא ןוא (רעצינש
 טכַארבעגסױרַא טָאה רע .חישמ רעמוטש רעד סלַא רעכַײר רעה טָאה
 -רעסיוא ןַא זיא לָאר יד ..הגרדמ רעשביה ַא ןופ רוגיֿפ עשיגַארט ַא
 יד טרָאװ ןייק ןזײרסױרַא טינ ןעק שטנעמ ַא .ערעווש ךעלנייוועג
 .עיצַאלוקיטסעשעז ןוא קימימ טימ ןליּפש זיולב ףרַאד רע .טַײצ עצנַאג
 רעד ןעוועג טינ זיא סע .גונעג טוג ןעוועג טינ זיא רעצינש סַאדַאמ...

 ,עקרַאטש עכלעזַא רעביא טבעל סַאוו ,ױרֿפ רענעי ןוֿפ םרוטש רעסיורג
 רעביא ןעוועג זיא *ינינּפ לחר, ןוֿפ לָאר יד... .ןטנעמָאמ עכעלרעדיוש
 סָאװ קינייװ טָאה ןוא סַאלב ןעוועג זיא דירֿפ רעה .ןטֿפערק עריא
 םיא טָאה רבחמ רעד לַײװ ,רַאֿפרעד סָאד זיא רשֿפא .ןטלַאהעגסיוא
 עכַאווש ַא ןעמוקעגסױרַא ללה זיא סלַאֿפנלַא... .ןָאט וצ ןבעגעג טינרָאג
 םַאדַאמ :עטנָאמרעד יד רעסיױא ןבָאה טקריוועגטימ .שינעֿפעשַאב
 ,גרעבנעדייז ןָאעל ,ןַאקלַא רתסא ,גנילרעּפס .ה ,דרַאגלע רעה ,לעּפַא
 ."ןַאמרעש ּפיליֿפ ןוא רענייוו סירָאב ,שַארַאב ריאמ ,ַאיַאקסרוג ַאינָאס

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו ּפָא ױזַא ךיז טֿפור ןַאהַאק .כָא
 יד ןעזעג בָאה ךיא .עיזַאטנַאֿפ ַא זיא "חישמ רעמוטש רעד ,.,,

 ,רעטנַאסערעטניא ןַא זיא קנַאדעג רעד ךיא .ןזעלעג יז ןוא עסעיפ
 -עג ןייק טינ רעייז ,ענעגנולעג ןייק טינ רעדייל זיא עסעיפ יד רעבָא
 ןכילגרַאֿפ ןקנַאדעג ענַײמ ןיא ךיא בָאה קידנליוו טינ.. .ענעגנוְל
 לקנעי, :רעסַאֿפרַאֿפ ןבלעז ןוֿפ עמַארד רעדנַא ןַא טימ עסעיפ עזיד
 .טנַאסערעטניא זיא יז ןוא טבעל יז ןוא לַאער זיא ענעי ."דימש רעד
 .עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןסעיפ עטסעב יד ןוֿפ ענייא

 -יּפטיוזע רעטבַאגַאב רעד טליּפש "חיושמ ןעמוטש, ןוֿפ עלָאר יד
 ךיוא ןוא דנַאלשטַײד ןיא ןעמָאנ ןסיורג ַא טָאה רעכלעוו ,רעכַײר רעל
 רעבָא ,רעלטסניק רעסיורג ַא זיא רע .עניב רעשילגנע רעד ףיוא ָאד
 -נעה .םוטש ןַײז ךעבענ זומ טנעלַאט ןַײז ןוא ,רעמוטש ַא רע זיאַאד
 טרעטַאמ ,עלָאר-ןעױרֿפ עטסקיטכיוו יד טָאה עכלעוו ,רעצינש ַאטעיר
 ריא ןגעוו ןעמ ןָאק ךעבענ יו רעמ רעבָא ,ךעבענ טיירט ,ךעבענ ךיז

 ךיז טעז ָאד ןוא ,רַאברעדנּוװ ןענַײז סעיצַארָאקעד יד .ןגָאז טינ ןליּפש

 טעז סעיצַארָאקעד עכלעזַא .רעכַײר 'ה ןוֿפ טנַאה עשירעלטסניק יד

 טימ טקעמש סע .טינ ץעגרע |ןיא}| עניב רעשידִיי רעד ףױא ןעמ

 ירעלטסניק ױזַא זיא גנוטכיײלַאב יד .ּפָארוי ןוֿפ שדייטס עטסעב יד

 ףיא גָאט זיא סע .גָאטַײב יו סיוא טעז טכַאנַײב זַא ,טעברַאעגסיוא

 ךעלרעדנּױװ א טימ ןסָאגַאב ךיוא זיא םוקילבוּפ סָאד ןוא ,עניב רעד

 ."טכיל-גָאטימכָאנ עסַאלב

 ;טבַײרש ןירָאג .ב |

 -סױרַא יד ןוא ,שוריג רעסיורג ַא ןעוועג ץעגרע זיא 1306 ןיא...,

 טָאטש ןוֿפ רעױט ןרעטנ|ןיהןוא ןענַאטשעג ןענַײז ןדִיי ענעבירטעג

 טוי
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 ר עט ַאע סט ןשידיי

 -ירטעגסױרַא יד ןוֿפ רענייא... ןייג וצ ןיהּוװ טסּוװעג טינ ןבָאה ןוא
 ןוא הסיֿפּת ןיא טרעטַאמעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,ינינפ םחנמ ,ענעב
 זַא ,לחר רעטכָאט ןַײז ךרוד טרילעּפַא ,גוצ יד םיא ןסירעגסױרַא

 זיא סָאד זַא עז וצ גנירג זיא סע.. לארׂשי ץרא ןייק ןייג לָאז ןעמ
 ץנַאג ַא ןוֿפ עידעגַארט ַא רָאנ ,עידעגַארט עכעלנייױועג ןייק טינ
 ָאד .עיזַאטנַאֿפ ַא ןוֿפ טכורֿפ יד זיא גנולדנַאה עצנַאג יד .. קלָאֿפ
 ןָא טרעדלישעג ןרעוו ייז ןוא ,ָאטינ ןשטנעמ עקידעבעל ןייק ןענַײז
 | ...ןבעל םוצ סעיזנעטערּפ

 סָאװ ,עסעיּפ טרָאס רעד טינ סָאד זיא ,ןליּפש םוצ ךייש זיא סָאװ
 סָאד ןוא ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןגָאז וצ טָאה רעדעי .סרעליּפש יד ןלָאר טיג
 טָאה לָאר יד .חישמ רעמוטש רעד זיא עלָאר עטסקיטכיוו יד .סעלַא
 -נַײא םענַײֿפ ַא רעייז טכַאמעג טָאה רע .רעכייר לאונמע טליּפשעג
 רע רעבָא.. םירג ןַײז טימ ,גנוטלַאה ןַײז טימ ,ןעזסיוא ןַײז טימ קורד
 ירוצ ךָאנ ןַארַאֿפ ןענַײז סע. ןליּפש וצ סָאװ טַאהעג טינ ךיוא טָאה
 .ללה ןוא לחר עטבילרַאֿפ יד ןלָאר ערעסערג רעקינייו רעדָא רעמ
 רַאזַאל -- ללה ןוֿפ ןוא ,רעצינש .סרמ טליּפשעג טָאה לחר ןוֿפ לָאר יד
 ןעוועג זיא יז ןעוו ןטנעמַאמ רָאּפ ַא טַאהעג טָאה רעצינש .סרמ .דירֿפ
 טלעֿפעג ריא טָאה עזַארפ רעשיטעֿפָארּפ ריא ןיא רָאנ ,טוג ץנַאג
 טעד ןיא רעכַײר לאונמע טָאה ישזער רעד ךייש זיא סָאװ .רעיֿפ

 סָאװ ןזַײוּוצסױרַא טייהנגעלעג עטשרע יד טַאהעג "זישמ ןעמוטש,
 טעברַא ןַײז ןוא ,עסעיפ רעקידלקַאטקעּפס ַא ןיא ןַאטֿפױא ןָאק רע
 רעמ טדער ןוא סרעסַאֿפראֿפ םעד יו עניב רעד ףיוא ןָא רעמ ךיִז טעז
 רעד רע טָאה ישזער ןַײז טימ .אֿפוג קיטש יד יװ רעױשוצ םוצ

 ןיא ןוא ןייש ןענַײז סעיצַארָאקעד יד .ןבעגעג רילָאק עסעיפ רעכיילב
 ."קַאמשעג םענַײֿפ

 | ;טבַײרש יקנעי רעד לארׂשי

 -טַײצ ןכעלטסירק ןטױל 1306 רָאי םעד ןיא ,בא ןיא גָאט ןַײנ,

 ךַײרקנַארֿפ וֿפ רעטרעֿפ רעד פיליֿפ גינעק רעד טָאה .. גנונכער
 -סערַא ןעוועג ןענַײז ייז ןוֿפ עליֿפ יװ םעדכָאנ ןדִי יד ןבירטעגסױרַא
 טקינײּפעג ךעלמרַאברעדמוא יז טָאה ןעמ סָאװ םעדכָאנ ןוא טריט
 .יםד תלילע ןוא ףושיכ ,טנעצָארּפ ןוֿפ ןעגנקידלושַאב יד ףיוא

 דוד ןכלעוו םורַא טקַאֿפ רעשירָאטסיה רעד ןצרוק ןיא זיא סָאד
 רעד , עציקס עשיטַאמַארד-שירָאטסיה ןַײז טבעוועגסיוא טָאה יקסניפ
 ןעידִיי םעַײנ; ןיא טליפשעג רדסּכ טרעוװ סָאװ ,"חישמ רעמוטש
 טינ זיא טקַאֿפ רעד רעבַא ."ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ , ןיא *רעטַאעט
 עשירָאטסיה יד ןלעֿפ טפיוהרעביא ןוא גונעג רָאלק טכַארבעגסױרַא

 ' - .ןטייהלצנייא

 רעבירַא סעלַא טגייטש עמַארד רעצנַאג רעד ןוֿפ גנורינעצס יד.
 גונעג טינ ןענַײז רעטרעוו.. טיײקכעלרעה ןוא טכַארּפ ריא טימ
 ָאד טָאה רעכַײר לאונמע סָאװ טעברַא עכַײרָאלג יד ןצַאשוצּפָא
 סָאד ןקיטעז וצ גונעג טינ ךיוא זיא סָאד ןעז לָאמניײא .טגײלעגנַײרַא
 עמַאנסיוא רעד טימ זיא וליּפש סָאד .ןעז רעטֿפָא סָאד ףרַאדימ .גיוא

 קידלוש םעד ןיא זיא לסיב שביה ַא ןוא ,טָארעג טינ יױוצ ןֿפ
 רעד זַא ,טדערעגּפָא זיא ערעטקַארַאכ ןוֿפ ךױא .רעסַאֿפרַאֿפ רעד
 ןֿפַאש וצ ךוזרַאֿפ ַא.. ןּפיט זיולב ,ןֿפַאשעג טינ ָאד טָאה רעסַאֿפרַאֿפ

 ןיא טכַאמעג זױלב רעסאֿפרַאֿפ רעד טָאה ערעטקַארַאכ עכעלקריוו
 עקַאט ןרעוו יױוצ יד ןוא ,ענעגושמ יד "ןהאל, ןיא ןוא "ןדנילב;
 .עדייב ןבָאה יז שטָאכ ,טכַארבעגסױרַא |טנכייצעגסיוא} ךעלגיצרָאֿפ

 ןַײז ,ךעלפערטרָאֿפ זיא *רעדנילב, רעד סלַא ןיבור .ןגָאז וצ קינייװ

 וצ זןיב רעױשוצ םעד ןריר .. םיטש ןַײז ,גנוטלַאה ןַײז ,עקסַאמ

 -עגושמ יד סלַא לעּפַא סַאדַאמ זיא ןעגנולעג ױזַא טקנוּפ ןוא ,ןרערט

 טנוֿפ "גנוצ , יד ןוא רעטכָאט יד ,"לחר, סלַא רעצינש םַאדַאמ...ענ
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 קיטכעמ טינ זיא םיטש ריא .חוכב טינ סָאד זיא יז . חישמ ןעמוטש
 רַאֿפרעד .טלעֿפ ,ןלעטערַאֿפ ףרַאד יז סָאוװ ,ןידלעה עסיורג יד....גונעג

 ,עלָאר ריא ןוֿפ לייט ןכעלשטנעמ םעד ןיא טוג טנכייצעגסיוא יז זיא
 רעייז זיא... ?ללה, סלַא דירֿפ .ןטנעמָאמ-סעביל עטרוכישרַאֿפ יד ןיא
 קלָאֿפ סָאד טֿפור רע ןעוו דנגייצרעביא טינ ןיטולחל זיא רע .ךַאווש
 .סַאלב רע זיא ןטנעמָאמ-סעביל יד ןיא ךיוא .ַאיריליא ןייק קירוצ
 טדימשדלָאג לאיחי .שיטַאּפמיס ץנַאג זיא עלָאר רעזיד ןיא רוגיֿפ ןַײז
 טינרָאג טעמּכ ןוא ןדייר וצ ליֿפ טָאה "יעברַאק'ד רודגיבא, סלַא
 טבעל סעּפע ,ןטָארעג טינ ךיוא רעבירעד זיא ןליּפש ןייז ןוא ;ןגָאז וצ
 -לוֿפ ָאד ןענַײז רוגיֿפ יד ןוא םירג ןַײז ששטָאכ ,עלָאר רעד ןיא טינךיז
 רעבָא ,רוגיֿפ עקיטכעמ ַא זיא "חישמ רעמוטש רעד, סלַא רעכַײר .םוק
 -ייוו ןעמוטש סיוא קינייװ ןקירד ,גנוצ רעד ןָא ןעיירשעגסיוא ענַײז
 זיא זלעֿפ ץיּפש ןוֿפ ךיז ןֿפרַאװרעטתרַא ןַײז ןדײל עֿפיט ,קיט
 -עג םעד רָאֿפ טלעטש "ףסוי יר, סלַא ?זיימ .. טנכערעגסיוא וצ

 בר, סלַא דרַאגלע זיא רעכַאװש ךס ַא.. טַאלג ץנַאג בר ןכעלנייוו
 קידעבעל ץנַאג זיא רעלטעב רעד סלַא רעלדַא סעס ."שוש לאומש
 ַאיַאקסרוג ַאינָאס.. טרימַאלקעד "ןעלקסענ ףַארג, סלָא זַאְרַאכ.
 יז טכַאמ ךָאד ןוא ,עקירביא ןַא יו זיא *ױרֿפ ענעסַאלעגטיוא יד, סלַא
 -ינועד לקערב ןייק סױרַא טינ טגייצ יז .ןזעוו ליֿפוצ טֿפָא ךיז ןֿפ
 טָאה ױרֿפ ענעסַאלעגסיוא ןַא וליֿפַא .טַײצ ערעטיב ַאזַא ןיא גנורעד
 .".ןלָאר ערעייז וצ וצ טינ ןוליֿפַא ןטערט ערעדנַא עלַא .המשנ ַא

 ײםָארטש ןטימ}
 ןוא

 "הרובק דָאנ;

 טריֿפעגֿפױא ימעדןב ֿבקעי ןוֿפ ריא זיא 1919 רעבמעווָאנ 17 םעד
 ,ל .י ןוֿפ *הרוֿבק ךָאנ; ןוא שַא םולש ןוֿפ *םָארטש ןטימ, ןרָאװעג

 / ,ץרּפ

 טָאה רעטַאעט ןוֿפ ךָארבנעמַאזוצ רעד זַא ,רעביא טיג רעלדַא יליצ
 יד ןוֿפ ןלָאר יד ןלײטרעדנַאנַאֿפ םַײב דלַאב ןביוהעגנָא ךיז

 ַאטעירנעה ,רעטַאעט ןוֿפ עטסָאבעלַאב יד .ןסעיּפ ייוצ עטשרע

 "רהָאמ ַאננַא, ןוֿפ לָאר עקיטכיוו רעייז יד ןעמוקַאב טָאה ,רעצינש

 טּפיוה יד טרעדָאֿפעג ךיוא רעבָא טָאה יז ."ןשטנעמ עמַאזנייא ,, ןיא

 טָאה'מ רעכלעו טימ *עמשטערק עטסוּפ יד, ןיא לָאר-ןעױרֿפ

 ,ריא יבגל לָאר יד ןריבורּפ קידנלעוו טינ .רעטַאעט סָאד טנֿפעעג

 רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןעמוקַאב טינ לָאר יד יז טָאה ,ןיליצ

 ןוא רעטַאעט ןוֿפ טַאנעצעמ ןשיווצ תיב-םולש ןיא רעטש רעטשרע

 -עגנָא ךיז ןבָאה ךָאנרעד .רעטַאעט ןוֿפ גנוריֿפ רעשירעלטסניק רעד

 ךּפיה ןיא ,ךיז טָאה רעצינש .סרמ סָאװ םעד בילוצ םיכוסכס יד ןביוה

 ךיז ןֿפרַאד ,ןלָאר ןייק טשינ ןליּפש עכלעוו יד זַא ,ןסולשַאב יד וצ

 -ןסַאמ יד ןיא ןקילײטַאב וצ טגָאזעגּפָא ,סענעצס-ןסַאמ ןיא ןקילײטַאב

 גנורעטש ערעסערג ַא רעבָא ,ןָאטעגכָאנ ריא ןבָאה ערעדנַא .סענעצס

 . ,קיטירק-רעטַאעט יד ןעוועג זיא

 יד ןבָאה ןינע ןבלעז ןגעוו זַא ,רעלדַא יליצ טקרעמַאב וצרעד

 ,טקעריד ױזַא טינ ןוא ףרַאש ױזַא טינ ןבירשעג רעבַײרש ערעדנַא

 םוצ טריֿפרעד טָאה סָאװ ןוֿפרעד לייט ַא ןעוועג רָאנ זיא סָאד רעבָא

 עכעלטע ןגעוו יז טלייצרעד ָאד ןוא ,רעטַאעט םעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא

 "טסעֿפ זיא סע יװ טול רעטַאעט ןוֿפ ןילּפיצסיד יד ןכערב ןוֿפ {ווּורּפ

 ,עּפורט רעד ןוֿפ גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעג

 ןעגנוריֿפֿפױא ייווצ עטשרע יד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא
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 רוי =

 -טַײגַאב קיניײװ טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא קיטירק רעד ןוֿפ ןענַײז
 קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג טָאה ווָאראטאלאז .ה .רד זַא ,טייוו ױזַא ,גנורעט
 וצ גנַאגוצ ןגנערטש רעייז רַאֿפ רעקיטירק יד וצ תונעט ןבָאה וצ
 | ;רעטַאעט םעד

 ,רעליּפשיש עשידִיי עזעיציבמַא עגנוי עלוֿפטנעלַאט עפורג ַא
 ,דלָאג רעקיטש ןכַאמ וצ גנונעֿפָאה רעד ןיא טינ ,ןרעטש עקידנעילג ןָא
 ךיוא ןוא ןעמַארד עשירַארעטיל ןריֿפוצֿפױא ןבערטש םעד טימ רָאנ
 עַײנ יד .. .ישזער רעטינעג רעטנוא ןריֿפֿפױא יז שירעלטסניק
 -ילבוּפ ןטסערג ןרַאֿפ ןטָארטעגֿפױא זיא טֿפַאשלעזעג עשירעלטסניק
 עטסוּפ' סנייבששריה ץרפ ןיא ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןוא םוק
 עלַא ןבָאה .ןעוועג גנולעטשרַאֿפ רענעי ףיוא ןענַײז רימ .יעמושטערק
 טינ ךיז ןבָאה רימ .ןעזעג ןרעלעֿפ עריא עלַא ןוא ןטַײז עטוג עריא
 סָאו םעד ןיא טינ ןוא רעִירֿפ ןעגנוטרַאוורעד יד ןיא טינ ,טרַאנעגּפָא
 רימ ןדייל .ןעוועג טוג ךָאד טלָאװ .רעטַאעט ןיא ןעזעג ןבָאה רימ
 וצ וצ ןעיײג רעקיטירק ערעזדנוא .קילגמוא סיורג ַא ןוֿפ עלַא רעבָא
 ,עמַארד ןוא טסנוק רעשידִיי רעד וצ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 ,רעטַאעט שירעלטסניק ַא ןוֿפ גנוניישרעד רעטסעיינ רעד וצ וליֿפַא
 -וצ ךיז טסַאּפ סע יו ןעגנורעדָאֿפ ןוֿפ סָאמ ןוא בַאטשסָאמ ַאזַא טימ
 ,סָאמ ַא ןָא ןבױל ייז רעדָא .טלעוו רעד ןוֿפ עטסערג יד וצ ןייגוצ
 עלעסיב סָאד ןָאט וצ טָאטשנָא ןוא .סָאמ ַא ןָא ןעמַאדרַאֿפ ייז רעדָא
 -רעד ןוא ןריטערּפרעטניא -- ןָאט ףרַאד קיטירק יד סָאװ ,סטוג
 ןוא סע ייז ןקיטומטנַא --- ןעלקיווטנַא ןֿפלעה סָאד ,עטוג סָאד ןקיטומ
 רימ .עלעמיוב ןעגנוי םעד ףױא דרע עטעּפָאל ַא ףױרַא טֿפָא ןטיש
 -ָארייא עטסערג יד ןוֿפ קיטירק-רעטַאעט טנעיילעג גנַאל-ןרָאי ןבָאה
 רימ ןוא ,ןכַארּפש ענעדישרַאֿפ ןיא רעקיטירק-רעטַאעט עשיעפ
 עניב רעשיעּפָארייא רעסיורג רעד וליֿפַא לָאז סע זַא ,טינ ןקנעדעג
 -נייא ףיוא טײהנעמוקלוֿפ ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ ליֿפ ױזַא ןרעוו טלעטשעג
 ןיא טײהנעמוקלוֿפ ןרעדָאֿפ סָאד ןעמ ןָאק יו ,ןליוו סעטָאג םוא .לָאמ
 עַײנ סָאד ןֿפורעגנָא טָאה עגעלָאק ַא ?ןליפש ןשירעלטסניק םעד
 ,הדומ ךיז ןענַײז רימ .'תונמחר ןוֿפ רעטַאעט סָאד' רעטַאעט עשידִיי
 רעקַױר ליֿפ .שיטסַאבמָאב לסיב ַא ןעמָאנ רעד טגנילק זדנוא רַאֿפ-

 ןילַא רעכייר לאונמע רָאסישזער רעד טריזירעטקַארַאכ םיא טָאה
 יד זיא שינכעט זַא -- טגָאזעג רע טָאה -- טסייו רע ;עניב רעד וֿפ
 רע טָאה -- ןעמונעג ןצנַאגניא רעבָא ,...םוקלוֿפ טינ ךָאנ גנוריֿפֿפיוא
 ןוא .ןבָאה רימ סָאװ עטסעב סָאד ןבעגעג ךַײא רימ ןבָאה -- טנַאטַאב
 ןיז ןעירעלטסניק ןיא זיא רעטַאעט עשידִיי עַײנ סָאד .סע זיא יזזַא
 םעד ןוֿפ וליֿפַא עבַאגֿפױא יד ןֹוא .ןבָאה רימ סָאװ עטסענ סָאדי
 -עֿפ יד ףיוא ןזַוװצנָא ,ןַײז ףרַאד ,רעקיטירק ןוא טנעזנעצער ןכעלרע
 ןכַאמ ךעלדנעטשרַאֿפ ןוא ,ןרעוו טרעסעבעגסיוא ןענָאק סָאװ ,ןרעל
 ןצַאשּפָא ןענָאק רעסעב לָאז רע ידּכ עצנַאג סָאד םלוע םעד רַאֿפ
 ןכעלרע ןוא ןטסנרע ןָא רע טכַאמ טימרעד .עשירעלטסניק סָאד
 ."רעטַאעט עשידִיי סָאד ןוא עניב עשידִיי יד ןביוהרעד וצ ךוזרַאֿפ

 "גונעֿפַאה יד טקידירֿפַאב טינ טָאה קיטירק יד זַא ,סיוא טעז סע
 עריא ןיא רעלדַא יליצ טבַײרש םעד ןגעוו .עּפורט רעד ןוֿפ ןעג
 | :תונורכז

 רשֿפא זא ,גנונעֿפָאה ענעטלַאהַאב ַא טלטרעצעג ךָאנ רימ ןבָאה;
 רעד רַאֿפ רעטַאעט רעזדנוא ןוֿפ גנוקעלּפטנַא יד ,גנונעֿפערעד יד טעוװו
 ,ישזער עקיטכערּפ יד ,גנוריֿפֿפױא עשירעלטסניק יד ,טײקכעלטנֿפע
 םעד ץלַא סָאד טעװ רשֿפא ,ןעגנוכיירגרעד עשירעליּפשיוש יד
 טעוו סע ןוא ,גנוביוהרעד יד ,גנּווװש ןקיטיינ םעד ןבעג רעטַאעפ
 גנורעטיברַאֿפ יד זדנוא ןבָאה סָאװ ,תוחוּכ ערעטָצניֿפ יד ןגיזַאב
 ךיז רעטַאעט סָאד טעוו עיציבמַא עכעלניילק רעייז ץָארט .טכַארבעג
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 ןופ ןָאסיססעל

 עזייב יד טָא חוכב ןַײז טַײצ רעד .טימ ןוא געוו ןַײז ןגָאלשכרוד -

 טשינ גנונעֿפָאה ענעטלַאהַאב יד רעבָא זיא .ןקיטייזַאב וצ תוחוכ
 יצ ןטפשמ וצ ןעמענרעטנוא טשינ ךיז ךיא ליװ .ןרָאװעג םיקמ
 -יטשנייא טעמּכ ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק יד ןעוועג טכערעג ןענייז'פ
 יַאב קיניױװו טימ ןעמונעגֿפױא.. ןעגנוריֿפֿפיױא ייווצ ערעזדנוא קימ
 . -בירֿפױא רעטסערג רעד טימ ןוא ןליוו ןטוג טימ שטָאכ ,גנורעטסַײג
 ןוא ןעגנורעדָאֿפ עגנערטש וצ טלעטשעג רשֿפא ייז ןבָאה טײקיט
 רעד זַא ,ןליפש סָאד ןוא ישזער יד ,גנוריֿפֿפױא יד טרעדילגעצ יזזַא

 ."קיטסניג טשינ רעייז ןעוועג זיא הרוש עטשרעטנוא יד ,לּכה-ךס

 "הלילד ןוא חשמש;

 טריֿפעגֿפױא ימעדןב ֿבקעי ןוֿפ ריא זיא 1919 רעבמעצעד 3 םעד
 ."הלילד ןוא ןושמש; סעגנַאל ןעווס ןרָאװעג

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןיקסַאר יער

 טליּפשעג טציא טרעוו עכלעוו ,"הלילד ןוא ןושמש, עסעיּפ יד..,
 יד םוקילבופ ןרַאֿפ ןלעטשוצסױרַא טכוז ,"רעטַאעט ןשידִיי סעַײנ, ןיא

 ,רעלטסניק ַא ןוֿפ המשנ יד עכלעוו ךרוד ןשינרעטַאמ עכעלקערש

 םענעי טזָאל ןוא טינ ןיילַא טבעל רע זַא ,ֿפַאשַאב ױזַא זיא רעכלעוו
 ןבירשעגנָא טנַאסערעטניא רעיײז זיא עסעיפ יד .. ןבעל טינ ךױא
 עבָארּפ רעד ַײב רעלעטשטֿפירש סעד ןעמ טעז טקַא ןטייוצ ןיא-
 ףיוא עריטַאס עניײֿפ ַא ךיז רַאֿפ ןיילַא זיא טקַא רעד ... .עסעיּפ ןייז ןוֿפ
 -רעטַאעט ַא ןוֿפ ןפיט עטנכייצעג-טוג טימ ,ןבעל-ןסילוקרעטניה םעד
 רעסישזער-סֿפליהעג ,רָאילֿפוס ,רעליפשיוש ,רעסישזער ,רָאטקעריד
 טַאהעג ימעדןב ןוֿפ ןליּפש סָאד טשרע טָאה ָאד .רָאיטקַא ןטלַא ןַא ןוא

 עלָאר ןַײז טָאה רע ןכלעוו טימ גנּווװש םענעי רַאֿפ לַאירעטַאמ גונעג

 רעדנַא ןייק ןכלעוו ,רעצ ַאזַא .טסַאֿפעגֿפױא טקַא ןטשרע ןיא ךָאנ
 װא ךַאֿפניא ױזַא ןעגנערבוצסיורַא טגָאמרַאֿפ טינ טלָאװ רָאיטקַא
 רעד ןיא ימע-ןב ןוֿפ ןליּפש סָאד זיא טפיוהרעביא .קיטכירֿפױא ױזַא
 טינ רעטרעוו ןייק רָאג ןיֿפעג ךיא זַא ,דנלסײרטֿפױא ױזַא עסעיפ

 ,ענעצס עטצעל יד ךרוד טריֿפ רע ױזַא יו ...גנורעדנּוװַאב ןַימ רַאֿפ
 -כרוד ןיילַא ,ןעז ןיילַא סָאד ףרַאד ןעמ .ןבַײרשַאב וצ ךעלגעמוא זיא
 -רעסיוא יד ןעז ןיילַא ,טנעמָאמ םעד ןוֿפ טיײקטגנערטשעגנָא יד ליֿפ

 ןוא ,ןעגנוגעווַאב ענַײז ,עזָאּפ ןייז ,םינּפ ןַײז ןוֿפ קימימ עכעלנייוועג
 טינ רעדייל ָאד ךיז ןָאק ךיא ..עֿפָאס רעד ןוֿפ ןלַאֿפ ןַײז טצעל וצ

 רעבָא זומ ךיא .ןליּפש סימע-ןב ןוֿפ ןטייהלצנייא עלַא ףיוא ןלעטשּפָא
 ןטָארעג טלָאװ ךיא .ןרידוטש ןעמ זומ ןליּפש ַאזַא זַא ,סנייא ןקרעמַאב
 ױזַא יו ןעז ןייג וצ טסנוק רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ ןטנעדוטס עלַא
 עשיגָאלָאכיספ ,עטריצילפמָאק ַא ףיוא טסַאֿפ רָאיטקַא רעסױרג ַא
 ..זיא יז יו רעמ ךָאנ עלָאר רעד ןוֿפ טכַאמעג טָאה ימע-ןב .. עלָאר

 ןבָאה יז שטָאכ זַא ,גָאז ךיא ןָאק ןרָאיטקַא עקירביא יד ןֿפ
 טַײװ רעייז ןעוועג ךָאד ייז ןענַײז ,טרעטשעג טינ דלעה-טּפיוה םעד
 -רעסיוא זיא עכלעוו ,רעצינש סָאדַאמ... .ןליּפש טרַא רעייז ןיא סיא ןוֿפ
 טליפועעג טָאה ,טקַא ןטשרע ןיא טנַאגעלע ,ןייש רעייז ןעוועג ךעל
 -עטקַארַאכ יד טליֿפעג ךיז טָאה ךָאד ,ןסעיפ ערעדנַא ןיא יװ רעסעב
 -טכירֿפױא טלעֿפעג רעדיוו טָאה סע.. טייקכעלגעווַאבמוא עשיטסיר
 ַא .עלָאר ןַײז ןַאמרעג ַאשימ טליּפשעג טָאה שיטַאּפמיס ץנַאג.. טייק
 ןַאט ןשלַאֿפ ןייא ןייק רע טָאה ,רעטסיליֿפ ַא ,רענעדירֿפוצ ַא ,רעטַאז
 ןושרג גנילביל רעטלַא רעזדנוא ןעוועג זיא טוג רעייז .. .ןעמונעג טינ
 טָאה עלָאר רעניילק רעד ןיא ."רעסישזער רעד ,רעקויד, סלַא ןיבור
 ןעמ ןעוו וליֿפַא פיט ַא ןֿפַאשַאב ןָאק ןעמ זַא ,קידנעטש יו ,ןזיווַאב רע
 ַאינַאס טימ ןָאטעג טָאה טרעקרַאֿפ טקנופ .ןדייר וצ ךס ןייק טינ טָאה
 .טכַאמעג טינרָאג טולָאסבַא לָאר רעניילק ריא ןוֿפ טָאה יז .ַאיַאקסרוג
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 רעטַאעט ןשידיי

 -ַאטשרַאֿפ טוג רעייז טָאה רעליּפשיוש-רַאטס רעד סלַא דירֿפ רַאזַאל

 -ַאט, רעטקידײלַאב קידנעטש רעד ןעוועג זיא רע .עלָאר ןַיז ןענ
 זיא ןוא ,ךיז םורָא טנײֿפ ןוא ןגירטניא זיולב טעז רעכלעוו ,"טנעל

 ןעועג ךױא זיא שיטַאּפמיס ץנַאג.. טליקעגוצ לסיב ַא קידנעטש
 קיטכיר טָאה רע .רָאטקעריד-רעטַאעט סלַא טדימשדלָאג לאיחי
 ךָאנ זיא סע ןכלעוו ןיא רעמענרעטנוא ןַא ןוֿפ פיט םעד טסַאֿפעגֿפױא
 ןבָאה סע .טסתק רעתמא וצ עביל יד ןֿפָאלשעגניײא ןצנַאגניא טינ
 סיאול ןוא סמַארבייא ףלָאדַא ,טרַאגלע רָאדיזיא טקילײטַאב ךיוא ךיז
 .רָאיטקַא ןטלַא ןַא ןוֿפ עלָאר יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,גרעבסייוו
 גלָאֿפרע םוצ ןגָארטעגײב רעמ ךס ַא רענעמ יד ןבָאה טפיוהרעביא

 ,"ןעױרֿפ יד יו גנולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ

 ןגעוו ןוא ,רעסישזער סלַא טמַא ןַײז טזָאלרַאֿפ רעכייר לאונמע

 ןַא ןיא טגָאזעג טרעוװ ,רעטַאעט ןוֿפ רענעלּפ עקידרעטַײװ יד

 :"גָאט; ןיא ויוורעטניא

 -טסנוק םעַײנ ַא ןעמוקַאב טציא טָאה ירעטַאעט עשידִיי עַײנ סָאד',

 לאונמע רָאטקעריד-טסנוק םענעזעוועג ןוֿפ ץַאלּפ םעד .רָאטקעריד

 -עטשטֿפירש רעשידִיי רעטנַאקַאב רעד ןעמונרַאֿפ טציא טָאה רעכַײר

 דוצ זיא רעטַאעט םעַײנ ןוֿפ עפורט עצנַאג יד. ווָאמיד פיסָא רעל

 ַא רעייז ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע ןוא ,ןעמוקנַײרַא ןַײז טימ ןדירֿפ

 .ימע-ןב רעסישזער-רָאטקעריד סעד ןוא םיא ןשיווצ גנויצַאב עטוג)

 ?ןסעיפ ןוֿפ גנוריֿפֿפיוא רעד רַאֿפ ךעלטרָאווטנַארַאֿפ ןַײז טעוו רעוו

 ןסעיפ עסיוועג, -- טגערֿפעג םיא רעטערטרַאֿפ רעזדנוא טַאה --

 -- ןימע-ןב ןוֿפ ןסעיּפ עסיוועג ,רימ ןוֿפ ןרעוו טריסישזער ןלעוו

 ןיא ןלָאר ןוֿפ גנולײטרַאֿפ רעד ןגעוו -- טרעֿפטנעעג ווָאמיד טָאה
 טעוו זדנוא ַײב בױא .ןטַארָאב עדייב ךיז רימ ןלעװ עסעיפ רעדעי

 -ײשטנַא סָאד ןבָאה לָאמעלַא טעװ ,טײהנדישרַאֿפ-סגנוניימ ַא ןייז

 ןודנֿפערטַאב יד ןריסישזער טעוו סע רעוו זדנוא ןוֿפ רעד טרָאוו-סגנוד

 ַא רעטַאעט ןיא זדנוא ַײב ןרָאֹוועג ןֿפַאשעג ךיוא זיא ,ֿבגָא .עסעיפ

 ,ןגַארֿפ ןיא העד ַא ןבָאה טעוו סָאװ ,אֿפוג רעליּפשיוש יד ןוֿפ סויגעלָאק

 לַײװװרעד .*רעטַאעט ןוֿפ טַײז רעשירעלטסניק רעד עגונ ןענַײז סָאװ

 עידעמָאק ענעגייא ןַא ענַײז ןריסישזער טימ ןעמונרַאֿפ ווָאמיד .א זיא

 .ןרעוו טריֿפעגֿפױא ךעלצריק ףרַאד סָאװ ,"סערפסקע סקנָארב.

 טימ ךיז ןעז וצ טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טנָאקעג טינ ןבָאה רימ

 "קַאֿפ רעד זיא רעכלעוו ,ימע-ןב ֿבקעי רָאטקעריד-רעסישזער סעד

 ןגעוו גנוניימ ןַײז ןרעה ןוא רעטַאעט םעַײנ םעד ןוֿפ רעדנירג רעשיט

 טדער ימע-ןב .רעטַאעט סעַײנ םעד ןוֿפ ןטכיזסיוא ןוא ןעמעלֿבָארּפ יד

 ,םענַײז םיורט ןעגנַאל ַא ןוֿפ יו ױזַא רעטַאעט ןוֿפ גנורעטסַײגַאב טימ

 טפיוה רעד זַא ,טביילג רע .טכעלקריוורַאֿפ ךעלדנע טעז רע ןכלעוו

 טלעטשעג טָאה רע סָאװ ,סָאד זיא רעטַאעט סעַײנ םעד ןוֿפ טסנידרַאֿפ

 טליּפש ןסעיפ עשירַארעטיל .דנוש ןוא רוטַארעטיל ןשיווצ הציחמ ַא

 סע זיא טרָאד .סרעטַאעט עשידִיי ערעדנַא ןיא ךיוא טֿפָא ץנַאג ןעמ

 ןגרָאמ ןוא עסעיפ-דנוש ַא ןעמ טליּפש טנַײה .לַאֿפוצ ַא זיולב רעבָא

 ןוֿפ קַאמשעג ןֿפױא יא טכעלש רעייז ןקריוו חמ סָאד .רוטַארעטיל --

 ךיז טָאה *רעטַאעט עַײנ סָאד, .רעליּפשיוש יד ףיוא יא ,םוקילבוּפ

 ךיז טָאה ןוא ןסעיּפ עטסנרע זיולב ןליּפש וצ עבַאגֿפױא יד טלעטשעג

 .סַארגָארּפ ןַײז ַײב ןטלַאהעג טציא זיּב

 ,"?ועטַאעט ןשידִיי ןיא עמַארד עטסנרע ןליּפש וצ ךיז טלָאצ,
 טָאה רעטַאעט עַײנ סָאד .. טעטרַאװרע סע ןבָאה רימ יװ רעסעב,
 -לעוו ַײב עסעיפ ןייא ןוֿפ עמַאנסיוא רעד טימ ,ןָא ביײהנָא ןוֿפ גלָאֿפרע
 טָאה. רעטַאעט עשידִיי עַײנ סָאד .טגיילעגוצ קרַאטש ןבָאה ייז רעכ
 *."ןטכיזסיוא עטסעב יד רעטַײװ ףיוא ךיוא

2501 

 , ײסערּפסקע סקנַארב,

 טריֿפעגֿפױא רבחמ ןוֿפ ריא טרעוו 1919 רעבמעצעד 21 םעד
 | ."סערּפסקע סקנַארב, עידעמָאק סווָאמיד ּפיסָא

 ;טבַײרש ןירָאג .ב
 "םערפטקע סקנָארב, זַא ,ןעז וצ טשַארעביא ןַײז טינ ףרַאדימ;

 רַאֿפ ןוא םוקילבוּפ רעדנַא ןַא רַאֿפ ןרָאװעג ןבירשעג הליחתכל זיא
 ןוֿפ טינש ןֿפױא זיא "סערפסקע סקנַארב, רעד .עניב רעדנַא ןַא
 ןיא רָאי ןדעי טריֿפעגֿפױא ןרעװ סָאװ ,ןסרַאֿפ רעקילדנעצ ענעי
  ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,םלוע רעד . .סרעטַאעט רעיײװדָארב יד
 ,טכַאלעג שביה טָאה ,"סערּפסקע סקנָארב, םעד ןעז ײרעטַאעט םעַײנ;
 -ײמנַאטַאב רעד... .ןגָאז וצ רעווש זיא ,ןדירֿפוצ קעוַא זיא רע יצ רָאנ
 רעד ךָאנ טרָאֿפ ץלָאטשרעגה לקצַאח |רעכַאמ-לּפענק} רעק
 זיא רע .סערּפסקע סקנַארב ןטימ םייהַא טכַאנרַאֿפ קיטײרֿפ טעברַא
 טרעוו ךָאו יד לַײװ ,לָאמ סרעדנַא ןַא יו טגײלעגֿפױא רעסעב טציא
 רעד .. .םנָאטָאב ַײב ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא טָאה רע יו רָאי 25 טקנופ
 יד | ןטַאקַאלּפ יד ןוֿפ רעדליב יד םולח וצ םיא ןעגנערב וצ לַאֿפנײא

 טרָאֿפ לקצַאח .רעטוג ַא רעייז זיא | ןענָאגַאוו-יעוובָאס יד ןיא ןסנָאנַא
 ,טינ ליוו רע יצ ,ליוו רע יצ ןוא ,רַאק רעד ןיא סוא-גָאט ןייא-גָאט
 ןייא םיא ךיז ןסע ייז ןוא ייז טכַארטַאב ,ןטַאקַאלּפ יד ףיוא רע טקוק
 עטלַא ןַא ענַײז טרעוו "דַארוימ, ןוֿפ הבקנ ענייש יד... .ורכז ןיא
 -סיוא ןַײז ןיא טנכער רע ןוא ...{ערעדנַא עלַא ױזַא ןוא} עטנעקַאב
 ןדעי טצַאש רע ןוא ,טרעוו ייז ןענַײז ךרע ןַא ליֿפ ּפָאק ןטרעטַאמעג
 .םולח ןיא -- ייז ןוֿפ רענייא טרעוו רעֶו ןענָאילימ ערעווש יד ןיא
 (םנָאטַאב ןענָאילימ ערעווע טכַאמעג רָאי 25 ענַײז ןיא טָאה רע
 ןרעמעב ַא ןעניֿפעג טנָאקעג טֿפרַאדעג ןעמ טָאה םולח ַא רַאֿפ וליֿפַא
 עלַא.. ןרענָאילימ יד ץשיווצ ןעלקצַאח ןריֿפוצנַײרַא ױזַא יו געוו

 .טליּפשעג טוג ןבָאה ןוא רעצעלפ ערעייז ףיוא ןעוועג ןענַײז רעליפש
 -רעגנוה לקצַאח, ןוֿפ לָאר רעד ןיא טוג רעייז ןעוועג זיא ןיבור .ג
 ןזיב בײהנַא ןוֿפ טליפשעג טוג טָאה רעצינש ַאטעירנעה ."ץלָאטײע
 טָאה ימע-ןב .טסַאּפעגוצ טינ ױזַא לָאר ַא ריא טָאה לָאמנייק ןוא ףוס
 -כָאנ גנוטלַאה ןוא לוק ,םירג ןַײז טימ טָאה ןוא ,שימָאק טליּפשעג
 | "..ןָאזרעּפ עסיוועג ַא טכַאמעג

 ;טבַײרש יקנעי רעד לארׂשי
 זיא יז ןטָארעג קרַאטש זיא "סערּפסקע סקנָארב, סווָאמיד..,

 עגולק םינימ עלַא טימ טצירפש ןוא ץיױוסקלָאֿפ ןטכע טימ לוֿפ
 ןקידניז ןכעלגעטלַא רעזדנוא ףיוא ץעביק ןֿפרַאש ןוא ןעמזירָאֿפַא
 ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא טנעלַאט ןרעדנוזַאב ַא טָאה ןיבור ןושרג.. .ןבעל
 -נוה לקצַאח, ןַײז .ריא ןוֿפ קיטש ַא טרעוו רע זַא ,ױזַא עיצַאוטיס ַא
 ענַײז ןוֿפ עטסנגנולעג יד ןוֿפ רענייא רעבירעד זיא *ץלָאטשרעג

 עביל עקידהרצ ןַײז טליּפש רע תעשב טײקיזָאלֿפליה ןַײז ,ןעגנוֿפַאש

 ןַא) "טעירט; ַא זיא סטערַאגיס "דארוימ, יד ןוֿפ לדיימ רעד טימ

 ףױא עסעיפ עצנַאג יד דלַאב ךעלטנגייא טגָארט ןיבור .{קיטנַא

 ,בַײװ סלקצַאח ,"הרׂשג סלַא שטיווָאמַארבַא עניב.. .סעציילּפ ענַײז

 םענוֿפ ױרֿפ רעטלגָאװרַאֿפ רעד ןוֿפ לָאר יד ךרוד לוֿפטכַארּפ טריֿפ
 ןטַײצ רעבלעז רעד ןיא}| ןסעדרעטנוא טריֿפ רעכלעוו ,רעטעברַא

 -לַאהעגנייא רעליטש ריא .זױה שידִיי שיטַאבעלַאב ןייש ץנַאג ַא

 ןוֿפ ןסע סָאד טבױל רעכלעוו ,סעקמָאילּפ לקנַאי ףױא ןרָאצ רענעט

 ,שיֿפ עריא ןוֿפ רעגניֿפ יד טקעל רע סָאװ ,טַײצ רעד ןיא ןלעטָאה יד

 ןעד סלַא ימערב ֿבקעי .טעברַא לקיטש ןטָארעג טסכעה ַא זיא

 זיא ,קושילָאּפ השמ "טנעגילעטניא , רעטרימשרַאֿפ ,רעכעלקילגמוא

 טָאה ימע-ןב .רעליּפשיוש רַאֿפ ַײס רעבַײרש רַאֿפ ַײס פיט-רעטסומ ַא

 רע סָאװ ,לָאמ סעדעי זַא ,טסַאֿפעגֿפױא קיעֿפ ױזַא פיט ןקיזָאד םעד
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 ץנַאג ךיוא רָאנ ,םיא רָאנ טינ ןעמ טעז ,עניב רעד ףױא טניישרע
 -ָאלב רעייודָארב, רעד סלַא טדימשדלָאג לאיחי... ...עקווָאטעּפעש
 ןַײז ןיא טוג ךעלניױועגרעסַױא ךיוא זיא סעקמָאילּפ לקנַאי *רנֿפ

 טביילג רע זַא ,ןליּפש ןַײז ןוֿפ טעזימ סָאװ ,רַאֿפרעד אקוד ןוא ,לָאר

 ןלָאז ייז טרעפמולעגמוא ןוא דליוו יו סֿפָאלב ענעגייא ענַײז ןיילַא

 רעד סלַא עמיטש עקיטֿפערק ַא וצ טצונַאב רעלדַא םעס.. ,ןַײז טינ

 -עווַאב ענַײז ןוא ,יקסנַאשזַאטס ןמלק דמלמ רענערָאֿפעגּפָא ,רעטלַא

 רעבָא טכַאמ רוגיֿפ ןַײז .קידעבעל וצ ,גני וצ ךױא ןענייז ןעגנוג

 יד טליפש רעצינש ַאטעירנעה סַאדַאמ .קורדנייא ןטשטנּווװעג םעד

 . -ידונח סָאד ,רוגיֿפ ענייש ריא .גלָאֿפרעד סיורג טימ "לדיימ-דַארוימ ,

 טימ טעברַאעצ יז סָאװ ,קיטש עשירעריֿפרַאֿפ יד טא םינפ עק

 .עידעמָאק ענעגנולעג טסכעה ַא ךיז רַאֿפ ןוא ןַא ןענַײז ,ןעלקצַאח

 טֿפורימ- סָאװ "ַאמיימעשז טנע; סלַא לעּפַא ַאננַא סַאדָאמ

 וומימ , |סעכלעזַ- עא סני וזַאְו "םעיקס}, ַא ,ןוזעל םענַאקירעמַא ןֿפױא

 .זיא יז ךעלנע יו טעזרעד ןעמ ןעוו רעטכעלעג ַא ןיא ןצַאלּפסיױא

 .ןיא (סעקטַאל) "סקייק ןעפ, יד טימ עטרעגינ רעטנַאקַאב רעד וצ

 ..רעד סלַא ןַאמרעג אשי 'מ .ייוובָאס ןיא (סנָאנַאנ טנעמזייטרעוודַא םעד

 לווייט ַא דַא ,םי 1 ַא טניימ ,;קע ןעגנַאל ןטימ לווייט רעסַאוװ אטולפ

 לָאז .ןגיוא יד טי מ ןצנַאלג ןוא ןעיירד ןוא ּפַאצ ַא יו ןעגנירפש זומ

 זיא רַאֿפרעד - .ט'מרעד רעביא טינ םענייק טקערש רע זַא ,סיו רע

 -עבעל רעייז ,?רעטכָאט- סלקצַאח ,עלעזייד סלַא ןַאמרעג יסול רעִכָא

 ..ןעגנולדנַאה ערי א ןוֿפ עטסרעמ/ יז ןיא םענעגנָא טסכעה ןוא קיד

 | .טכַאמי לטיזעכּת- הוצמ רב סלקצַאח "עלעסָאי; סלַא ןַאמדלעֿפ ַאזיא

 יד סלַא .גרעבסייוו סיאול װוא לזיימ ןַאמיײה .קורדנייא ןטוג ַא ךיוא

 -טסוה "טּפַארד- ףואק, 1 עטמירַאב יד ןוֿפ "טימס רעדירב;, יױוצ

 ןעוט יז ןוָא ןָאט ןצ גיניוו ץנַאג ןבָאה יז .טרימירג טוג ןענַײז |ןליּפ

 זיא ןעמריֿפ -רענלָאק או *רעלָאק וארע, יד סלַא דירֿפ רַאזַאל .סע

 יד ךיוא טריֿפָאק רע .קָאב רעטצוּפעגסיוא רעד סלַא ןֿפָארטעג טוג

  ילב ןעלעה .קיטכי ר ץנַאג טנעמזײטרעוודַא יױובַאס רעד ןוֿפ רויֿפ

 | ימוג ייקו "םַאג גניאושט עלגיר,; יױוצ יד סלַא ןַאמשיֿפ ינימ ןוא

 .-: .קריצ ַא ןיא ןרי דוטש ?סיב ןעביה ַא טּפרַאדעג ךָאנ ןטלָאװ ןצַאיַאּפ

 ןוֿפ טנעמזייטרעוודַא םעד ןוֿפ "לטסענ יבייב סלַא קינדוב יסעב

 -ַאב סע .טנייװ יז ןעו שימָאק רעייז זיא |זייּפע} *דוֿפ לטסענ,

 | ןַאמרעש .ֹומ ןחא ןַאמנעלע .רמ ,גרעבנעדייז ןָאעל ךיוא ךיז ןקיליײט

 ."ןָא םי וק ךיז ןעעז עכלעוו ,ןלָאר ערענעלק ןיא

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןַאהַאק .בַא

 ױזַא זיא רע .רעבַײרש רעטבַאגַאב ַא רעייז זיא ווָאמיד פיסָא..

 .טֿפַאז טימ לוֿפ זיא .שרָאק רענעטָארעג ַא יװ ױזַא טנעלַאט טימ לוֿפ

 .טירש ףוא .ךַאז עקיטרַאנגיא ץנַאג ַא זיא "סערּפסקע סקנָארב...

 ַא ,ץיוו ַא ,לטרעוו ןטנַאסערעטניא ןַא סעפע ריא טָאה טירט ןוא
 ןַא ןטָאש ַא יו ױזַא טייטש םע עכלעוו רעטניה עלעקנעצס עקיטסול
 טלעוו רעקיטנַײה רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןגעוו ליֿפעג רעטסנרע
  ןיא סָאװ ,טָארד -ףַארגעלעט ַא יו טנעלַאט טימ טצילב עסעיפ יד.

 .ןקנוֿפ עשירטקעלע טימ טצילב ,עיגרענע עשירטקעלע טימ לֹֿפ

 ךעלקריוו ריא טליּפש רע ןוא ,ןיבור ןושרג טליּפש עלָאר-טּפיוה יד

 .טנכייצעגסיוא
 רעזיד ןיא .סעסקוס רעסיורג ַא זיא *סטערַאגיס דַארוימ, ןוֿפ טנעמ
 ענייש ַא ךיז טרעדָאֿפ סע לַײוװ ,ץַאלּפ םַא קידנעטשלוֿפ יז זיא עלָאר

 -ןב .ךַײרגלָאֿפרע קידנעטשלוֿפ יז זיא... רוגיֿפ רענייש ַא טימ ױרֿפ
 זומ ןעמ ןוא ,ןַאמרעגנוי רעטנעגילעטניא ןַא סלַא עלָאר ַא טָאה ימע
 טינ זיא סע .ריא ןיא ךיז ןוימירג ןַײז רַאֿפ טנעמילּפמָאק א ןבעג םיא
 סיוא םיא טמוק סע ...ימע-ןב זיא סָאד זַא ,ןענעקרעּד וצ ןעוועג טכַײל
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 ליפש ןיא לייטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמענ ןוא טנעו יד ןוֿפ !
 ןדלַאֿפ עשירעֿפיטש יד ךרוד טיג גנילצולפ רעֶבָא ,האנה טָאה ,טכַאל
 .רעלטסניק רעתמא רעד סױרַא קוק ַא ליּפש רעד ןוֿפ

 . ןיז ןטלַאה ןיז ןוא ,עקווָאטעּפעש

 ןוא שטיווָאמַארבַא .ב ,טדי נזעדלָאג י טֵלי ףטטעג ןבָאה ןעגנולעג ױזַא

 ;גנוריֿפ

 -זײטרעװדַא רעקידעבעל רעד סלַא רעצינש םַאדַאמ..

 ןופ ןָאקיסלעל

 ןריטיצ ןיא קידנעטש טלַאה רעכלעוו ,"םרָאוו ךוב, ַא.. ןליּפש וצ
 םענײמעגלַא םעד ןיא ןוא ,רעבַײרש ןטמירַאב ַא ןוֿפ רעטרעוו יד
 .טוג רעייז ןיירַא סָאד ךיז טריֿפ סָאּפש

 מָאד .רעֿפָאלב ַא ןַארַאֿפ עסעיפ רעד ןיא ןזיא טגָאזעג ןיוש יווו
 ןֿפָאלב וצ ןוא ןדײר וצ ףיױא טינ טרעה רעכלעוו ,רעבַײרש ַא זיא
 ?ָאה עלָאר יד .ןענָאילימ רענַאקירעמַא ןוֿפ טייקסיורג (רעדנ יִד ןגעוו
 זַא ,ןגָאז וצ קירביא זיא סע .טדימשדלָאג לאיזי טליּפשעג טוג ץנַאג
 זיִא *ױרֿפ סרעקיימ לָאה ןָאטָאב, םעד סלַא שטיווָאמַארבַא םַאדַאמ
 ."{קיסַאלקטשרע} *טייר טסרױֿפ, ןעוועג

 ;טביײרש לסקייד .ש

 ,טגנַאלַאב "סערּפסקע סקנָארב , עידעמָאק עטצעל סווָאמיד ...,
 רענַאקירעמַא ערעדנַא ענַײז יו סַאלק ןבלעז םוצ ,גנוניימ ןַײמ טול
 -ָאק עקיזָאד יד.. לעניגירַא רעמ זיא יז סָאװ ,םַאנסיוא ןטימ ןסעיּפ
 ַײנ , עריטַאס ַא ךיוא זיא יז .עידעמָאק עזיולב ַא יו רעמ זיא עידעמ
 -ָארפ רעד סָאװ סָאד ,סנטששרע ,זיא טנַאװמַא ץנַאג ןוא זדנוא רַאֿפ

 סערּפסקע יעוובָאס ןקידנֿפױל ַא ןיא רָאֿפ ןעמוק גָאליּפע ןוא גָאל

 ּפָארַא ןצנַאט עכלעוו ,ןרוגיֿפ טנעמזַײטרעװדַא עדנֿפור יד ןיא ןוא..

 םלוע רעד.

 ןַא רעיײז ןיא "?סערּפסקע סקנָארב; עידעמָאק יד :סולש ןיַימ...

 ַא טָאה ,סעַײנ ליֿפ ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ סע קי טשש עטנַאסערעטניא

 רעדעי... קידנליוו טינ וליֿפַא ןכַאל חמימ ןוא רָאמוה ןטנוזעג ץנַאג !
 . קיטש סָאד ןעז ןייֵג ףרַאד רענייא
 עצנַאג יד סעציילּפ ענַײז ףיוא טגָארט ןיבור ןושרג ... ןגינגרַאֿפ
 ךיז טליוו סע זַא ,טנָכייצעגסױא ױזַא עלָאר ןייז טלִיּפש רע .עסעיפ

 ןקיטסַײג ןטסכעװ םעד טָאה; עמ ..

 ַא ןיא ךעכַאמ- ןָאטַאב ַא- ןעוועג עקַאט רע זא . לָאמַא זַא .ןביילג

 רע טגָאמרַאֿפ עקַאט רשֿפא ,טסייוו רע ,ץא ,ירָאטקעֿפ רענואט- בָאד

 ימע ןב .ךעלרעדניק רַאּפ ַא טימי בַײװ ַא ,סקנָארב יד ןיא ץעגרע' ,ךי אי

 ןופ רוחב םענעכָארקעצר קידוועמעש םעד ןֿבַאשעג קידנעטשלוֿפ טָאה

 טקנוּפ .ןעגנולעג רעייז ןעוועג זיא

 קורדנַײא ןטוג ַא רעייז עסעיפ יד טכַאמ ןיײמעגלַא ןיא .ערעדנַא עלַא

 -ערּפסקע ךיז טעוו "סערּפסקע סקנָארב, רעד זַא ,ךיז טבײלג סע ןוא

 עליֿפ וֿפ ךששמ ןיא ןטיױוצ ןזיב תבש-קיטיירפ ןייא ןופ ןעוועס

 | | .,"ןכָאוװ

 ײַארָאנ
 טימ ,רעלדַא יליצ ןוֿפ טנוװָא-ןרע םוצ ,זיא 1920 רַאורבעֿפ 3 םעד

 קירנעה ןוֿפ *ַארָאנ; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ,לָאר-לטיט רעד ןיא ריא
 .ןעסביא

 -ֿפױא רעקיזָאד רעד ןגעוו ךוב ריא ןיא רעביא טיג רעלדַא יליצ

 דָאק יד ןוֿפ לייט ַא .ןעמונעגֿפױא םרַאװ ךימ טָאה םלוע רעד.
 זיא רעבָא סורַא ןוא םורַא .טײרֿפעג רימ טימ ךיִז ןבָאה ענַײמ ןגעל
 -נוה עכעלטע יד טינ ןעוו .קיסירדרעביא ןעוועג ֿבוט-םוי רעד רימ
 טימ ךיא טלָאװ ,טקיטיינעג ךיז בָאה ךיא עכלעוו ןיא רַאלָאד טרעד
 .טנווָא םעד ןעוועג לחומ רעטַאעט ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד ןגינגרַאֿפ

 ריִמ טָאה ,ןינע םעד טנָאמרעד טינ ןצנַאגניא רשֿפא טלָאװ ךיא
 ,ןסיו ןַײמ ןָא ,טנווָא םענעי רעיושעוצ ַא יו סָאװ טרינַאּפמיא רעבָא
 רעריֿפ רעשיטסינויצ רעטמירַאב רעד ןסעזעג רעטַאעט ןיא זיא
 ןבירששעג רע טָאה גנושַארעביא רעטסערג ןַײמ וצ ןוא ,יקסּפיל סיאול
 עמערַאװ ערעיײז ַא רַארבעֿפ ןטפ םעד "לַאנרושז ןגרָאמ, ןיא
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 רע ט ַאע ט ןסשידיי

 ךיא סָאװ ,ךימ טײרֿפ סע ..םענַײמ טנוװַא םענעי ץעוװ עיזנעצער
 עטלייצעג יד ןוֿפ ענייא רַאֿפ עמעט ַא ןַײז וצ היכז יד טַאהעג בָאה
 ןָאק ךיא .ןבירשעג ןבעל ןַיז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןקיטירק-רעטַאעט
 שינדנעטשרַאֿפ ךס ַא טגייצ רע ּוװ ,לקיטרַא ןעגנַאל םעד ןריטיצ טינ
 ךַײא לעװ ךיא .רעליּפשיש םוצ גנויצַאב ענַײֿפ ןוא רעטַאעט רַאֿפ
 | :ןלעטש עכעלטע זיולב ןבעגרעביא

 טָאה ,עסירטקַא עשידִיי עטבַאגַאב ,עגני יד ,רעלדַא יליצ'
 ןשידִיי םעַײנ ןיא טנוװָא קיטסניד ןטצעל םעד יַארַאנ; טליּפשעג
 יד טימ ןטסעמרַאֿפ טריבורפ ךיז םעד ךרוד טָאה ןוא רעטַאעט
 טלעטש עכלעוו ,עלָאר ַא ןיא סַאלק ןטשרע ןוֿפ סעסירטקַא ערעדנש

 -עגנַא זיוה ַא .ןירעליּפשיוש ַא ןוֿפ תוזחוּכ יד וצ ןעגנורעדָאֿפ עסיורג
 ןָאק ןעמ .ריא וצ עביל עכעלנעזרעפ עתמא -- טנַײרֿפ טימ טליֿפ
 רעד ןיא טעוַארּפס ךיז טָאה רעלדַא יליצ זַא ,בײהנָא ןוֿפ ךַײלג ןגָאז
 -עטניא עכעלנייױועגמוא טגײצעגסױרַא טָאה יז .טידערק טימ עלָאר

 ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ ? רעדלעֿפ ענירג יד , ןוֿפ לַאנָאסרעּפ

 רעקיטכירֿפױא ריא טימ קודדנַײא ןֿפיט ַא טכַאמעג טָאה ,ץנעגיל

 סע .עלָאר רערעווש רעד רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ ליֿפ ןוא עיצױטניא

 -וװועשזרַאסימָאק סםַאדַאמ .טַײלגרַאֿפ ןכַאמ וצ שירַאנ ןעוועג טלָאװ

 גנולעטשרָאֿפ קיטש עטנכערעגסיוא ןַא ןעוועג זיא *ַארָאנ, סַאיַאקס

 טָאה סע רעבָא ,טײקמערַאװ ןוא רעַײֿפ טלעֿפעג ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא

 ןעוועג ןַײװרעטרע זיא ַאוװָאמיזַאנ ןטייקניױש ענעגייא עריא טַאהעג

 ריא טָאה ןטנעמָאמ עטסנרע יד ןיא }|שטָאכ} לָאוװבָא .רעסעב ליֿפ

 קיטש ַא ןעוועג זיא *ַארָאנ; סקסיֿפ .סםרמ .טײקיטכירֿפױא טלעֿפעג

 רעדנַא ץנַאג ַא ןיא ןרָאוועג ןֿפירגַאב זיא סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ עֿפײר

 ךַײלג "ַארָאנ, סרעלדַא יליצ ןוֿפ תולעמ עקידנעייטשסיוא יד .טסייג

 -לוֿפ ריא ןוא טייקשעלדיימ ריא זיא ,גנולעטשרָאֿפ רעטשערע ריא ַײב

 -ערעטניא רעייז ַא ןעועג סע יא עכלעזַא סלַא ןוא ,טייקידנעטש

 ןוֿפ רעבָאהביל עלַא ןוֿפ בױל יד טנידרַאֿפ יז. טסנוק קיטש עטנַאס

 |  ".ןליפש ןטוג

 ,טדימשדלָאג לאיחי ,ימע"ןב ֿבקעי ,ןיבור ןושרג (סקניל וצ טכער ןוֿפ) ןביו

 .לעּפַא הנח ,שטיװָאמַארבַא עניב ,ןייבשריה ץרּפ ,רעלדַא עליצ ,ַאיַאקסרוג ַאינַאס :ןציז'ס

 ןַאמרעג עשימ ןוא דירֿפ רַאזַאל (ייר רעטשרע ןיא) ןגיל'ס -
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 סרעטקַאניײא יירד
 :סרעטקַאניײא 3 ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז 1920 ץרעמ 12 םעד | -
 ןוֿפ "דיל עטצעל סָאד; ,ןיסנַאד האל ןוֿפ "עמשטערק ןיא טכַאנ ַא;
 ץרפ ןוֿפ "טעילוהעג ןדִיי ןבָאה לָאמ ַא; ןוא װָאכעשט ןָאטנַא
 | .ןייבשריִה

 ירעדלעפ ענירג,

 טריֿפעגֿפױא ימע"ןב ֿבקעי ןוֿפ ריא זיא 1920 ץרעמ 25 םעד
 .ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *רעדלעֿפ ענירג;, ןרָאװעג

 :טבַײרש ןירָאג .ב

 ענירג, סנייבשריה ףױא ץלַאֿפעגסױא זיא לזמ רעדזוזַאב ַא;
 םעד טקידנערַאֿפ רָאי ןקירָאֿפ טָאה עידעמָאק עקיזָאד יד ."רעדלעֿפ
 ןעמ טֿפָאה רָאי סעקיטנַײה ןוא ,רעטַאעט סיעלפ גניווריוא ןיא ןָאזעס
 טימ ןָאזעס ןקיטנַײה םעד ןקידנערַאֿפ וצ *"רעטַאעט סעַײנ; םעד ןיא
 יד ימע-ןב טליפש רעטַאעט סםעַײנ םעד ןיא .עסעיפ רעקיבלעז רעד
 ןוֿפ עלָאר יד טליּפש רעלדַא עליצ .ןקחצי יול ןוֿפ עלָאר עקיבלעז
 ןטצעל ןבירשעג ןיוׂש ךיא בָאה ןליּפש סימע-ןב ןגעוו. ."עניצ;
 -ֿפוא ןענַאק לָאז סָאוװ רָאיטקַא רעדנַא ןייק ןוֿפ טינ סייוו'כ ...ןךָאזעס

 רעלדַא עליצ... טוט ימע-ןב יו טייקכיו ַאזַא טימ "ןקחצי יול, ןסַאֿפ
 לעּפַא .סרמ... "עניצ, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא ןעוועג זיא

 דָאס... .עמַאמ םעניצ ןוֿפ לָאר רעד ןיא ןַײז טנָאקעג טינ רעסעב טָאה
 ןיא טליּפשעג רעטכָאט סהנקלא ןוֿפ לָאר יד ןיוש טָאה ַאקסרוג ַאינ
 .לָאר ריא ןיא טוג ץנַאג ןעוועג זיא יז .רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא
 -עגנָא ךיז ןבָאה שטיווָאמַארבַא .סרמ ןוא טדימשדלָאג ,דירֿפ ,ןיבור
 -עטוערָאֿפ יד ןכַאמ וצ טסעב רעייז ןָאטעג ןוא ןלָאר ערעייז ןיא ןעז
 ךיז טָאה ןוא טרימירג טוג ןעוועג זיא ןַאמרעג .םענעגנָא תמא גנול
 ,"ןָאט ןייא טימ טדערעג רע טָאה טַײצ עצנַאג יד רָאנ ,ןטלַאהעג טוג

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו ױזַא טבַײרש לָאגניד .ס

 סלַא "רעדלעֿפ ענירג, סנייבשריה ןעז וצ םענעגנָא זיא סע;

 סנייבשריה עלַא ןוֿפ... "רעטאעט ןשידִיי םעַײנ; ןוֿפ עסעיפ-סגנילירֿפ
 .ןטסביל םוצ זדנוא "רעדלעֿפ ענירג, זיא רנַאשז ןזיד ןוֿפ ןסעיּפ
 סָאװ ,עסעיּפ ַא ןגעוו ףירגַאב ַא רעזעל םעד ןבעג וצ רעווש זיא סע
 טעד ןיא רָאנ ,השעמה-רופס םעד ןיא טינ טײטשַאב טייקנייש ריא
 ןיא ,ערעֿפסָאמטַא יד ,גנבעגמוא יד זיא ָאד.. ןָאט םענײמעגלַא
 יז סָאװ ,רעטרעוו יד יו קיטכיוו ױזַא טקנוּפ ,ךיז ןעניֿפעג יז עכלעוו
 סע ןוא עניב רעד ףיוא ןראוועג ןֿפַאשעג זיא ערעֿפסָאמטַא יד .ןדייר
 -נולעג רעד רַאֿפ ןוא רעליפששיוש יד רַאֿפ טסנידרַאֿפ רעסיורג ַא זיא
 -רַאֿפ יד ןוֿפ ןליּפש םעד עגונ זיא סָאװ .ימע-ןב ןוֿפ ישזער רענעג
 קרַאטש רעייז חנ-דוד סלַא ןיבור ןושרג זדנוא זיא ןלָאר ענעדייש
 טליּפעעג טָאה לעּפַא הנח ,טײקכעלריטַאנ ןַײז טימ ןרָאװעג ןלעֿפעג
 ,ביוו סהנקלא סלַא שטיווָאמַארבַא סםָאדַאמ ןוא ,רעטומ ענייֿפ ַא רעייז
 טוַאג ַא ןוֿפ שטָאכ ,רעטומ ערעגרע ןייק טינ ןבעגעג טָאה ,לטיג
 טָאה יז רעבָא ,ערענעלק ליֿפ ַא ןעוועג זיא עלָאר ריא .ּפיט ןרעדנַא

 טלישזשעג טָאה ןוז רעגנוי סלָא דירֿפ .רמ .טנטײטַאב רעייז טכַאמעג יז
 .רמ טליּפשעג טָאה לוֿפרעטקַארַאכ .שיטַאּפמיס ןוא קידעבעל רעייז
 ,הַאמרעג ַאשימ .הנקלא רעמרַאֿפ רעטיױוצ רעד סלַא טדימשדלָאג
 -עּפמעט טימ עלָאר ןַײז טליּפשעג טָאה ,ןוז רעטבילרַאֿפ רעד סלַא
 עליצ... .טכַארבעגסױרַא טלוב ץנַאג גנוי-רעמרַאֿפ םעד ןוא טנעמַאר
 ,טלָאר יד טליּפשעג ןייֿפ רעייז טָאה עניצ רעטכָאט יד סלַא רעלדָא
 ליֿפ טימ רעבָא ,לדײמסֿפרָאד ַא רַאֿפ טריניֿפַאר ליֿפוצ לסיבַא רשֿפא
 טליּפשעג טָאה טכעלש טינ .עלָאר רעד רַאֿפ שינדנעטשרַאֿפ ןוא ןח
 יז .הנקלא רעמרַאֿפ ןוֿפ רעטכָאט יד ,ערעטס סלַא ַאיַאקסרוג סימ
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 א זיא ןייבששריה ץרפ זַא

 .טסַאּפעגוצ ימע-ןב זיא ןקָאר עכלעזַא וצ .סעקינבושי |

 ןופ ןָאקיסטעל

 יו לדײמסֿפרָאד ּפיט רעדנַא ץנַאג ַא ןבעג וצ טערַאטסעג ךיז טָאה

 זיא יַײװװרעטרע ןוא ,רעלדַא עליצ ןוֿפ ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאוװ ,רעד

 יה .ןעגנולעג ץנַאג ריא סע

 ,טצעל וצ ףױא עלָאר עקיטכיוו סימע-ןב טזָאלעג ןבָאה רימ

 "ןב ןוֿפ .ןלעטשּפָא רעגנעל לסיב ַא ךיז רימ ןליוו םיא ןגעוו לַײװ

 טרידוטש טוג עלָאר ןַײז טָאה רע זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה ןליּפש סימע

 ןוא טכַאמעג טָאה רע סָאוו ,גנוגעווַאב רעדעי ןגעוו ךיז טכַארטרַאֿפ ןוא
 ןַײז ןעוועג זיא סָאד .טלעטשעג טַאה רע סָאװ ,טירט ןדעי ןגעוו

 זיא גנוגעווַאב עדעי .ןורסח רעסיורג ןַײז ךיוא רעבָא ,הלעמ עסיורג

 ,מוַאה ַא ןבױהעגֿפױא רע טָאה .שינַאכעמ ןעמוקעגסױרַא םיא יב

 רע זיא -- טירט ַא .ענרעצליה ַא יו ױזַא טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה

 .סעשטניא ליֿפױזַא ןוא ליֿפױזַא ןיא רעִירֿפ ןוֿפ ןטסַאמעגּפָא ןעוועג

 ךָאנ ,לוש רעד ךָאנ קירוצ טקנעב רע זַא ,טרעהעג םיא ןוֿפ ןבָאה רימ
 ארמג רענעֿפָא ןַײז טימ ןיילֵא ןבילבעג זיא רע ןעוו ןוא . .םירֿפס יד

 ןסיגעצ ךיז טעוו טָא-טָא זַא ,טרַאװעג רימ ןבָאה ,שיט ןסיורג םַײב

 ענירג יד רעביא ןוא זיוה סרעמרַאֿפ סעד רעביא ןוגינ-ארמג רעכיוה ַא
 הרוּת ןוֿפ לרעַײֿפ סָאד ןצילבֿפױא טעוו ןגיוא ענַײז ןיא ןוא ,רעדלעֿפ
 ײרעמרַאֿפ ַאזַא סָאװרַאֿפ דוס םעד טרעלקרעד ךיוא זדנוא טלָאװ סָאד..

 'ױזַא ןדמערֿפ ןוא ןטַײװ ַאזַא ןיא ןבילרַאֿפ ךיז ןָאק עניצ יװ לדיימ
 ארמג ןַײז רעביא ןסעזעג רע זיא םעד טָאטשנָא רעבָא .קחצי-יול יו
 דלַאב זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה זדנוא זַא ,ןבָארגעגנַײרַא ףיט ןגיוא יד טימ

 -רַאֿפ םעֶד ןיא טנָאקעג רעכיג טָאה פיט ַאזַא ,ןֿפָאלשנײא רע טעװ

 ."עביל רעדייא קערש ןֿפרסױרַא רעטכָאט סרעמ

 ;טבַײרש ןַאהַאק .בַא

 -כַאוװש עסיורג רעייז עסעיפ יד ךיוא טָאה ,ןסעיפ ענַײז עלַא יד..,
 ,גנוקיטעטשַאב עקידעבעל ַא יז זיא ןסעיּפ ענַײז עלַא יו רעבָא ,ןטייק

 ,ןשטנעמ ענעי ןוֿפ רענייא ,רעטבַאגַאב-טָאג ַא
 ,רעטַאעט ןיא קידנציז .טלעוו רעד ףיוא עטקיטסַײגַאב ןעמוק עכלעוו
 ךיא .טײקרַאטש רעדנוזַאב ַא טימ טליֿפעג לָאמ ןזיד סָאד ךיא בָאה
 ַײב טנעלַאט ןרַאברעדנָאז ןזיד ּפָא גונעג ןצעש רימ בוא טינ סייו
 .זדנוא

 יד .עוטירעלטסניק ַא ןעוועג גנולעטשרָאֿפ יד זיא לכה ךס ןיא
 -סיורַא ןבָאה ןעמַאװצ עלַא סָאוו סָאד ,לבמַאסנַא רעד זיא ךַאז טפיוה
 עליצ טָאה טעברַא עטסרעמ יד .טַאטלוזער ןששירעלטסניק ַא טכַארבעג
 רעד ןיא טײדעגנָא רעסַאֿפרַאֿפ רעד טָאה ּפיט ןטסקיטכיל םעד .רעלדַא
 עקירעביא עלַא רעבָא ,ימע-ןב ןוֿפ טליּפשעג טרעוו עכלעוו ,עלָאר
 טקריוועגנעמַאזוצ ןבָאה ןוא.. ןָאט וצ סָאװ טַאהעג ןבָאה ןרָאיטקַא
 רעטטנעקרָא ןַא יו ןעוועג זיא לּכה ךס רעד זַא ,ױזַא עקירביא יד טימ

 .עינָאמרַאה ןייא ןיא ןעמַאזװצ ךיז ןסיג ןטנעמורטסניא יד ןכלעוו ןיא

 עלָאר יד טָאה רעלדַא עליצ... עלָאר ערעַײט ַא טָאה רעלדַא עליצ

 ,םענימ עריא ,ןעגנוגעווַאב עריא... .טנכייצעגסיוא טכַארבעגסױרַא
 ןצנַאג ריא ןוֿפ ןוא ןגױא-רעלדָא עקידעבעל עריא ןוֿפ ליפש רעד
 -סגנודליב רעתמא ןַא ןוֿפ טמַאטש ןוא רעכַײר ַא זיא ,םינפ-רעלדָא
 ּפיט םעד יז טָאה ,ןליּפש ריא ןוֿפ תונורסח עלַא טימ ,ץרוק .טֿפַארק
 טכער ריא טקיטעטשַאב סע .ןברַאֿפ עקרַאטש ,עלעה טימ ןלָאמעגֿפױא
 יד ןוֿפ ענייא סלַא ןברָאװרעד ךיז טָאה יז סָאװ ,ןעמָאנ םעד ףיוא

 טָאה ימע-ןב.. עניב רעזדנא ףױא רעלטסניק עטסלוֿפטנעלַאט
 טגנערב רעכלעוו ,ןַאמרעגנוי ןלוֿפטסַײג ,ןעמורֿפ םעד טליּפשעג
 יד ןוֿפ ןבעל ןקידעכָאװ ,ןטבערגרַאֿפ םעד ןיא המשנ עַײנ ַא ןַײרַא

 טָאה רע.
 טָאה רע ןעוו ,ץרוק .ןעזסיוא ןלעדיא ןוא ןטנעגילעטניא ןַא
 יו ױזַא טָאה ,"רעדלעֿפ ענירג, יד ןיא עניב רעד ףיוא ןזיוַאב ךיז
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 רעטַאעט ןשידיי

 סלַא ימע"ןב ֿבקעי

 "קחצי יול,

 סלַא רעלדא עליצ

 ."ץניצ ,

 טרעדָאֿפ סע סָאװ סָאד עדַארג ,טײקיטסַײג טימ ןָאטעג םעטָא ןָא
 עצנַאג יד טליֿפעג םיא ןיא ךיז טָאה טײקיטסַײג עזיד ןוא .ָאד ךיז

 .ןטקַא 3
 רענעסקַאוורע רעד טלַא ןַאמרעג טליפשעעג טָאה טנכייצעגסיוא ..

 ,רעליּפשיוש עקיניױו יד ןוֿפ רענייא זיא רע .עילימַאֿפ רעד ןוֿפ ןוז
 וירור... עניב רעד ףיוא ןדייר רעייז ןיא ןָאט-סנבעל םעד ןּפַאכ עכלעוו
 עלָאר ַא זיא סָאד .רעטָאֿפ סנידלעה רעד ןוֿפ עלָאר יד טַאהעג טָאה
 -כיוו רעייז ןייק ...ןזעטנעמ ןטסָארּפ ,ןכעלרע-תמא ,ןטוג ,ןכייוו ַא ןוֿפ
 ןֿפַאשעג ןיבור יז טָאה ,טייג יז טַײװ יוו רעבָא ,טינ סע זיא עלָאר עקיט
 עניילק ץנַאג ַא טָאה שטיװַאמַארבַא סַאדַאמ .דנלעטשנדירֿפוצ תמא
 ,ןזייוַאב וצ טייהנגעלעג ַא ןבעג וצ ריא גונעג זיא יז רעבָא ,עלָאר
 ןוֿפ רעטומ יד ,לעּפַא סַאדַאמ .ןעמָאנ ריא טנידרַאֿפ רשּכ טָאה יז זַא
 ַא טכַאמעג ךיוא טָאה יד ןוא ןליפש וצ רעמ טַאהעג טָאה ,ןידלעה רעד
 -קינבושי ןיילק ַא סלַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא דירֿפ .קורדנַײא ןטוג ץנַאג
 טרעטסַײגַאב זיא רע .ןַאמרעגנוי ןעמורֿפ םעד ַײב דימלּת ַא קגניי
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 -עגכרוד עלָאר עזיד טָאה רע .םיא טרעטעגרַאֿפ ןוא ןיבר ןַײז רַאֿפ
 -ס'װג ַאינָאס ןוא הנקלא סלַא טדימשדלָאג לאיחי.. דנצנעלג טריֿפ
 ןרעדָאֿפ ןלָאר יד .השקשינ רָאג ןעוועג ןענַײז רעטכָאט ןַײז סלַא ַאיַאק
 ןרעדָאֿפ ייז סָאוו סָאד רעבָא ,ןעגנורעדָאֿפ עסיורג עלעיצעפס ןייק טינ

 -נעמַאזצ שינָאמרַאה ךיז טָאה סע זַא ,ױזַא טליֿפרעד עדייב ןבָאה ,ָאי

 ,"ךעטסעקרָא ןצנַאג םעד טימ ןסָאגעג

 ײרעמוטש רעד;

 -ןרע ןַײז וצ ,ימע"ןב ֿבקעי ןוֿפ ריא זיא 1920 לירּפַא 8 םעד

 רעד, ,לָארילטיט רעד ןיא םיא טימ ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ,טנוװָא

 | ,רעטייוו .א ןוֿפ ?רעמוטש

 ;טבַײרש ןירָאג .ב

 סע ּוװ רעטַאעט ןוֿפ סױרַא ךיא ןיב ּפָאק ןיא ןַאמוט ַא טימ;

 עקיזָאד יד .רעטייו .א ןוֿפ "רעמוטש רעד, ןרָאװעג טליּפשעג זיא

 זַא ,טנייש סע ,רעמ ךָאנ .ץרַאה טימ ןרָאועג ןבירשעג זיא עמַארד

 ַא םענַײז ַײב ָאד טעטכַאבָאַאב סעכעלנע סעפע טָאה רעבַײרש רעד

 םיא זיא סָאו ,סעפע יו עמַארד יד טלדנַאהַאב ןוא טנַײרֿפ ןטנָאנ

 -סיוא ןייק ָאטינ זיא "ןעמוטש, םעד ןיא. .ןצרַאה םוצ טנָאנ רעיײז

 ןיא טרעטנָאלּפרַאֿפ ןילַא ךיז טָאה רעבַײרש רעד .טייקטנכערעג

 םוצ טנָאנ ןעוועג םיא זיא סָאװ ,גנולדנַאה ַא ןוֿפ גורעדליש רעד

 ןצ שטנּוװ םעד ןוא סעכעלנעזרעּפ ליֿפױזַא טַאהעג טָאה ןוא ,ןצרַאה

 ,ברַאֿפ עלַאנָאיצַאנ ַא עמַארד רעד ןבעג

 רעדנַאסקעלַא .רעקיטרַאנגייא ןַא זיא עמַארד רעד ןוֿפ לַאניֿפ רעד.

 טימ רעמ טעוו רע זַא ,דדנַא טמענרָאנ ,ךיז ןיא קעווַא רָאנ טינ טייג

 .טלעוו רעד רַאֿפ םוטש ןרעוו טעוו ןוא ןדייר טינ טרָאװ ןייק סענייק

 ַײרד עטשרע יד ןיא .עמַארד רעד ןיא טייקטסנרע עֿפיט ַא טגיל ללּכב
 רעכעלשטנעמ ַא ןוֿפ שינעלּפַאצ יד ןליֿפ רעיױשוצ רעד ןָאק ןטקַא

 ןוֿפ טײקכעלטײהרָאװ רעד טימ ןעגנורדעגכרוד טרעוװו ןוא המשנ

 ,גנולדנַאה רעד

 ' ןליּפש סָאד ןוא ,ןָאט ןקיטכיר םעד טּפַאכעג טינ ןבָאה ןרָאיטקַא יד

 -נַאטקעלַא; ןוֿפ לָאר רעד ןיא ימע-ןב .ןעגנולעג טינ טַײװ ןעוועג זיא

 -עג ךיז טָאה רעלדַא עליצ ,דנלעטשנדירֿפוצ ןעוועג טינ זיא "רעד

 טָאה טנַײרֿפ רעד ןַאמרעג... *עיסַא; ןוֿפ לָאר רעד ןיא דמערֿפ טלֿפ

 רעטעֿפ םעד ןוֿפ לָאר יד... .טדערעג טָאה רע יו רעסעב ןטלַאהעג ךיז

 ,רעטרעוו עכעלטע ןוֿפ לכה ךס טײטשַאב יז .דירֿפ טליּפשעג טָאה

 םירג ןא גנַאג ,גנוטלַאה ןַײז טימ רָאנ ,טינ טדער רעטעֿפ רעד לַײװ

 רעױשוצ םַײב טבַײלב סָאװ ,דליב קידנעטשלוֿפ ַא ןֿפַאשעג רע טָאה

 ."ןורכז ןיא

 :טבַיײרש ףָאגָאר ללה

 טנַאמרעד יז. עמַארד עטנַאסערעטניא ןַא זיא 'רעמוטש רעד.

 עילָאבמיס בלַאה ,שיטסילַאער בלַאה.. עלוש-ןעסביא רעד ןיא רימ

 עקינייא ,שיטסילַאער דנריר ןענַײז עסעיפ רעד ןיא ןענעצס עכנַאמ..

 רעדנַאסקעלַא רעכלעוו ןיא ענעצס יד ...שיטַאמַארד קיטֿפערק ןענַײז

 ױזַא זיא ,הלּכ רעד ןגעוו רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןַײז טימ ךרוד ךיז טדער

 ןשינעֿפיט עטסֿפיט יד זיב רעױשוצ םעד טריר סע..ךעלשידִיי טכע

 .המשנ ןַײז ןוֿפ

 ןוֿפ גנייצַאב יד .טנעגילעטניא עסעיפ יד טרעוו טריֿפעגֿפױא .

 עטסנרע ןַא זיא ןלָאר ערעייז וצ סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עלַא יד

 -ַאעדיא יד טֿפַאש "רעדנַאסקעלַא; סלַא ימע-ןב .עקיטכירֿפיוא ןַא ןוא

 רטכָא טלעֿפ םיא .ךיז םורַא ערעֿפסָאמטַא עקידֿבוט-םוי ,עשיטסיל

 טלעֿפ סע... ןָאט ןבלעז ןטימ ןענעצס עלַא טליפש רע .עיגרענע ,טולב

 .תובהלתה יד
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 ."ַאיסַא, ןוֿפ עלָאר ריא רעלדַא עליצ טליּפש רעכיזמוא לסיב ַא

 ,ןענַאטשרַאֿפ קיטכיר טינ פיט םעד טָאה יז זַא ,קיטנעק .עטבילעג יד
 רעד ... רַאֿפרעד ךעלטרָאוטנַארַאֿפ ןצנַאגניא טינ ריא ןטלַאה רימ ןוא
 .ןלָאמעג גונעג טלוב טינ פיט ןזיד טָאה רעסַאֿפרַאֿפ

 תטד ןיא טכעלש ןגנַאֿפעגנָא טָאה טנַײרֿפ רעד סלַא ןַאמרעג
 רַאֿפרעד .טעוועדנַאמָאק ליֿפוצ לסיב ַא טרָאד טָאה רע .טקַא ןטשרע
 -רעטַײװ יד ןיא טוג טנכייצעגסיוא ,ךעלריטַאנ ןעוועג רע זיא רעבא
 יד סלַא שטיווָאמַארבַא .סרמ ,ןעױרֿפ עטלַא ייוצ יד .ןטקַא עקיד
 ןלָאר ערעייז רַאֿפ עדייב ןענַיז ,עמומ יד סלַא לעּפַא .טרמ ןוא רעטומ
 | | .ןטסָאמעגנָא יו

 ַא ןליפש וצ טייהנגעלעג יד עסעיפ רעד ןיא טָאה טדימשדלָאג

 ,ןזיב םעד רע טליּפש ןסעיפ ןייבשריה יד ןיא .. .רעטָאֿפ פיט םעיינ
 ַא טרעקרַאֿפ רע זיא עסעיּפ רעזיד ןיא .ןַאמ-סֿפרָאד ןטבערגרַאֿפ םעד
 ילּפמָאק ַא טנידרַאֿפ רע ןוא ,דֵיי רעלעדייא ןַא ,רעטרַאצ ַא ,רעטוג
 ןלָאר ערענעלק יד.. ןליּפש טעד רַאֿפ יא ,םירג םעד רַאֿפ יא טנעמ
 ,"רעלדַא םעס ןוא דירֿפ ,לזיימ ,ןיבור ןוֿפ טוג ץנַאג טריֿפעגכרוד ןרעוו

 ײרערעדנַאװ רעקיביײא רעדי
 ,וָאמיד ּפיסָא ןוֿפ טנווָא-ןרע םוצ זיא ,1920 לירּפַא 123 םעד

 -יבייא רעד; עסעִיּפ ןַײז ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ,ישזער ןַײז רעטנוא

 | ,"רערעדנַאו רעק

 "קילג סָאד,
 ןוא

 יױשטנעמ}

 ,ַאיַאקסרוג ַאינָאס ןוֿפ טנווָא-ןרע םוצ ,זיא 1920 לירּפַא 21 םעד
 ןוא יקסוועשיבישּפ ,טס ןוֿפ "קילג סָאד; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא

 .,םכילע-םולש ןוֿפ *ןשטנעמ,

 סלַא ימע-"ןב ֿבקעי

 "לאינד,

 יהלבנ ידי

 ,טדימשדלָאג לאיחי ןוֿפ טנווָא-ןרע םוצ ,זיא 1920 לירּפַא 27 םעד

 ;ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ "הלבנ יד; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ײרעטכָאט עשידיסח ידי

 ,רעצינש ַאטעירנעה ןוֿפ טנוװָא-ןרע םוצ ,זיא 1920 ַײמ 6 םעד

 עשידִיי יד, ,"ימענ,| *רעטכָאט עשידיסח יד; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא
 | ,ןײטשנרַא קרַאמ ןוֿפ |*רעטכָאט

 ;טבַײרש ןירָאג .ב

 עכעלטע טימ .טינ ןעמ טסיימזט ןזעטייב ייווצ טימ זַא ,זיא ןיד רעד,
 ,"רעטכָאט עשידיסח יד, טריֿפעגֿפױא לעבָאל .סרמ טָאה קירוצ רָאי
 ("רעטכָאט עשידִיי יד , ןסייהעג קיטש סָאד טָאה טלָאמעד ,ךיז טכַאד)

 "ירק עכעלריֿפסיױא ןַא ןבעגעג לַאנרושז ןעגרָאמ ןיא בָאה ךיא ןוא
 םעד ןגעוו ןגָאז טנָאקעג סטוג קיניײװ ןַאד בָאה ךיא .ריא טעוו קיט

 ,ןרָאװעג טרעדנעעג טינ ךַאז ןייק זיא קיטש רעד ןיא .קיטש ןקיזָאד
 סָאװ ,עקיבלעז סָאד ןלָאהרעדיװ וצ ןעמוקעגסיוא רימ טלָאװ סע ןוא
 טימ ןסיימש וצ ןסייהעג טלָאװ סָאד ןוא ,ןבירשעג סלָאמעד בָאה ךיא

 רעד ןוֿפ זיא עלָארטּפױה יד... .ןיד ןגעק זיא סָאד ןוא ,ןשטייב ייווצ

 .רעצינש .סרמ ןוֿפ טליּפשעג טרעוו יז ןוא "ימענ, רעטכָאט רעשידיסח

 ןיא ןוא ,קידונח ןוא ןייש רעייז ןעזעגסיוא יז טָאה טקַא ןטשרע ןיא

 סע יו ךיג ױזַא רעבָא ,טוג ץנַאג ןעוועג יז זיא ןטנעמָאמ עליטש יד

 ןָא ךיז ןבייה ייז א ,ןטנעמָאמ עקידמערוטש יד וצ ןעמוקעג זיא

 -עגנַײרַא טינ ןיטולחל ייז ןיא ךיז יז טָאה ,טקַא ןטשרע ןטימ ןיא

 הנח ,רעטָאֿפ ןזייב םעד ןוֿפ עלָאד רעד ןיא טדימשלָאג-. .טכעל

 טסנרע ןעוועג ןענַײז ,רעטומ רעכייוו רעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא לעּפַא

 ר יו ,ערעדנַא עלַא רָאנ ,טייקטסנרע רעייז ןיא ןטלַאהעגסיוא ןוא

 ךיז ןבָאה שטיווָאמַארבַא .סרמ וליֿפַא ןוא ןַאמרעג .סרמ ,לעזיימ ,ןיב

 ןרעדָאֿפ ןלָאר יד םגה ,שזרַאש ןטכַײל ַא ןוֿפ ןטלַאהנייא טנַאקעג טינ

 .קיטש סעד ןוֿפ טסַײג םעד ןיא סַאד זיא רשֿפא רָאנ ,טינ סע

 ןָאועס רעטייווצ רעד

 ןייק ןעוועג טינ זיא (21"1920) ןָאזעס ןטייווצ ןוֿפ לַאנָאסרעּפ סָאד

 -ָארטסַאג ןוֿפ ךיוא ןענַאטשַאב זיא ןוא ןטיבעג ךיז טָאה ,רעליבַאטס

 -ָאמַארבַא עניב ןעוועג ןענייז ןעױרֿפ יד .טייצ רעסיוועג ַא רַאֿפ ןרעל

 ,קינדוב יטעב ,לעּפַא ַאננַא ,(ווָאגעינס) ַאקסװעשזרָא רתסא ,שטיוו

 -לוקס) רענטוק ַאשטלַאס ,טרעבליז ַאזָאר ,ןָארַאװ ַאזיל ,יילב ןעלעה

 | .ָאריּפַאש ינע ןוא רעצינש ַאטעירנעה ,(קינ

 ,טרַאה ינדיס ,טדימשדלָאג לאיחי ףעװעג ןענַײז רענעמ יד

 ןָאעל ,םיובלעטייט םהרֿבַא ,גרעבסייוו סיאול ,ווָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא

 "-עינס דינָאעל ,קינלוקס |השנמ| סקַאמ ,לעזיימ ןַאמיײה ,גרעבנעדייז

 ,רָאש השמ ,טיורקדליש ףלָאדור ,ןַאמצַאק ֿבקעי ,דירֿפ רַאזַאל ,וװָאג
 .ןַאמרעש סחנּפ ןוא דלָאגנהעש ףעזָאי ,טכַאש װַאטסוג

 ןטייווצ םעד ןענַײז ןיבור ןושרג ןוא רעלדַא עליצ ,ימע-ןב ֿבקעי

 .רעטַאעט םעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג טינ רעמ ןיוש ןָאזעס

 - :טבַײרש |יקסניּפ דוד | סלוּפ .ד
 טטסערג יד טכַארבעג זדנוא טָאה עקירעמַא ןיא ןָאזעס רעקירָאֿפ;

 "עמָא ןיא רעטַאעט ןשידִיי םעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא גנושַארעביא

 רעטַאעט עקיזָאד סָאד.. "רעטַאעט עשידִיי עַײנ סָאד, -- עקיר

 רעזדנוא ןיא רָאנ טינ ,עקידנריֿפ סָאד סלַא ןזיועגסױרַא ךיז טָאה

 רענַאקירעמַא עצנַאג יד יו רָאנ ,טלעוו-רעטַאעט רעשידִיי רעניילק

 ןוֿפ טלעוורעטַאעט רעסיורג רעד ןיא {ייא ,ןבָאה ליו עסערפ

 ,םולח ַא ןוֿפ גנוליֿפרעד יד ןעוועג זיא רעטַאעט עַײנ סָאד .ייודָארב

 ןוֿפ רעבָאהביל עטסנרע עלַא טמולחעג גנַאל ןיוש ןבָאה סע ןכלעוו

 ,עמַארד רעשידִיי רעד
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 רע טַאע ט ןשידיי

 רעד ןעוו ?ןָאזעס רעקידנעמוק רעד זדנוא טכערפשרַאֿפ סָאװ..
 זַא ןסיוו טזָאלעג טָאה ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ םעד ןוֿפ תיבהילעג
 -ןדרַאג םעד ןוֿפ עּפורט עשנידִיי יד ןצעזסױרַא רע טעוו רָאיַא-רעביא
 רעקרָאידינ ןבָאה ,ןסעיפ עשילגנע ןריֿפֿפיוא טרָאד טעוו ןוא רעטַאעט
 טינ סע לָאז רע שטנּוװ םעד ןכַארּפשעגסיױא ןעגנוטַײצ עשילגנע
 עזעידִיי סָאד ןוא ,ךס ַא ןַאראֿפ ןענַײז סרעטַאעט-דנוש עשילגנע .ןָאט
 ןרעוו טרעטשעצ טינ רָאט ןוא סנייא ָאד רָאנ זיא רעטַאעט-טסנוק
 -טסנוק עשידִיי סָאד זַא ,ןעגנוטַײצ עשילגנע יד טסּוװועג טינ ןבָאה ייז
 .תוביס ענעגייא ךרוד ןרָאװעג טרעטשעצ בלַאה ןיוש זיא רעטַאעט
 -טסנוק סָאד עכלעוו ַײב ... ןטֿפערק עטסעב יד .ןלַאֿפעצ זיא עפורט יד
 ןושרג ,רעלדַא עליצ ,ימע-ןב -- לַאעדיא ןַא ןעוועג זיא רעטַאעט
 ,ריא ןוֿפ סױרַא ןענַײז ,דירֿפ רַאזַאל ,טדימשדלָאג לאיחי ,ןיבור

 םעד ןוֿפ עיצקעריד רעד טימ ןבעלנייא טנָאקעג טינ ךיז ןבָאה ייז לַײװ = |

 יד טָאה ,ףיש עקידנעייגרעטנוא יד ןעוועטַאר וצ םוא .רעטַאעט
 ףלָאדור ןטנַאקַאב-טלַא רעזדנוא ןיוו ןוֿפ טכַארבעגּפָארַא עיצקעריד
 רַאֿפ סניוועג עטסערג סָאד לֿפייווצ ןָא זיא טיורקדליש .טיורקדליש
 יד ןשיווצ טינ ןכַײלג ןייק ךיז וצ טָאה רע .עניב רעסשידִיי רעד
 ןיא ךוזַאב ןטשרע ןַײז ַײב רעבָא ,רעליּפשױש עגני יד ןוא עטלַא
 רעשידִיי רעד ףיוא ןליּפש וצ טסואימעג טינ ךיז רע טָאה ...עקירעמַא
 "רעטַאעט םעַײנ, ןוֿפ עיצקעריד יד .. דנוש ןששירָאנ םעד עניב
 עזשידִיי עַײנ, סָאד ןענעֿפע טעוו טיורקדליש ףלָאדור זַא ,טריסנָאנַא..
 טריֿפ סָאד ןוא ,"םעטסיס-רָאטס, טימ ןיוש טקעמש סָאד ."רעטַאעט
 -לבמַאסנַא םעד טרעדנּוװַאב ןעמ טָאה ןָאזעס ןקירָאֿפ .סטוג וצ טינ
 רשֿפא ןעמ טעװ ןָאזעס ןקיטנַײה ."רעטַאעט םעַײנ, םעד ןיא ליּפש
 רעסיורג ַא ןַײז טעװ םעד ןיא ןוא ,ןטױרקדליש זיולב ןרעדנּוװַאב
 | | ."גנַאגקירוצ

 "תוחוכ עליטש;

 ריא ןָאזעס רעטייווצ רעד טנֿפעעג טרעוו 1920 טסוגיױא 27 םעד

 ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד טימ ,טיורקדליש ףלָאדור ןוֿפ לײטנָא ןוא

 ,רָאקע ןַאשז ןוֿפ ?תוחוּכ עליטש,

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש לָאגניד .ס

 ףיא טרידנעטערפ סָאוו ,"רעטַאעט עשידִיי עַײנ םָאד, סָאװרַאֿפ;

 רעשיזױצנַארֿפ ַא טימ אקוד ןָאזעס םעַײנ םעד ןענעֿפע לָאז ,טסנוק

 *רַאנָאבעל ַאּפַאּפ, ןעמָאנ ןטימ רַאקע ןַאשז ןוֿפ עונַארדָאלעמ ַא ,עסעיּפ

 יז זַא ,ןסיוו טינ ןליֿפַא לאז םלוע רעד זַא ,ױזַא יז ןשידִיירַאֿפ ןוא

 ..עגַארֿפ ַא טבַײלב סָאד ,דמערֿפ רעד ןוֿפ ןעמוקעג זיא

 טינ זיא ,"תוחוּכ עליטש, ןעז ןעמוקעג זיא סָאװ ,םלוע רעד.

 טיורקדליש ןוא .ןטיורקדליש ןעז ןעמוקעג רָאנ ,עסעיפ יד ןעז ןעמוקעג

 טָאה ןליפש סטיורקדליש .טשיױטנַא טינ ,טרַאנעגּפָא טינ זדנוא טָאה

 םעד ןוֿפ ןוא ,עסעיפ רעד ןוֿפ דניז יד ףױא ןטעועג רפכמ יו רעמ

 סָאוװ ,עסעיּפ רעד רַאֿפ ןַײז רַאבקנַאד רַאגָאז רימ ןגעמ טקנופדנַאטש

 זדנוא רַאֿפ ךיז ןגייצ וצ ןטיורקדליוט טייקכעלגעמ יד ןבעגעג טָאה יז

 -רַאֿפ רעצנַאג ןַײז ןיא ןעז וענָאק םיא ןלָאז רימ ּוװ עלָאר ַאזַא ןיא

 טָאה רע... .ןליּפש ןלַאנָאיצַאנ ןַײז ןוֿפ טייקסיורג ןוא טייקיטרַאנדיש

 -בלַאה ןסַאלב ַא ןוֿפ .ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ ןֿפַאשעג רָאנ ,טליפשעג טינ

 -עגֿפױא זייווכעלסיב רע טָאה ,טקַא ןטשרע ןיא טלַאטשעג ןקידלבענ

 .ַא טימ ,טולב ןוא שיילפ טימ ,ןשטנעמ ןקידעבעל ַא זדנוא רַאֿפ טוב

 וצ טריֿפרעד רע ןכלעוו ,ףמַאק ןכעלרעניא ןַא טימ ,המשנ רעדנדייל
 -רעטסיימ ױזַא טרעוו סָאד ןוא .סקַאמילק-יטנַא ןוא סקַאמילק ןַײז
 ךָאנ :לזנעפ ןַיז טימ רעלַאמ רעד יוװ ױזַא ,זיונֿפוטש ,ןָאטעג טֿפַאה
 ,ךירטש ַא ךָאנ ןוא ריר ַא ךָאנ ,ךירטש ַא ךָאנ וצ טמוק סע ןוא .רירַא
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 םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעצנַאג רעד סױרַא ךַײא רַאֿפ טסקַאװ סע זיב

 -רַאֿפ ןיא ךיז טֿפור רע יו ,גרעבנעטור יכדרמ ןכעלקילגמוא ,ןלעבָאנ

 טיורקדליש טָאה טנעלַאט ןַײז טימ... .עסעיּפ רעד ןוֿפ טסקעט ןטשידִיי

 רעד ףיוא טקוק ןעמ ,טציז ןעמ זַא ,ךיוה ַאזַא וצ עסעיפ יד ןביוהרעד

 יזנכשא רעה ןוֿפ עזָארּפ עלַאנַאב יד טוג רַאֿפ ןָא טמענ ןעמ ןוא עניב

 טקעדרַאֿפ ןוא ןליּפש עטוג סָאד ףליה וצ לָאמַא רעדיוו טמוזק ַאד ןוא..

 ןריטנעמילּפמָאק ןעמ זחמ וטױרקדליש ךָאנ .עזָארּפ עטכעלש יד

 .טסניד רעד ןוֿפ עלָאר יד טליּפש עכלעוו ,שטיווַאמַארבַא עניב סַאדַאמ

 יז טָאה יז סָאד ,עלָאר ריא ןיא טגײלעגנַײרַא טטנוק ליֿפױזַא טָאה יז

 -נעטור עניגער סלַא לעביז סַאדַאמ .קרעוורעטסיימ ַא וצ ןביוהרעז

 עלָאר ריא טָאה ,רעכַאמרעגייז ןטוג ַא ןוֿפ ױרֿפ עטכעלש יד ,גרעב

 ייֿפַאר ַא רַאֿפ קידנעיירש וצ זַײװרעטרע .קידעבעל ץנַאג טליּפשעג

 ,ףלָאדַא ןוז ןעגנוי ןוֿפ עלַאר רעד ןיא דירֿפ רַאזַאל .עמַאד רעטרינ

 ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ןָאק עבלעזסָאד .שיטַאּפמיס ץנַאג טליפשעג טָאה

 עדייב .יזנכשא ַאננַא רעטבילעג ןיַיז ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טרעבליז סימ

 רעצינש םַאדַאמ .ךעלכַאלֿפרעביױא ץנַאג ןלָאר ערעייז טליּפשעג ןבָאה

 יז סָאװ ,זיא ןורסח ריא .ןליפוע םוצ עלָאר ענייש ַא רעייז טַאהעג טָאה

 ןוֿפ עלָאר יד טָאה טכַאש ווַאטסוג .. .קימימ ריא טִינ טרילָארטנַאק

 טליפשעג םיא טָאה ןוא קיטרַאנגיײא ץנַאג טסַאֿפעגֿפױא ןָאעל .רד

 טינ םיא טלָאו טנעמַארעּפמעט רעמ לסיב ַא .טנעגילעטניא רעייז

 ַא ןבעגעג טָאה יזנכשא טנַאקירבַאֿפ סלַא לזיימ ןאמייה .טדַאשעג

 -לעוו ,שידִיי ןרעסעב ַא לסיב ַא םיא ןוֿפ ןטעב רָאנ ןטלָאװ רימ ּפיט

 ערעגנעל ענַײז ןיא ןרָאװעג *טשטַײדרַאֿפי סרעדנוזַאב זיא רעכ

 .י רעה ןוֿפ סעיצַארָאקעד יד ךיוא ןענידרַאֿפ טרָאוװ טוג ַא .ןגָאלָאנַאמ

 רעד טָא רַאֿפ ןרָאװעג טכַאמעג לעיצעּפס ןענַײז עכלעוו ,אקשַאֿפ

 ."עסעיפ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טצַײרש ןַאהַאק .בַא

 זדנוא ַײב זיא רעכלעוו ,טיורקדליזע רעסיורג רעד ,טיורקדליש.

 ַא טימ ןָאזעס ןַײז ןעגנַאֿפעגנָא טָאה ,טסַאג רערעיט ַאזַא ןעמעלֶא

 עכלעוו ,עסעיּפ רעקיליב ַא ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא רע .ןובשח ןעלַאֿפ

 טיורקדליש רעבָא ,ןטייהנגעלעג עניילק וצ טנעלַאט ןסױורג ןַײז טיג

 ,עסעיּפ-דנוש ַא זיא "תוחוּכ עליטש); סָאוו סָאד .. .טיורקדליש ךָאד זיא

 רַאֿפ ןליּפש וצ סָאװ ָאטינ זיא ריא ןיא זַא ,זַײװַאב ןייק טינ ךָאנ זיא

 ןרעסעב ליֿפ ַא טנידרַאֿפ טנעלַאט סטיורקדליסש . טנעלַאט ןסיורג ַא

 .עלַא ןלָאז.. טנכייצעגסיוא .עלָאר יד ךעלריטַאנ טליּפש רע .בָאשזד

 ןיא וליֿפַא .םיא ַײב ןענרעל ךיז ןייג רעליּפשױש עשידִיי ערעזדנוא

 .טייקליטש ןַײז ,טײקנסַאלעג ןַײז ןטכַארטַאב ייז ןלָאז עסעיּפ רעזיד

 ,עכעלנייוועג ךיז טכַאד .אֿפוג טייקליטש ןַײז טימ טֿפָאש טיורקדליש .

 טרעוו אֿפוװ םעד ןוֿפ ןוא ,רענעט עליטש ,"תויועה, ענעסַאלעג

 ,ךיז טיירשעצ רע ןעו ןוא ,טנעמָאמ רעקרַאטש ַא טעברַאעגסיױא

 .-ריטַאנ-לוֿפסקורדניײא ױזַא ,ךעלריטַאנ- ױזַא סָאד זיא ,ךיז טכַאקעצ

 ,טֿפַארק-טגנודליבנייא ןוֿפ סױרַא ןעמוק ןָאט רעדעי ,ענימ עדעי ,ךעל
 סלַא לכיימש רעכעלביל ןַײז ,ןח ןַיז... .דנגייצרעביא ןןענַײז} זיא ןוא

 רַאֿפ ןרעה ,ךיז טכַאד ,םיא טנָאק ריא-.. ...רעכַאמרעגייז רעכעלביל רעד

 .דלודעגמוא טימ ןטרַאורע רימ .ליטש טדער רע ןעוו קָאלב ייוצ

 ןבָאה טעוו טנעלַאט רעקיזיר ןַײז רעכלעוו ןיא עסעיּפ ַא ןיא ןעזוצ םיא

 רעד ןיא טליּפש שטיווָאמַארבַא עלוֿפטנעלַאט יד .טייהנגעלעג רעמ

 טימ ןירעליּפשיוש ַא ןעוועג טלָאוװ יז ןעוו ןטסעבמַא טינ ךיױא עטעיּפ

 -טששינ ַא זיא יז זַא ,ןגָאז טנָאקעג רימ ןטלַאװ ,טנעלַאט קיניײװ

 ףיוא .שטיווָאמַארבַא .סרמ רעבָא ךָאד זיא סע .עסירעטקַא עקידהשק

 .סרמ .השק טשינ טליּפשעג טָאה יז זַא ,גָאז רימ ןענַאק רעצינש .סרמ

 וצ סָאװ טינ טָאה לזיימ .לָאר עלַא ןיא יװ טליּפשעג טָאה לעּפַא

 רע טָאה ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא ןוא ,טוג ךיז טלַאה דירֿפ .ןליפש
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 רעכלעוו וצ עלָאר ַא טָאה טכַאש .טנעמסידָאלּפַא ןַא טנידרַאֿפ רשּכ
 ."טינ ךיז טסַאּפ רע

 ;ןיטנע לאוי טבַײרש גנוריֿפֿפױא רעבלעז רעד ןגעוו

 -ױצנַארֿפ ַא טימ טנֿפעעג רַאייייה ךיז טָאה רעטַאעט עַײנ סָאד...,
  ןעוועג טינ טלָאוו סניױזַא ."תוזוּכ עליטש, ןעמָאנ ןטימ עסעיפ רעשיז

 רַאֿפ .טוג יו עדוי ימ ןעוועג טלָאוװ עסעיּפ יד ןעוווליֿפַא טרעווסנביול

 -רוטלוק עשידִיי עטסנרע ןַא ןַײז וצ טרידנעטערּפ סָאוװ ,רעטַאעט ַא

 .ןענעֿפע ךיז לָאז סע זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז זיא ,עיצוטיטסניא

 טינ טַײװ זיא קיטש סָאד זַא ,ןיוש אטישּפ ַא .עסעיפ רעשידִיי ַא טימ
 ןּפָאנק ריא ףױא קידנקוק טינ רעבָא .. .לרעפ עשירַארעטיל ןייק
 ןעז ןוא ,ןעז ךָאד "תוחוּכ עליטש יד, ןעמ ןָאק ,טרעוו ןשירַארעטיל
 -דליש ןקנַאדרַאֿפ וצ זיא סָאד .טינגרַאֿפ ןכעלניױועגרעסיוא טימ
 -דליש .ןליּפש ןקיסַאלק-ךיוה ךעלקריוו ,ןכעלנייוועגרעסיוא סטיורק
 יה ךיז טָאה רע ןעוו ןרַאי יד יבגל ןטיבעג קיניײװ ךיז טָאה טױרק
 יד ,טנעמַארעּפמעט רעקיזיר ןַײז.. .ןזיוועג לָאמ ןטשרע םוצ זדנוא
 ןוא טכיזעג ןוֿפ קורדסיוא ןרָאברעדנּוװ סעד ,ןעגנובעלרעביא עֿפיט
 זיא ןעמעלַא םעד ךַײש זיא סָאװ .עקימימ רעכַײר רעייהעגמוא רעז

 עקַאט ביוא ,רעמערָא טינ רָאה ַא ףיוא ןרָאי עלַא יד ךרוד טיורקדליש
 -כעלרעזייה רעטכייל רעד ףיוא קידנקוק טינ . ,ןרָאװעג רעכַײר טינ
 / ןיא ןעגנוריטַאש ךס ַא טימ טױקדליש ךָאד טליפשע ,לוק ןיא טייֵק

 וֿפ ,טסנרע ןיא סַאּפש ווֿפ ןעגנַאגרעביא עטֿפָא טימ ,עמיטש רעד
 ליֿפ ךָאד .ןרָאצ ןוא טײקטרַאצ ןוֿפ ,טייקיצָארט ןוא טייקינעטרעטנוא

 טימ טּפיוהרעביא ,םינּפ ןטימ ליפש סטיורקדליש זיא ...רעמַאזקריוו
 רעד זיא ,ךורבסיוא ןקידנרָאצ ןוֿפ ןטנעמָאמ ןיא ,טֿפָא ןגיוא ידי
 טֿפור טֿפָא ץנַאג .. קערש ַא.. טלַאֿפַאב רעקוקוצ םעד זַא ,ַאזַא קילב-
 םעניילק ןייק טינ ןעגנוגעווַאב- טנַאה עכַײר ענַײז טימ סױרַא ךיוא רע

 רעד... שיטעטַאּפ קידלַאווג רע זיא סענעצס עליֿפ רָאג ןיא ןוא ,רָאמוה
 עטסערג ,עטסכַײר סרעטסיימ םעד ןַײז וצ טנייש סָאטַאּפ רעקיזָאד
 .קיגַארט רעכיוה ןוֿפ טֿפַארק יד ;טֿפַארק

 -ַארבַא םַאדַאמ יד ןרעוו טביולעג םרַאוו ףרַאד ןטיורקדליש ךָאנ..
 יד סלַא סענעצס ךס ַא ךרוד ןעמַאזװצ םיא טימ טריֿפ עכלעוו ,שטיווַאמ
 רַאֿפ ןריובעג יו זיא שטיווָאמַארבַא .דַאמ יד זַא .זיוה ןוֿפ םֵא עיירט
 ליֿפ טימ ךרוד רעטקַארַאכ ןקיטציא םעד טריֿפ יז זַא ,ןלָאר עכלעזַא
 ןענַײז סע .ןגָאז וצ קירביא זיא ,טייקיירט רעשיטסילַאער ןוא טֿפַארק
 ןוא טייקרעכיז ןיא תוחפה לּכל ּוװ. ןטנעמָאמ רָאפ ַא ָאד רַאגָאז
 יד ןגעו. טױרקדליש יװ ךיוה טעמכ יז טכיײרגרעד.. טֿפַארק
 ערעייז טינ .ןגָאז ליֿפ טינ רעדייל ךיז טזָאל רעליפשיוש עקירביא
 -קַארַאכ ַא ףיוא ןליּפש ןזָאל ךיז ןלָאז ייז זַא ,ברַאֿפ גונעג ןבָאה ןלָאװ
 עכַאלֿפ ערעייז טימעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד טינ ,ןֿפפא ןשיטסירעט
 " ןבײהוצֿפױא... ןעניושרַאּפ

 ;טבַײרש ןירָאג .ב

 ךיז טָאה ,רעטַאעט סעַײנ ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,םלוע רעד;
 החמזש עתמא ןַא ןעוועג טלָאװ סָאד ןוא ןטיורקדליש טימ טײרֿפעג
 ךיז ףיוא ןגָארט לָאז סָאװ ,עסעיּפ ַא ןיא ןַײז לָאז ןעניישרע ןַײז ןעוו
 -עגסױרַא סָאד זיא ױזַא רעבָא .רעטַאעט םעַײנ םעד ןוֿפ לּפמעטש םעד
 יד ןעוו קירוצ ןרָאי ןוא ןרָאי טימ... .החמע עטרעטשרַאֿפ ַא ןעמוק
 ךַאז עכעלנייוועג ץנַאג ַא ןעוועג זיא ,רקֿפה ןעוועג זיא עניב עשידִיי
 ןכַאמ ןוא ןעמענ עשידִיי ףיוא ןטייבמוא ,קיטש עשייוג ַא ןעמענ וצ
 וצ גנירג סע זיא . קיטש עשידִיי ַא זיא סָאד זַא ,םלוע םעד ןעניימ
 םוקילבופ סָאז טקוקעג ףױרעד |טָאה} ןבָאה סע יװ ןיטשרַאֿפ
 ןעמ טָאה .ןרָאוװעג ןֿפַאשעג זיא *רעטַאעט רעַײנ, רעד ןעמעוו רַאֿפ
 טֿפרַאדעג קיטש יד ןעמ טָאה ,"תוזחוּכ עליטש יד, ןריטּפָאדַא טלָאװעג
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 ןופ ןָאקיסטעל

 עזעידִיי ,רעֿפסָאמטַא עשידִיי ַא ןַײז לָאז סע זַא ,ןכַאמרעביא יזזַא
 ןעמענ עשייוג ןטייבמוא ןטימ רעבָא ,ושל שידִיי ַא וא רעדליב
 ,רעקיצנייא רעד... ...ןַײז רייגמ טינ קיטש ןייק ןעמ ןָאק ,עשידִיי ףיוא
 -דליש ןעוועג זיא ןליפש ןַײז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו
 ןרעוו סָאװ ,רעקיטש טרָאס םעד ןוֿפ זיא *תוחוּכ עליטש יד ,, .טיורק

 ןיא .םיא ףיוא ךיז טלַאה קיטש עצנַאג יד ןוא ,רַאטס ַא רַאֿפ ןֿפַאשעג
 יד ןוֿפ סױרַא טייג רע ןעוו ,טקַא ןטירד ןיא ענעצס רעקיטֿפעה רעד
 ןליפש םענַײֿפ ַא ןוֿפ ליּפשַײב ןטנכייצעגסיוא ןַא רימ ןבָאה ,םילּכ
 .עניב רעשידִיי רעד ףיא ןטלעז ןעעז רימ סָאװ

 ןָאק'מ ןוא ,שימייה טליֿפעג טינ ךיז ןבָאה רעליּפש ערעדנַא יד...
 "ןגָאז סטוג קיניײװ ןליּפש רעייז ןעוו

 | ;טביײרש יקנעי רעד לארׂשי

 זיא תורוש עזיד ןוֿפ רעבַײרש םעד ןוֿפ ךַארּפש עמערָא יד.
 -ווא ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ץעוו ץלַא ןעגנערכוצסיורַא ךנַאטשזמוא טינ
 -וטיײטַאב רעד ןיא טיורקדליש ףלָאדור רעלטסניק םעַײנ-טלַא רעזד
 רענעטַארעג רעייז טינ רעד ןיא "גרעבנעטור יכדרמ; ןוֿפ עלָאר רעד
 "רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ, ןיא טרעװ סָאוו ,עמַארדָאלעמ דרעזעיזיוצנַארֿפ

 עזיד .רַאקע ןַאשז ןוֿפ "תוחוּכ עליטש, ןעמָאנ ןרעטנוא טליּפשעג
 ךיז טָאה טסיטרַא ןסיורג םעד ןוֿפ טײקטבַאגַאב עקידריווקרעמ

 רעד ןוֿפ עלָאר רעזיד ןיא יו טלוב ױזַא ןזױועגסױרַא טינ לָאמנייק
 -ךליש ץוח ַא ,סיוועג טָאה עכלעוו ,עמַארדָאלעמ רעשידנוש בלַאה
 .עניב רעשידִיי רעד רַאֿפ טינ גנוטײטַאב םוש ןייק ,ןליּפשע סטיורק
 ןוא רעבױצ רעטױל ןוֿפ ןטכָאלֿפעג ץענ ַא יװ זיא ןליּפש ןַײז-
 דנריר ,ךַאֿפניא ,טכע זיא'ס.. רעדנּווװ "טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט;
 -?יּפשיושש ענרעדָאמ יד סָאוװ ,עטסרעוווע סָאד -- דַארג ןטסכעה ןֿפױא

 טגנערב רעצינוע ַאטעירנעה סַאדַאמ. .ןגנערבסיֹורַא ןָאק טסנוק

 ןלעטשוצטסעֿפ קיטיינ זיא סָאוו ,טייקכעלטקניּפ טימ סױרַא טינ

 סָאװ וצ. .רעטכָאט ןוא רעטָאֿפ ןשיווצ גנודניברַאֿפ-טולב עטכע יד

 טיוק זיב |דיילק}| סערד ענייש רעדנַא ןַא טקַא ץדעי ןיא ןָא יז טוט

 ,תוער תורושב עכלעזַא ןרעהוצ סיוא ריא טמוק טֿפָא ?ינק יד רעבירַא

 סע... .ּפָאק ןֿפױא ׁשֵא קַאז א טארט רעכיג טֿפרַאדעג טלָאװ יז זַא

 סיוא ןסעדרעטנוא יז טריֿפ עלָאר יד ..למור םוצ טינ טושפ טסַאפ

 ךַײלג עלָאר עטסרעווע יד ןיא סָאד שטָאכ ,קַאמשעג סױרג טימ

 רעטנוא טנרעלעג ליֿפ טָאה יז זַא ,סיוא טזייױו סע .סטיורקדליש ךָאנ

 ןוא ךַאווש וצ ץלַא ךָאנ זיא עמיטש ריא שטָאכ ,ישזער סטיורקדליש

 רעמ טינ עקַאט ןענַײז קיטש םעד ןיא ןרוגיֿפ ערעדנַא עלַא ...טיוצעג

 ןרָאיטקַא יד לֿפיװ ןוא ,שיֿפ טינ ,שיײלֿפ טינ ןענַײז ייז ןרוגיֿפ יװ

 זױלב ןעמוקסירַא טינ סטכער ןייק ןָאק ,ימ יד ןבעג טינ ךיז ןלָאז

 -רעד רָאנ עקַאט ןוא ,טסניד יד ,הרוֿבד סלַא שטיווָאמַארבַא סַאדַאמ

 עקיניײא סױרַא טגנערב ,שטיוָאמַארבַא עניב זיא יז סָאװ ,רַאֿפ

 "..יױרטשש רעטושּפ וֿפ שטעליוק טכעלֿפ ןוא ןלעטש עקיצרַאה

 ײַאטַאנָאס רעציירק,

 טיורקדליש ףלָאדור ןוֿפ ריא טרעוו 1920 רעבמעטּפעס 27 םעד
 סיָאטסלָאט טריֿפעגֿפױא ,לײטנָא סָאקסװעשזרָא רּתסא ןוא ןַײז טימ
 ,ץַאק השמ ןוֿפ טריזיטַאמַארד ,"ַאטַאנָאס רעציירק;

 :טבַײרש ןיטנע לאוי

 טציא טָאה *"רעטַאעט רעַײנ, רעד סָאוו ,ךַאז עטוג ַא ןעוועג זיא סע,
 -ַאנָאס רעציירק, סיָאטסלָאט .ל ןוֿפ גנוריזיטַאמַארד ַא טריֿפעגֿפױא
 עסעיּפ עקיזָאד יד סָאװ ,םעד בילוצ רָאנ ,טרעוו ריא בילוצ טינ ,יַאט
 ןיא ןרָאװעג ןָאטעגֿפױא זיא סָאװ ,ךעלטייד ןוא רָאלק זדנוא טזייוו
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 רעטַאעט ןשידיד

 .טַײצ רָאי עכעלטע ןיא רעטַאעט ןשידִיי
 טימ ןרָאװעג טליּפשעג ןיױשש ןיא "ַאטַאנָאס רעציירק ,, סיָאטסלָאט
 סע .ץַאק .מ ןוֿפ גנוריזיטַאמַארד עבלעז יד זיא סע .קירוצ רָאי טכַא
 ,טיורקדליש ףלָאדור רעקיבלעזרעד טליּפשעג טלָאמעד ריא ןיא טָאה

 זיא סע ןכלעוו ןיא רעטַאעט רעד .עלָאר טפיוה יד זיא ענייז ןוא

 ַא א ןעוועג זיא ,ןרָאװעג טליּפשעג

 רעסיורג ַא ןעוועג "ַאטַאנָאס רעציירק, עקיזָאד יד זיא טלָאמעד ןוא..

 ןוא ,דנַאנַאכָאנ םישדח 3 רעביא ןרָאװעג טליּפשעג זיא יז .גלָאֿפרע

 סָאד ןוא עסעיּפ יז ןעמונעגֿפױא ךעלטניירֿפ ץנַאג טָאה קיטירק יד

 טציא ךיז ןבָאה ,ןעזעג טלָאמעד עסעיּפ יד ןבָאה סָאװ ,ענעי .ןליּפש

 ,תמ ַא יו ןעעז ייז זַא ,ןזיוועגסיוא טָאה סע ןוא ,שימייה טינ טליֿפעו

 .טָאה ,ןטָאשרַאֿפ ןוא ןבָארגַאב ןעוועג גנַאל-ןרָאי ןיוש זיא רעכלעוו

 טליּפשעג טינ טציא טָאה טיורקדליש.. .רבק ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז

 ,גנוסַאֿפֿפױא עקיבלעז יד ןעוועג זיא סע .קירוצ רָאי 8 טימ יו טרעדנַא

 טציא "ַאטַאנָאס רעציירק יד, טָאה סָאװרַאֿפ ןוא ,ןליּפש עבלעז סָאד

 רעטַאעט שידִיי רעזדנוא טַײװ יו טזייו סָאד .ףעמונעגסיוא טינ

 ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע .טריסערגָארּפ רָאי 8 עטצעל יד ןיא טָאה

 ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד ןוא ,קַאמשעג סעניײֿפ ןתמא ןַא טימ םוקילבופ

 רצ טינ רעמ ןיוש טלעטש ,קירוצ רָאי 8 טימ םוקילבופ ןרַאֿפ טוג

 | ."םוקילבוּפ םעַײנ םעד ןדירֿפ

 | | ;טבַײרש לָאגניד .ס

 טָאה רעטַאעט ןשיזַיי םעַײנ ןיא "תוחוּכ עליטש; ןוֿפ ץַאלּפ םעד;

 ןַאמָאר רעטמירַאב ,יַאטַאנָאס רעציירק, ןעמונרַאֿפ ךָאו עקיטנַײה

 יזיטַאמַארד עדעי יוװ}.. .ץַאק .מ ןוֿפ טריזיטַאמַארד ,יַאטסלַאט ןוֿפ

 ַאכ... |ןדייל עסעיפ יד ךעלריטַאנ זומ ,ןַאמָאר ןרעגנעל ַא ןוֿפ גנור

 -רעדנוה ףיוא טרעדלישעג ןרעוו עכלעוו ,ןעגנולדנַאה ןוא ערעטקַאר

 ןוא ןגָאלַאיד עצרוק וצ ןרעװ טריסנעדנָאק ַאד ןומ ,טַײז רעט

 "גסיוועג רעייז לַאירעטַאמ ןַײז טלדנַאהַאב טָא:ה ץַאק רעבָא.. ץזַארֿפ

 | | | .טֿפַאה

 ןַאמ ןקיטכיזרעֿפײא ןוֿפ עלַאר יד טליּפש טיורקדליש ףלָאדור

 .ןליּפש ןָאק טיורקדליש יו ױזַא טליפשעג ןוא ,וועשינדזַאּפ יליסַאװ

 ,ןגָאלָאנָאמ עגנַאל יד ךרוד טרעטשעג ןײלַא ךיז טֿפָא טָאה טיורקדל'ש

 סע טָאה רע .טכוזרעֿפײא ןַײז קידנרעלקרעד ,טַאהעג טָאה רע סָאװ

 ןַײז ןעגנוגעווַאב ענַײז ,ןגױא ענַײז טימ טרעלקרעד רעסעב זדתא

 | | / .גנלדנַאה

 רּתסא ןיטסיטרַא רעד טימ ןרילוטַארג ךיז חמ רעטַאעט עַײנ סָאד = |

 וועשינדזָאּפ ױרֿפ ןוֿפ עלָאר יד טליפשעג טָאה עכלעוו ,ַאקסוועשזרָא

 טָאה יז .ןטיורקדליש רַאֿפ ןירעליּפשטימ עקיסַאּפ ַא ןעוועג זיא יז .

 ףיוא עלָאר יד טבעלעג ךַאֿפנייא רַאנ ,עלָאר יד טליּפשעג זיולב טינ

 ןַאמ םוצ ךיז ןשטשַאל ריא ,רעצ ריא ,רעטכעלעג ריא עניב רעד

 טימ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא ץלַא ,םיא ןוֿפ ןֿפױלטנַא ריא ןוא

 ןעז וצ טײרֿפעג תמאב טָאה זדנוא זַא ,קַאמשעג ןוא טנעלַאט ליֿפױזַא

 -יפשיוש רעקיסַאלקטשרע ןַא טיֹמ רעכַײר רעטַאעט שידִיי רעזדנוא

 .ןירעל
 ,רָאגעי רעניד ןוֿפ ּפיט םעניײֿפ ַא ןבעגעג טָאה טדימשדלָאג לאיחי

 טליּפשעג טָאה עכלעוו ,שטיווָאמַארבַא סַאדַאמ טימ ןעמאזװצ ןוא

 .סענעצס ענַײש ץנַאג טַאהעג יז ןבָאה ,עינַאינ רעד ןוֿפ עלָאר יִד

 ,רעקיזװמ סלַא עלָאר ןַײז טליּפשעג שיריל ץנַאג טָאה דירֿפ רַאזַאל

 ריא טימ עיטַאפמיס ליֿפ ןזיװעגסױרַא טַאה לעּפַא סַאדַאמ ןוא
 ,טכַאש ווַאטסוג טַאהעג טָאה עלָאר עניילק ַא .רעטסעויש רעדנדייל
 -נַאג רעד ןיא.. .ישטירַאכַאז רעטקַאד סלַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו

 סםעד ןוֿפ טנַאה יד ךיז טקרעמַאב עסעיפ רעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעצ
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 ןוֿב גנוריזיטַאמַארד יד.

 - ,ןץילקורב ןיא לקניוו ןֿפרָאזורַאֿפ

 רענייא ךיוא זיא רעכלעוו ,ווָאגעינס דינָאנעל רעסישזער ןטינעג
 -ַארָאקעד יד ."רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ, םעד ןוֿפ ןסניוועג עַײנ יד ןוֿפ
 ."עסעיפ רעד ןוֿפ גנומיטשש רעד וצ ליֿפ ןֿפלעה אקשָאֿפ .י ןוֿפ סעיצ

 // :טבַײרש ןַאהַאק .בַא

 -רעד רעטמירַאב-טלעוו סיָאטסלָאט ןוֿפ רָאטַאזיטַאמַארד רעד..,
 םעד ןוֿפ רקיע ןצנַאג םעד טעגרהעגקעווַא ךאֿפנייא טָאה גנולייצ
 רַאֿפ עציטש ןוא עיטַאּפמיס טנידרַאֿפ רעטַאעט רעַײנ רעד-.. .קרעוו
 ןעניֿפעג ֹוצ (ץרַאוװש יו ױזַא) ךיז טיג רע סָאװ ,ימ עטסנרע יד
 .תועט ַא רעויװ לָאמ ןזיד יז ןבָאה רעדיײל .ןסעיּפ עשירַארעטיל
 רעבָא ,עסעיּפ רעד רעביא ַאד טייטש ןעמָאנ סיָאטסלָאט .טכַאמעג
 ..סיָאטסלָאט טינ זיא עסעיפ יד

 .ךעלריטַאנ ןענַײז ןליּפש סטיורקדליש וֿפ ןלעטש עטסכַאווש יד
 ַא רע טליּפש | רָאטַאזיטַאמַארד ןוֿפ | טסקעט םעד טיול ּווװ רעטרע יד

 .טקירדעגסיוא ףרַאד (לַאניגירָא םעד טול וו ןטרָאד ,טנַאידעמָאק
 ךיוא .רוגיֿפ רעשיגַארט-ךיױוה ַא ןוֿפ טָאּפש רערעטיב רעד ןרעו
 רָאֿפ ןעמוק עכלעוו ,ןלעטש יד ןוֿפ עקינייא ןיא ןטסעבמַא טינ רע זיא
 ןיַאטסלָאט רַאֿפ עטכישעג ןַײז טלייצרעד וועשינדזַאּפ ּווװ ,ןָאגַאוװ ןיא
 יד ןיא .טיורקדליש ךָאד זיא טיורקדליש זַא ,גָאז רימ ןזומ רעדיוו
 ןליּפשש ףרַאד'מ ױזַא יו רעטסיימ רענעדליג ַא רע זיא ןלעטש עטוג
 / ַײב סָאװ סָאד יװ רעסעב ךיוא רע זיא עטסכַאווש ענייז ןיא וליֿפַא ןוא
 -רעטקַארַאכ םעד טָאה ַאיַאקסוועשזרָא סַאדַאמ יד .טוג טסייה ערעדנַא
 עסירעטקַא יד... ןלָאמעגסױא טינ ױרֿפ סווָאשינדזָאּפ ןוֿפ טערטרָאּפ

 טסַאּפ עכלעוו ,רוגיֿפ רעקנַאלש רעכױה ַא טימ ױרֿפ ענייש ַא זיא

 -רַאֿפ יז זיא גנולעטשרָאֿפ רעזיד ןיא רעבָא ,עניב רעד וצ טוג ךיז
 ָאד טליפש שטיווָאמַארבַא סַאדַאמ .עלָאר ַאזַא רַאֿפ ךַאווש וצ קיֿפױל
 ןוֿפ רָאנ ,בור סָאד טוט יז יו ,ענעדִיי ערעטלע ןַא ןוֿפ טינ ,עלָאר יד
 סָאד טליּפש יז .סוועשינדזָאּפ יד ַײב טסניד ַא ,עױג ערעטלע ןא

 -לדיֿפ ןוֿפ עלָאר יד .רָאמוה ןכעלריטַאנ ךס ַא טימ ,טנכייצעגסיוא

 יד... ...קינייוו רעייז ,רעייז םיא רַאֿפ טסַאּפ יז ןוא ,דירֿפ טָאה רעליּפש

 ,רעקעּפ ,ןַאמצַאק ,קינלוקס ,טדימששדלָאג ,טכַאש ,לזיימ -- עקי רביא

 וצ קינייו טַאהעג ןבָאה טרעבליז עזָאר ,ץרַאווש ַאדליה ,לעּפַא הנח

 טליּפשעג טָאה ןַאמסטֿפעשעג רעשיסור רעקיטסול סלַא גרעבסייוו .ןָאט

 השמ ןוֿפ טליּפשעג ,יַאטסלָאט ףַארג ןוֿפ רוגיֿפ יד ..רזוס ןשידִיי ַא

 ."טרימירג טוג ךעלמיצ זיא ,רָאש

 -ַאמַארד סצַאק .מ ןגעוו ייס טרָאװ טוג ןייק טינ טָאה ןיטנע לאוי
 גנוצעזרעביא רעד רַאֿפ ייס ,ןַאמָאר סיָאטסלָאט וועל ןוֿפ עיצַאזיט
 .שטיװָאמַארבַא עניב ןוֿפ םַאנסיוא ןקיצנייא ןטימ ןליּפש ןרַאֿפ ַײס ןוא

 ײהמקנ ןופ טָאג ,-

 ֿפױא ,טיורקדליש ףלָאדור ןוֿפ ריא ,זיא 1920 רעבָאטקָא 8 םעד
 .שַא םולש ןוֿפ "המקנ ןוֿפ טָאג, ןרָאװעג טריֿפעג

 ;טבַײרש ןירָאג .ב !

 עמַארד עטנַאקַאב סשַא ןגעוו ןגָאז וצ טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא,

 טיורקדליש.. ..טגָאזעגּפָא גנַאל ןיווש ןעמ טָאה ,"המקנ ןוֿפ טָאג

 טרעדלישעג טָאה ׁשַא ."שטיווָאשּפַאש, ןוֿפ לָאר יד טליפשעג טָאה

 -עגוצ םיא טָאה טיורקדליש ןוא ,ןרילָאק ערעלעה ןיא ןשטיוװָאטּפַאזט

 ןעגנורעדליש סטיורקדליש ןיא.. .טײקנַײֿפ עקיטסייג רעמ ךַאנ עג

 ליֿפ ַא ןוֿפ זיא טײקֿפיט יד ןוא ,ףיט וצ ןליֿפעג סעשטיווָאשּפַאש ןענייז

 םעד סױרַא טגנערב טיורקדליש .סעשטיוָאשּפַאש יו המשנ ערענעש
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 -רעוו טימ יו ןליפש ןַײז טימ רעמ ןליֿפעג יד ןוֿפ ףמַאק ןכעלרעניא

 חא טַאלג ץנַאג טליפשעג ןבָאה רעליּפשיױש עקירביא יד.. .רעט

 | ."טינ רעמ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןיטנע .י

 עדנבעלַאב ,עסיורג יד ןרָאוװעג רָאלק ױזַא רימ זיא ןעוו ןטלעז,

 גנולעטשרָאֿפ רעד ַײב טכַאנ קיטײרֿפ םעד יו עניב רעד ןוֿפ טֿפַארק

 טָאה גנוריֿפֿפױא יד .רעטַאעט םעַײנ ןיא "המקנ ןוֿפ טָאג, סשַא וֿפ

 ,קרעוו ַא טנײשעגֿפױא רימ רַאֿפ טָאה סע .ןעוועג םיתמ היחמ (שממ
 -ָאשּפַאש לקנַאי .. .ןגעלעג ןטָאש ןיא רימ רַאֿפ סע זיא טציא זיב סָאװ

 יד ,ןרָאװעג עידעגַארט ערַאבטכורֿפ עסיורג ַא זיא עמַארד סעשטיוו
 ןרעטצניֿפ ןייא ןיא ןבעל ןוֿפ עידעגַארט יד ןוא דניז ןוֿפ עידעגַארט

 -כרוד יד ,עקידנעטשרַאֿפ יד טָאה ץלַא סָאד ןוא.. סנייז עלעקניוו

 רעמ ישזער יד .ןָאטעגֿפױא ישזער עקידנטכיײלַאב יד ,עקידנגנירד
 -טֿפַארק ןוא לוֿפטנעלַאט רעייז זיא ןליּפש סָאד שטָאכ ,ןליּפש סָאד יו

 -רַאֿפ וא "המקנ ןוֿפ טָאג, ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא עקיטציא יד קידנעעז..לוֿפ
 ישזער עטוג זַא ,רָאלק טרעוו ,עקידרעִירֿפ ,ערעדנַא טימ יז ןכילג

 טֿפַאז טימ ןסיגנָא עסעיֿפ ַא ןוֿפ ןרעדָא עטרַאדרַאֿפ םינּפל יד ןָאק

 ןַײז טסייה ןַײז וצ רעסיששזער רעטוג ַא זַא ,רָאלק טרעוו סע .טולב ןוא
 ןליֿפרעד ןבעל ןקַאוװק רעטרעוו עזיולב ןיא ןָאק סָאװ ,איֿבנ ןימ ַא
 -נייר ןוֿפ ןרוּפש יד ןיא קידנעייג ,טכַאנ קיטיײרֿפ ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד...

 טעמּכ ןיא ןיז ןבעגעגנַײרַא טָאה ,ןילרעב ןיא גנוריֿפֿפיוא סטרַאה

 שטיווָאשּפַאזש רעקיטולבלוֿפ ַא ןסקַאוועגסיױא זיא סע.. הרוש רעדעי

 ...טנעמָאמ וצ טנעמָאמ ןוֿפ ןסקַאוועג..

 ןגעוו ןרעטיירבוצסיוא ךיז ליֿפ עטגָאזעג סָאד ךָאנ קיטיינ זיא סע.

 זיא ,ישזער ערַאברעדנּוװ ַאזַא ָאד ןבָאה רימ דלַאביװ.. ןליּפש סָאד

 זיא סָאװ .ןליפש רַאברעדנּוװו ַא ךיוא ָאד ןבָאה רימ זַא ,רָאלק ךָאד

 .סקַאמילק םענעגייא ןַײז טעמּכ ָאד רע טכיירגרעד ,ןטיורקדליש ךַײש

 ןטייוצ ןיא טנעמָאמ ןיא תוחּפה לּכל ,ָאד רע טנַאמרעד טֿפַארק ןיא

 טימ... "קָאליײש, ןַײז ןָא ,פערט יד ןוֿפ ּפָארַא טֿפױל רע ןעוו ,טקַא

 ,ןרעוו ריווועג ןכָאנ טפיוהרעד ,טקַא ןטירד ןיא טײקנגָאלשרעד ןייז

 -רעביא שממ רע זיא .טקינײרמורַאֿפ ןיוש זיא רעטכָאט יד זַא

 ןליֿפ ךיז טזָאל ױזַא טָא ןוא רעקיגַארט ַא טליפש ױזַא טָא .דנקלעוו

 .ידעזער רעטוג ַא ןוֿפ טנַאה יד

 ןליּפש ןעזעג לעּפַא סַאדַאמ יד בָאה ךיא ןעוו םיױק קנעדעג ךיא

 יד ףױנוצ ָאד טדניב יז לדייא יו .לדייא ןוא ךייר ױזַא ,טוג יזזַא

 ןוא ךרוד זיא יז קידעבעל יו .רעטומ רעד טימ ױרֿפ-דניז עקילָאמַא

 קידנֿפנח יוװ.. טקַא ןטירד ןיא ןהמלש טימ גנוטלַאה ריא .ךרוד

 "טוא סדניק ןגייא ריא ףיוא טימ טשרמולכ םיא טימ יז טכַאל ,םיא

 עקירעטסיה רעבלַאה טימ רעטכעלעג ןוֿפ טנעמָאמ רעד .. קילג

 טטכַאש ווַאטסוג ןרָאװעג ,ישזער רעַײנ רעד רעטנוא ,זיא ַײנ ךעלנע..

 -ניא רַאגָאז טרעוו רע .ןליפש ןַײז ןיא טבעל רכז-לזייה רעד .המלש
 ענייע ַא טיג רעצינש סַאדָאמ יד... טבעל סָאװ ,ץלַא יו ,טנַאסערעט
 "לדניה, סנערָאוו סַאדַאמ רעד .טקַא ןטשרע ןיא טּפיוהרעד ,עלהקֿבר
 "טוק הרׂש.. עסעיפ רעד ןיא ןרוגיֿפ עטסקיטֿפערק יד ןוֿפ ענייא זיא
 -ליז עזָאר ןײלײרֿפ .. קידתמא ןוא קידעבעל רעייז זיא *עשַאב, סרענ
 טָאקסעלוגָאמ יסעב.. שירעריֿפרַאֿפ ןוא ןייש זיא *עקנָאמ, סטרעב
 רעייז זיא *'ילא יר , סקינלוקס סקַאמ .ךיילב וצ לסיב ַא זיא *לזַײר,
 ירט ןוא ןייש זיא *רֿפוס, סנַאמצַאק ֿבקעי .טוג עקַאט ןוא קידעבעל
 גועבסייוו ןוא ןַאמערָא רעד סלַא דרַאגלע רעה רעד.. טסקעט םוצ
 ץנַאג ךעלעלָאר עניילק ערעייז ךרוד ןריֿפ "ןתוחמ , רעד סלַא
 ."השקשינ
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 ןופ ןָאקיסלעל
 יבא יאריררקזדי לא טיר נר טו לידי שמד .אדיחח : =

 :גנוריֿפֿפוא רעד ןגעוו טבַײרש קיזמ לאירוא

 תוישק ליֿפ ךיז ריא טלעטש "המקנ ןוֿפ טָאג, טזעל ריא ןעוו
 טמוק סע ןעוו ןוא ,"המקנ ןוֿפ טָאג, ןוֿפ טלַאהניא םעד ןסייוו עלַא-.
 :טרעהעג רעמיא ריא טָאה ,שטיוָאשּפַאש לקנַאי טעוו ןדייר וצ סיוא
 טָאטש ןיא זדנוא ַײב .ןשטנעמ ַאזַא טנעקעג ןילַא בָאה ךיא רעבָא;
 ןענַײז ןעגנולדנַאה יד ּוװ ַאזַא עסעיפ יד זיא דָארג.. *ַאזַא ןעוועג זיא
 ןעמוקעג זיא טָא ןוא.. טינ ךַײא ךיז טביילג סעּפע .דנגייצרעביא טינ
 טרעֿפטנעוַאֿפ ץלַא ,רעױשוצ יד ,זדנוא רַאֿפ טָאה ןוא טירקדליש
 רעיוששוצ רעד זַא ,טכַאמעג רע טָאה ןליּפש ןכעלרעדנווװ ןייז טימ..
 יד טינ זיא סע ..ןעגנולדנַאה יד ןוֿפ טייקכעלגעמ יד ןעזרעד לָאז

 שרעדנַא יצ ױזַא ףרַאד לקנַאי יצ רָאנ ,לקנַאי ַאזַא ָאד זיא יצ עגַארֿפ
 טרעֿפטנערַאֿפ טָאה ןליפש ןַײז טימ טירקדליש רעה .. ןעלדנַאה
 ןַײז טימ .עמַארד יד ןזעל םַײב ןעמוק סָאװ ,תוקֿפס ןוא ןגַארֿפ עלַא

 ץֵלַא ,ןביילג ץלַא לָאז ןעמ זַא ,טכַאמעג רע טָאה טנעלַאט ןלַאינעג
 טָאה עסַאמ עסיורג יד זַא ,ןעז וצ ןגינגרַאֿפ ַא זיא סע ןוא ,ןליֿפטימ

 ןטסערג רעזדנוא טרידָאלּפַא ןעמ קיכליה יװ ןוא ,ןֿפורעגּפָא ךיז
 {ג זיא יז זַא ,טגייצעג טָאה "לדניה, סלַא ןָארַאוװ ַאזיל .רעלטסניק
 {ינױו ,טייהנגעלעג יד ןבעג ריא טעו ןעמ זַא .עסירעטקַא עטבַאגַאב

 | שיטַאמַארד עטסנעעזעגנַא יד ןוֿפ ענייא ןרעוו זדנוא ַײב קֿפס ןָא יז

 ,'המלש, סלַא טכַאש ווַאטסוג ןעוועג ןענַײז טוג . סנירעליּפשיוש
 עלָאר רעניילק רעד ןיא ןַאמצַאק ֿבקעי ,"יילא 'ר, סלַא קינלוקס סקָאמ
 רַאֿפ זיא רעצינש סַאדַאמ ."הרׂש, סלַא לעּפַא סַאדַאמ ,"ֿבקעי יר,ןוֿפ
 רעד טינ ,םיטש ריא טינ .טסַאּפעגוצ טינ עלהקֿבר ןוֿפ עלַאר רעד
 -יַאנ רעד ףיוא טגיײצעגנָא ןבָאה ,ןגיוא יד ןוֿפ ןוא םינּפ ןוֿפ קורדסיוא
 -טוק הרׂש ,טרעבליז עזָאר ןעוועג ןענַײז םענעגנָא ץנַאג..לדיימ רעוו
 ינע ,גרעבסיױו סיאול ,דרַאגלע רָאדיזיא ,ָאקסעלוגָאמ יסעב ,רענ

 ."רעקעּפ םעס ןוא ָאריּפַאש

 - :טבַײרש ןַאהַאק .בַא

 -רעטסיימ ַא ךעלקריוו זיא עכלעוו ,קרעוװ סשַא סולש ןגעו..,

 ןיא טיורקדליש.. קירוצ ןרָאי טימ ןבירשעג גונעג ךיא בָאה ,קרעו
 .. קירוצ רָאי טכַא טימ ךיױא ָאד טליפשעג טָאה עלָאר טפיוה רעד
 ךָאנ רע זיא לָאמ ןזיד .ןַאד ןליפש ןַײז טוג ץנַאג ןקנעדעג רימ
 רעזדנוא ךָאנ ,"שטיווָאשּפַאש לקנעי, סלַא טרימירג זיא רע .רעסעב
 רעזיד וצ ןרימירג ךיז טגעלֿפ רעלסעק יו רעסעב ךָאנ ,גנוניימ
 זַא ןגָאז וצ גונעג ןייז טכײליֿפ טעוו אֿפוג ןליּפש ןיַײז ןגעוו .עלָאר
 םיא ןבָאה רימ יוװ ,"שטיוװָאשּפַאש לקנעי, סלַא םיא טעז ןעמ ןעוו
 ןטמירַאב-טלעוו םעד ,ןטױרקדליש ןעמ טעז ,קיטנוז ןזיד ןעזעג
 רע... טנעלַאט ןסיורג ןַײז ןוֿפ ץנַאלג ןטסכעה סעד ןיא ,ןטיורקדליש
 ןבײרשַאב זיולב ןָאק'מ עכלעוו ,ןֿפוטש עכלעזַא וצ ןביוהרעד ךיז טָאה
 טרעוו םוקילבוּפ-רעטַאעט סַאד... "ךעלטעג, יו רעטרעוו ענױזַא טימ
 -רעה ןרעטיצ סע .טּפַאכרַאֿפ ךעלבעטששכוב טושּפ ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא
 טַאדַאמ ..טעברַא טסנוק ַאזַא ןוֿפ גנוקריוורעביוצ רעד ןוֿפ רעצ
 ןטנעמָאמ עקיטכיוו ןיא זיא עלהקֿבר ןוֿפ עלָאר רעד ןיא רעצינש
 עטמעשרַאֿפ יד סלַא סױרַא טמוק יז ןעוו .טרעווילגרַאֿפ יוו ױזַא ןעוועג

 -עגסיוא ןַא יו רעדָא עטלָאמעגסיױא ןַא יו יז טייטש ,לדיימ-הלּכ
 -נדירֿפוצ רעקינייוו-רעמ עלָאר ריא ךרוד יז טריֿפ רעטַײװ.. עטצינש
 ןַײז ןיא זיא "טעדַאק רעועשרַאוא רעד סלַא טכַאש ..דנלעטש
 ענַײז עלַא ןיא ,לטערַאגיס ַא טרעכיור רע יו טרַא סעד ןיא ,ןדיילק
 םיא.. טנכייצעגסיוא עמיטש ןַײז ןיא ןוא ןעגנוגעווַאב עכעלרעסיוא
 לעּפַא םַאזַאמ .ליּפש ןַײז רַאֿפ טנעמילּפמָאק רעקיצרַאה ַא טמוק
 יז ןוא עלָאר ריא טײטשרַאֿפ יז .לכש טימ טליּפש רעטומ יד סלַא
 יד.. .גנונעקרענָא טנידרַאֿפ יז. קידהשקשינ רָאג ךרוד ריא טריֿפ
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 רעט ַאע ט"'ןשידיי

 ריא.. *עקנַאמ, ןוֿפ עלָאר יד טַאהעג טָאה טרעבליז סימ עגנוי
 זיא זױה-דנַאש רעדנַא ןַא ןיא ןעלהקֿבר ןריֿפוצקעװַא עגירטניא
 םולש ןיא.. ריא וצ טֿפַאשנדיײל ריא יוװ רעלעה ךס ַא ןעמוקעגסױרַא
 עסינטלעהרַאֿפ עכעלטֿפַאשנדיײל יד ןיא רקיע רעד טגיל קרעוו סׁשֵא

 ,ןבעל קיטש עטנַאסערעטניא טסכעה ַא ,ךעלדיימ ייוצ יד ןשיווצ
 .טעשטיווָאשּפַאש לקנעי יו זױה ַאזַא ןיא ןעױרֿפ יד ןוֿפ ןבעל סָאד

 ,"טעדַאק , םעד ןיא טבילרַאֿפ זיא סָאװ ,לדיימ יד סלַא ןָארַאװ ַאזיל
 -עּפמעט רעמ סױרַא יז טגייצ קיֿפױלרַאֿפ .טליּפסעעגרעביא ליֿפ טָאה

 ךיז טקרעמ ןליּפש ריא ןיא ץנעגילעטניא.. טנעלַאט יװ טנעמַאר
 -לוקס ,ָאקסעלוגָאמ סימ ,ןַאמצַאק רעליּפשיױש עקירביא יד... .ךעלטייד
 יד זיא לכה ךֶס ןיא .ץַאלּפ םַא ןעוועג עלַא ןענַײז רענטוק .סרמ ,קינ
 טריֿפעגֿפױא ןוא טֿפַארק רענעטלעז טימ ןרָאװעג טליפשעג עסעיפ

 | ."רעִירֿפ זיא סע יו רעסעב ןרָאוועג

 יןעלדיפ טסברעה;

 -עגֿפױא ווָאגעינס דינָאעל ןוֿפ ריא זיא 1920 רעבָאטקָא 14 םעד
 .וָאשטוגרוס .ס ןוֿפ ?ןעלדיֿפ טסברעה; ןרָאװעג טריֿפ

 | ;טבַײרש ןַאהַאק .בַא

 .קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ןעלדיֿפ טסברעה',

 עיזנעטערּפ ןַײז טימ ןעמָאנ רעשיטנעדַאקעד רעד טינ טלעֿפעג רימ

 ןַא סע זיא םעד ץוח רעבָא-. ץזַארֿפ עשיטנעדַאקעד עכעלטע ןוא

 ,קרַאטש ױזַא זיא ענעצס-םולש יד .ךַאז עטנַאסערעטניא רעייהעגמוא
 ךיז ןסייר גנורעדנּוװַאב ןוֿפ ןקורדסיוא זַא ,ןייש ןוא לעניגירַא ױזַא

 ךיוא ןעמ טלָאװ עסעיפ רעזיד ןעוו עז ןוא ןרעה ןטימניא סױרַא -

 טכיײליֿפ .טנַאסערעטניא דנצייר זיא יז .ךעלריֿפסיױא ןבַײרש ןֿפרַאד
 ..טייהנגעלעג ַא ןעמענ םעד ףױא ךיא לעװ

 ןליּפש ריא ןיא טָאה יז .ווָאגעינס סַָאדַאמ טָאה עלָאר עטסערג יד.

 רעשיסור רעד ןוֿפ לגיז םעד ןזיוועגסױרַא *ןעלדיֿפ טסברעה, ןיא

 ריא טָאה גנַאל ןטונימ עליֿפ ןוא ןנעצס עסיוועג ןיא םגה.. עלוש

 סָאד ןֿפַאשעג רעבָא יז טַאה ,טײקידעכָאװ ןימ ַא ןוֿפ ןטילעג ןליפש

 טינ טָאה יז .. ױרֿפ רעדנדייל ַא ןוֿפ ,ױרֿפ רעטבילרַאֿפ ַא ןוֿפ דליב

 -עגסױרַא ָאי רעבָא טָאה יז... טנעמַארעּפמעט ךס ןייק טגייצעגסױוַא

 רעיורט ןוֿפ ,םירוסי עכעלרעניא ןוֿפ טימעג ןטנַאסערעטניא ןַא טגייצ

 טניױועג יז טָאה... טנעמָאמ ןסיורג םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא ..

 -רעביא ןשירעלטסניק ַאזַא ףיוא ...ןיטנערוקנָאק ריא טשוקעג ןוא
 -סידָאלּפַא ןוֿפ ןעמרוטש ןֿפורעגסױרַא טָאה יז זַא ,רעגייטש ןדנגייצ
 רעה.. סונעג ןשירעלטסניק תמא ןַא ןוֿפ רָאנ ןעמוק עכלעוו ,ןטנעמ

 -יטנעס ,ןכַאוש רעבָא ,ןלוֿפליֿפעג ַא ןוֿפ עלָאר יד טליפש ווָאגעינס

 ןֿפױא טלעטשעגרָאֿפ רעטקַארַאכ ןזיד טָאה רע .ןשטנעמ ןלַאטנעמ

 עכלעוו ,ןכירטש-רעטקַארַאכ ענעי טימ.. רעגיטש ןשיסור-טכע

 .טרעדָאֿפעג ןרעוו
 יד ,גנוניימ ןַײמ טױל ,ָאד טיג לדיימ יד סלַא רעצינש סָאדַאמ

 -ןינ ןיא ןעזעג ריא ןוֿפ בָאה ךיא עכלעוו ,גנלעטשרָאֿפ עטסעב
 רעשרעדניק טעמּכ ,רעגנוי ריא טימ לדיימ רעד ןוֿפ עלָאר יד... קרָאי

 -ריטַאנ םעד ףיוא ןבעגעגרעביא רעצינש ױרֿפ טָאה... טײקטבילרַאֿפ

 -ביל םעד טליּפש דירֿפ.. ןליֿפעג עתמא טימ לוֿפ ,רעגייטש ןטסכעל
 סָאד זיא ןימעגלַא ןיא... עלַאר רעד וצ טינ ךיז טסַאּפ רע ןוא רעבָאה
 ןוֿפ ןיז ןטסעב םעד ןיא גנתלעטשרָאֿפ עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג

 | ."טרָאװו
 ;טבַײרש ןירָאג .ב
 גָאטשרענָאד ןטצעל ןעוועג זיא גנולעטשרָאֿפ ענייש ןטלעז ַא;

 ןַא טריֿפעגֿפױא ןטרָאד טָאה ווָאגעינס :"רעטַאעט סעַײנ, םעד זיא
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 סע.. ."ןעלדיֿפ טסברעה, ןעמָאנ ןטימ עסעיפ עשיסור עטצעזרעביא

 ,ןבעל ןדמערֿפ ַא ןוֿפ ,עסעיפ עדמערֿפ ַא זַא ,ןטלעז רעייז ,רעייז זיא

 -רעטַאעט ןשידִיי ןרעסעב םעד טינגרַאֿפ ןקיטסַײג ַא ןֿפַאשרַאֿפ לָאז

 סור רעד ןוא ,שימייה טינ רעליּפש יד ךיז ןליֿפ ךעלנייוועג .רעכוזַאב

 .וא.א שטַײד ןייק טינ שטַײד רעד ,סור ןייק טינ סױרַא טמוק

 ךיז ןבָאה ָאד ."ןעלדיֿפ טסברעה יד, טימ ןעוועג רעבָא זיא שרעדנַא

 עניב רעד ףױא ןטָארטעג ןבָאה ןוא ,שימייה טליֿפעג ןרָאיטקַא יד

 ןוֿפ זיא *ןעלדיֿפ טסברעה, ןיא עלָאר טּפיוה יד.. .טירט ערעכיז טימ

 ַאקסוועשזרָא רתסא טליּפשעג טָאה לָאר עקיזָאד יד ."ַארַאוורַאוװ,

 ןָא בײהנָא ןוֿפ טריסערעטניארַאֿפ רעיושוצ םעד ןטלַאהעג טָאה יז.

 .ליפש-המשנ עֿפיט ַא ןעװעג זיא סָאד ןטצעל םוצ טנַאּפשעג ןוא

 טָאה ווָאגעינס .עניב רעשידִיי רעד רַאֿפ סניוועג רעסיורג ַא זיא יז.

 םיא ןגינגוַאֿפ רעתמא ןַא ןעוועג זיא סע ..לָאר ערענעלק ַא טַאהעג

 טימ טריֿפעגכװד טָאה רע עכלעוו ,עלָאר רעקיזָאד רעז ןיא ןעז וצ

 ָאד טָאה רעצינש .סרמ ךױא .קַאמשעג םעניײֿפ ןוא טנעלַאט סױרג

 ַא טימ זדנוא ןשַארעביא וצ טייהנגעלעג עטשרע יד רשֿפא טַאהעג

 עניילק ַא רָאג .עלָאר ריא טריֿפעגכרוד ןייֿפ טָאה יז .ןליפש םענַייֿפ

 ."טוג ץנַאג ןעוועג זיא רע ןוא ,דירֿפ טַאהעג טָאה עלָאר

 ײױַאטַאלרַאש עקהמלש,

 -יֿפֿפױא ןַא ןבעגעג רעטַאעט ןיא טָאה 0 רעבמעווָאנ 9 םעד

 דלָאגנהעש ףעזָאי *ןַאטַאלרַאש עקהמלש; סנידרָאג ֿבקעי ןוֿפ גנור

 .רעטַאעט-"ןַאטילָאּפַארטעמ,, רעיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ עפורט ןַײז טימ

 "קירעגעװ ןופ רחוס רעד

 טימ ,טיורקדליש ףלָאדור ןוֿפ ריא זיא 1920 רעבמעווָאנ 11 םעד

 רחוס רעד; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ,"קָאליײש; לָארטּפױה רעד ןיא םיא

 .ריּפסקעש םַאיליװ ןוֿפ ?קידענעוו ןוֿפ

 ;טבַײרש ןײטשּפע .א

 .קינטנעצָארּפ ַא ,דַיי רעטושּפ ַא זיא ןטיורקדליש טול יקָאליישי,

 .ךַײלג ריא טעז סָאד ,קישטנַאמרעגנוי רענעדייז ןייק טינ זיא רע זַא

 טפערט רע ןעו סַאה טימ לוֿפ.. ןָא גנַאֿפנָא ןוֿפ קיטֿפיג זיא רע

 ַא וא ,טײלעדַא יד וצ טדער רע ןעװ קחח טימ לוֿפ ,ָאינָאטנַא

 | . יײרעטכָאט רעד וצ טדער רע ןעוו רעטָאֿפ רעסייה

 רעטכעלעג ,דזײרֿפ ,סעּכ ןַײז טימ ךַײא טשרעהַאב טיורקדליש

 יד ןדניוושרַאֿפ סע .תמא קיטש ןימ ַא ךיז רַאֿפ טעז ריא .ןייוועג ןוא

 טרעװו רע .קָאליײש ןוֿפ ּפָא ךַײא ןלייט סָאװ ,רעטרעדנוהרָאי עלַא

 עמַאס סָאד זיא סָאד .שטנעמ רענרעדָאמ רענעגייא ןַא ךַײא רַאֿפ

 ,עכעלנעזרעפ סטיורקדליש ןיא עטסלוֿפטרעוװ ןוא עשיטסירעטקַארַאכ

 לחומ וליֿפַא םיא טליוו ריא.. קָאלײש ןוֿפ גנוסַאֿפֿפױא עקיטרַאנגייא

 ןטסקיטולב ןַײז ןוֿפ שיילֿפ טנוֿפ סָאד סיוא עקַאט טדיינש רע ןעוו ןייז

 לארׂשי עמש ןעלמרומ ױזַא ןָאק ,רע יװ דִי ַאזַא רָאנ ןוא . טניֿפ

 -ערוצ ןעמ ןָאק טכער טימ .ןדמש וצ ךיז םיא ןוֿפ טרעדָאֿפ ןעמ ןעוו

 רעסַאֿפֿפױא עטסֿפיט ,עטסלעניגירָא עמַאס יד וצ ןטיױרקדליש ןענעכ

 ."'קָאליײש' עלָאר רעטמירַאב רעד ןֿפ

 ;טבַײרש ןירָאג .ב .

 -ֿפױא רעד וצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא רעטַאעט םעַײנ סעד ןיא;

 ןענידרַאֿפ סָאװ ,תונכה עכלעזַא טימ "קידענעוו ןוֿפ רחוס, ןוֿפ גנוריֿפ

 יד ַײס ןוא טיורקדליש ַײס ןוא ןרָאטקעריד יד-. .חבש ןטסערג םעד

 טליּפש טיורקדליש .חבש ןטסערג םעד ןענידרַאֿפ רעליּפש עשידִיי

 ןייק טינ ,רעצלָאטש ןייק טינ זיא קָאליײש ןייז .ןדִיי ןכעלנייוועג ַא
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 | ץנַאג ַא ןוֿפ דיי ַא זיא רע .ןרעטש ןייק טינ טּפַאכ ןוא רענעסירַאֿפ

 -וקידיײלַאב יד קרַאטש טליֿפ רע .טַײצ רעזדנוא ןוֿפ רעכיג ןוא ,רָאי
 ןוא ללּכב םִיױג עקימורַא יד ןוֿפ ןייטשוצסיוא טָאה רע סָאװ ,ןעג
 -ּפא טיהנגעלעג ןַײז.. .טרֿפב ָאינָאטנַא יו סירזחוס עכלעזַא ןֿפ
 םיא ַײב טגרָאב ָאינָאטנַא ןעוו ךיז טכַאמ אנוש ןטימ ךיז ןענעכערוצ
 ןוֿפ ליֿפעג רעד.. .לָאצַאב טינ יי ןָאק ןוא ןטַאקוד טנזױט ַײרד
 ןַײז וצ םיא ַײב טמענ ןעמ יו םעדכָאנ רָאנ םיא ןיא טסקַאװ המקנ

 סָאװ ,ןרָאיטקַא עסיױרג עלַא.. .טלעג ןַײז וא רעטכָאט עקיצנייא |
 -וצרעביא טכוזעג ןבָאה ,"קָאליײש, ןששיטַאּפמיס ַא טליּפשעג ןבָאה
 . ןוא םיײהַא טמוק רע ןעו שֿפנ תמגע ןֿפיט ןוא רעצ ןטירג סעד טעג

 טיורקדליש .. .טלעג ןַײז טימ ןֿפָאלטנַא זיא רעטכָאט ןיַיז זַא ,טֿפערט
 סָאד ןוא ,ֿפוא םענעגייא ןַײז ףיא רעצ ןקיזָאד םעד רעביא טיג

 סָאװ ,ץלַא ..טסַאֿפעגֿפױא טָאה רע סָאװ ,רעטקַארַאכ ןטימ טמיטש
 טכוז ןוא זױה ןרעביא םורַא טֿפױל רע. ?ַאקיסעי, זיא ,טגָאז רע
 .,פערט יד רעביא טירט עלענש יד ןוֿפ ןעמ טרעה סָאד .רעטכָאט יד
 זיא רע .ךיז ןּפַאלקרַאֿפ ןריט יד עכלעוו טימ טייקלענש רעד ןוֿפ-

 סָאד טעז רעיושוצ רעד רָאנ ,ָאטינ השעמ תעשב עניב רעד ףיוא
 ןעוו ןוא ,ןגיוא ענַײז רַאֿפ טליפשעגּפָא ךיז טלָאוװ סָאד יו ױזַא דליב

 -ץרַאה ַאזַא ךיז טרעה ,"ַאקיסעי, טֿפור ןוא סױרַא דלָאב טמוק רע

 סָאד ןוא ,לוק םעד ןיא גנולֿפײװצרַאֿפ ַאזַא ,ןָאט םעד ןיא שינעכערב
 קָאלײש ןעוו ;ענעצס רעד ןיא.. ןֿפוא רענעגייא סטיורקדליש זיא
 טרילרַאֿפ ,שײלֿפ טתוֿפ סָאד ןדיינעוצסיוא רעסעמ ןטימ וצ טערט

 .ןוז ַא זיא קָאלײש.. רעקיטכיר שיגָאלָאכיספ זיא סָאד ןוא ,ךיז רע

 טרימַאלקָארּפ גנַאל ,גנַאל טָאה סָאװ ,עיצַאזיליוויצ רעטלַא ןַא ןוֿפ

 .גנַאל ,גנַאל טָאה טיורקדליש זַא ,ןעז וצ גנירג זיא סע.. "חצרת אל,

 .רעליפשיוש סלַא ערעירַאק רעגנַאל ןַײז ןיא... .לָאר ןַײז טרידוטש

 .טעברַאעגסיױא ןעוועג זיא לייטעד רעדעי

 ,רעליּפשיוש ערעדנַא יד ןוֿפ תוכיראב ןדייר וצ קירביא זיא סע.
 טנָאקעג טינ גנַאל ךיז ןבָאה ייז .עסעיפ רעד ןיא ךיז ןקיליײטַאב סָאװ
 וצ גונעג ןַײז רָאנ רעבירעד טעװ סע .קלָאר ערעיײז טימ ןבעגּפָא
 רעצינׂש ,ַאטעירנעה ,יַאישרָאּפ, סלַא ַאקסוועששזרָא זַא ,ןענָאמרעד
 סלַא טרעבליז ַאזָאר ,יַאנַאֿפעטס, סלַא ןָארַאוװ ַאזיל ,"ַאקיסעי סלַא

 -ָאטנַא, סלַא ווָאגעינס ךיוא ױזַא .ןייֿפ רעייז ןעוועג ןענַײז *ַאסירַאנ,!

 -- ךירֿפ ,יָאנַאיצַארג, -- טדימשדלָאג ,יָאינַאסַאב , -- טכַאש ,יָאינ

 -- ןַאמצַאק ,"ָאבַאג-טָאלעצנַאל, -- קינלוקס טקַאמ ,"ַאצנערָאל;
 "."אבא ,, -- לעזַײמ ,"ַאנירַאלַאס, -- רָאש ,"ָאבַאג רעטלַא רעד,

 יטַארייהרַאפ טינ ,טַאריײהרַאפ ָאי,
 -עמָאק יד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא 1920 רעבמעווָאנ 26 םעד |
 ןוא שטיװָארעשָא .מ ןוֿפ *טַארײהרַאֿפ טינ ,טַארײהרַאֿפ ָאי; עיד

 | י- ,דלעֿפסעטָאג אנח

 ;גנוריֿפֿפױא רעד ןגעו טבַיײרש קיזמ לאירוא

 -עלטסניק סָאד ,עמעט עטוג ַא טַאהעג ןבָאה רעבַײרש ייווצ יד;
 ערעזדנוא ןבָאה .ןבעל ןשירעבַײרש-שידִיי סעד ןיא עשימעהָאב ,עשיר
 -וצסױרַא חוּכ ןייק טַאהעג טינ ןוא ךיז טֿפיטרַאֿפ טינ םיֿפתוש ייווצ
 ."ךיז טֿפיטרַאֿפ, ךיז טדער סע רָאנ ,סעקיטכיוו סָאוװ סעּפע ןעגנערב

 ַא ןיא ןכַאז ףיוא ןקוק ףרַאד ןעמ .ןגרוטַאמַארד ןַײז ןעמ ףרַאד וצרעד

 .טייקיסעמ-עניב ןטעוו ףירגַאב ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ .טכיל רעדנַא ץנַאג

 ,טנַאה ןיא רעדעֿפ ַא ןטלַאה סָאװ ,עלַא טינ זַא ,לָאמַא ךָאנ טגייצ סַאד

 -רַאֿפ טינ ,טַארײהרַאֿפ ָאי, ןוֿפ זיא סע .עמַארד רַאֿפ ןעמענ ךיז ןֿפרַאד

 ןעביה ַא וא זומכח ערעטיש ןֿפױה ַא ןעמוקעגסױרַא רָאנ .*טָאריײה

 .תמא לדנרעק ַא ןָא ,םישעמ עטרעּפמולעגמוא לסיב
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 ןופ ןָאקיססעל

 טָאה רעבַײרש רעד ןעוו שטָאכ ,ןייש עסעיּפ יד טרעוו טריֿפעגֿפױא
 -עייז טימ טנַאקַאב ןעוועג רעליּפשיוש עלַא טינ ךָאנ ןענַײז ,ןעזעג יז
 -נוי ץנַאג רעד ןוֿפ ןַאמ רעד סלַא טיורקדליש ףלָאדור רעה .ןלָאר ער
 ןזעידִיי ַא ןיא טנָאמרעד סָאװ קיניױו ךעלרעסיוא טָאה ַאדירֿפ רעג
 ענעי רעדָא יד ןעגנערבםיורַא םוצ ךייש רעבָא סָאװ .רעבַײרש

 סלַא רעצינש סַאדַאמ .לוֿפטכַארּפ ןעוועג רע זיא ,גנומיטש ענלצנייא

 ןעז וצ ןעוועג זיא סע .טוג ץנַאג ןעוועג טקַא ןטשרע ןיא זיא ַאדירֿפ

 דלַאב רָאנ ,עדנדייל ןוא עזייב ַא ,עטגערעגפיוא ןַא ,?לבייוו שידִיי ַא ? |

 -תגעווַאב ענעבירטעגרעביא יד ןקרעמַאב טזָאלעג רעדיוו ךיז טָאה
 -ריוו עטכעלש ַא ןכַאמ זומ סָאװ ,ןגױא יד טימ ןצָאלג סָאד ןוא ןעג
 זיא "ירב הרׂש, סלַא שטיווַאמַארבַא סַאדַאמ .רעיושוצ יד ףיוא גנוק
 רָאנ ,טנכייצעגסיוא ןעוועג טיײקנגָארטעצ ,טייקכעלרעטומ ּריא טימ
 -דלָאג רעה .יירשעג ריא טימ ןבירטעגרעביא ליֿפוצ ןיוש יז טָאה טֿפָא
 לָאז רע םוא"ןריטימיא ןיא ןָאטרַאֿפ ליֿפוצ ןעוועג קיטנעק זיא טדימשי

 טָאה עקשטַאוטיל יד סלַא לעּפַא סַאדַאמ .רעטקַארַאכ םעד ןליּפש
 רעד סלָא קינלוקס רעה ןעוועג זיא טוג.. טרישזרַאש ליֿפוצ ןױש
 יב ."רעֿפױקרַאֿפ-ידנעק,

 | | ;טבַײרש ןַאהַאק :בַא

 .ח ןוא שטיווָארעשָא .מ ,"סטרעוורַאֿפ, ןוֿפ רעטעברַאטימ ייווצ,
 טציא טרעו עכלעוו ,עסעיפ ַא ןבירשעגֿפױא ןבָאה דלעֿפסעטָאג
 ןיא טיױרקדליש ףלָאדור טימ "רעטַאעט םעַײנ, םעד ןיא טליפשעג
 -רַאֿפ טינ ,טַארײהרַאֿפ ָאי , טסייה עסעיפ יד .עלָאר רעטסקיטכיוו רעד
 -רושז ירוצ יד סלַא רָאֿפ ןעמוק רעסַאֿפרַאֿפ ייױוצ יד ןוא ,*טַאריײה

 גָאלָארּפ םעד ןיא .עסעיּפ רעד ןוֿפ ןדלעה יד ןענַײז עכלעוו ,ןטסילָאנ !

 רעביא עסעיפ ַא ןבַײרש וצ ןַאלּפ ַא ןעניז ןיא ןירַא ךיז ייז ןעמענ

 יד ,|עטַארײהרַאֿפ טינ| טַײל-לגניס ןוֿפ טײהײרֿפ יד .טכוזרעֿפײא

 ןא טַײל-לגניס ןוֿפ טנלע םעד ,ןבעל ןטַארײהרַאֿפ ןוֿפ ײרעֿפַאלקש

 ַא סױא טקירד יז ןוֿפ רענייא .ןבעל-ןטַארײהרַאֿפ ןוֿפ קילג סָאד

 -ײהרַאֿפ טינ יא ,טַארײהרַאֿפ ָאי יא ןַײז ןענָאק לָאז ןעמ זַא ,שטנּוװ

 ןסַאֿפרַאֿפ וצ םירֿבח ייווצ יד ןסילשַאב עמעט רעזיד ףיוא ןוא ,טַאר

 | .קיטש-רעטַאעט ַא

 .ןעסעיּפ רעד ןוֿפ ןזלעה יד}| ןטסילַאנרושז עשידִיי יױוצ יד
 שטיווָארעשַא יו רענייא .קיטש ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ יד יו טרימירג ןענַײז
 דלעֿפסעטַאג רעטרימירג רעד .דלעֿפסעטָאג יו ערערעדנַא רעד ןוא
 ,ױזַא .טנכייצעגסיוא ןעמוקעגסױרַא ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןיא זיא
 ןעמַאװצ םיא טימ זיא דלעֿפסעטָאג רעתמא רעד ןעוו ,רעטעּפש זַא

 יד ןֿפרעגסױרַא טָאה םלוע רעד ןעוו ,עניב רעד ףױא ןענישרע

 ןוֿפ סָאש ןלעיצעּפס ַא טימ ןעוועג דבכמ ייז ןעמ טָאה ,רעבַײרש
 טליּפשעג טָאה עלָאר עזיד .גניליווצ ןֿפױא קידנקוק ,רעטכעלעג
 יו רוגיֿפ ַאזַא טקתפ עדַארג טָאה רעכלעוו ,טדימשדלָאג לאיחי
 שטיוװָארעשָא סלַא .דלעֿפסעטָאג אנח עגעלָאק-"סטרעוורָאֿפ, ןַײמ
 ,עלָארטּפױה יד זיא סָאד) טיורקדליש ףלָאדור טרימירג ךיז טָאה
 -עג ןַײז זיא ךיוא ,שטיווָארעשָא יו רעלוֿפ לסיב ַא זיא טיורקדליש
 טינ גניליווצ רעקידנעטשלוֿפ ןייק טָאה ,ָאזלַא .שרעדנַא ץנַאג טכיז
 טכַאמעג ךיז טױרקדליש טָאה ךָאד רעבָא .עמוקסיורַא טנַאקעג

 רעד ךרוד טמוק לכה ךס ןיא.. .לַאניגירָא םעד וצ ךעלנע קידהשקשינ
 ריֿפ-ַײרד ַא ןיא ךיז טליֿפ רעכלעוו ,םעט רעד סױרַא ײרעֿפיטש
 דנָאקעס ףיוא ןוא ןעגנוטַײצ עשידִיי יד םורַא סעינרַאצעביק עשידִיי
 ןזיד ףױא עלעטלעוו עזיד ןעמ טָאה ,קנעדעג ךיא טַײװ יו .ינעווע
 ַא טגיל סע.. טלעטשעגרָאֿפ טינ לָאמנייק ךָאנ שידִיי ףױא טרַא
 ..טלעוו-רעטַאעט רעשידִיי רעזדנוא רַאֿפ ןינע סםעד ןיא טײקשירֿפ
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 רע ט ַאע סט ןשידיי

 ירָאװעג טרעטשעג ליֿפ זיא עלָאר טּפױה רעד ןיא טיורקדליש..

 סָאד .קירעזייה ןעוועג זיא םיטש ןַײז .טנווֶא םענעי טנוזעג ןיז ןוֿפ

 ךעלכַאזטּפיױה ,רע טָאה ךָאד .טכייל טינ ןעמוקעגנָא םיא זיא ןליפש

 -ָאמ ערעקיטכיוו יד ןיא ,עסעיּפ רעד ןוֿפ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 טָאה עלָאר-ןעיורֿפ עטסקיטכיוו יד ...טנכייצעגסיוא טליּפשעג ,ןטנעמ

 ןיא ןוא ןענַאטשרַאֿפ טוג עלָאר יד טָאה יז .רעצינש םאדַאמ טַאהעג

 עניב.. ןטייהלצנייא ענעדײשרַאֿפ יד טלעטשעגרַאֿפ קיטכיר ץימעגלַא

 ןענַײז קלָאֿפרָאּפ ןטלַא ןוֿפ עלָאר רעד ןיא לזיימ ןוא שטיווָאמַארבַא

 .ֿפורעגסױרַא טָאה לעּפַא הנח .דנלעטסשנדירֿפוצ קידנעטשלוֿפ ןעוועג

 עשיווטיל ַא ןוֿפ רוטַאקירַאק רעדנריזמַא ןַא טימ רעטכעלעג ךס ַא

 ןבעגעגוצ טָאה טכַאש .טנעמַארעּפמעט ןוֿפ טדער סָאװ ,ןירעבַײרש

 םיובלטייט .טעָאּפ-עֿפַאק ַא ןוֿפ ךילפ ןטמירַאב ַא טימ טײקכעלײרֿפ

 ןָארַאוװ ַאזיל... לדיל שידִיי א קידנגניז ,טליּפשעג טנכייצעגסיוא טָאה

 רעד ןיא טסַאּפעגנַײרַא רעבָא ךיז טָאה יז .ןדייר וצ סָאװ קיניו טָאה

 ."ןעגנוזעג קידהסשקשנינ טָאה טרעבליז עזָאר .עלָאר

 ;ןליּפש סָאד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טכַײרש ןיטנע .י

 יד.. ןבעל ןשירַארעטיל-שידִיי ןגיה ןוֿפ עלעסעיּפ ַא זיא סע...

 סָאד ָאד טרעוו... רעבַײרש עשידִיי ןוֿפ ןבעל סָאד ןלָאמ ףרַאד עסעיפ

 -וייש ןָא ,ץרעמש ןָא ,טעמוא ןָא טנכייצעג ןבעל-רעבַײרש עשידִיי

 ,עזָארּפ זיא סע .טײקשידרערעביא זיא סע רעכלעוו ןַא וא טייק

 הרצ יד... רָאמוה רעד ךיוא זיא שיַאזָארּפ ץנַאג ןוא ,עזָארּפ סיוכרוד

 עשימָאק ןייק ריא ןיא ָאטינ זיא'ס סָאו זיא עלעסעיּפ רעד טימ

 רעדנסיירניה רעשירֿפ תמא וייק וליֿפַא ריא ןיא ַאטינ .סעיצַאוטיס

 ןתועט ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ,טרָאס םעד ןוֿפ טינ וליֿפַא ,רעטכעלעג

 ' ...ןןשינעדנעטשרַאֿפסימ ןוא

 -עטשֿפױנוצ ריא ןוֿפ טייקטקישעגמוא רעד ףיוא קידנקוק טינ.

 ,טייקילייוגנַאל רעזיױורעטרע ריא ףױא וליֿפֲא קידנקוק טינ ,גנול
 .סָאד .םלוע ןוֿפ ןעמונעגֿפױא טכעלש טינ טֿפָא ךָאד עסעיפ יד טרעװו

 טיורקדליש רעה רעד... .ןליּפש סָאד ןקנַאדרַאֿפ וצ ץלַא ןוֿפ רעמ זיא

 סעכנַאמ ."ךורב, ןוֿפ טלַאטשעג רעד ןיא ןכעל ךס ַא ןַײרַא טיג
 -טרעצ סױרַא וליֿפַא ריא ווֿפ רע טגנערב ,ךיז טזָאל סע ּוװ טרָאד לַאמ

 זיא שטיװָאמַארבַא ױרֿפ יד.. ..יז רע טכעלשטנעמרַאֿפ ,טייקכעל

 -ָאמ ןייא רעבָא .ןלָאר ערעקיליב ערעדנַא ןיא יו טוג ױזַא טעמּכ ָאד

 ןַאטנעמָאמ טייג יז יו ןעמַאמ ַא קידנלעטשרָאֿפ ,טקַא ןטירד ןיא ,טנעמ

 -ֿפערטרָאֿפ ַא זיא ,ריא וצ עביל וצ רעטכַאט ריא ףיוא סעּכ ןוֿפ רעביא

 טלעזיימ זיא קידוועריר וצ ןיוש לסיב ַא םגה ,טכעלש טינרַאג .רעכעל

 ןוֿפ טֿפַאשַאב טדימשדלָאג תוושב ,רעטָאֿפ סַאדירֿפ ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ

 -וגרַאֿפ רָאנ םיא ןּבָאה סרעסַאֿפרַאֿפ יד סָאװ ץלַא רעבַײרש ןטייווצ

 םעד ןוֿפ שזרַאש םעד סױרַא ןעגנולעג ץנַאג טגנערב טכַאש רעה .ןענ

 -לוקס ןרעה יד ךיוא ןֿפַאש סעּפע .רעבַײרש-ןעמַארד ןקיטקַא-ףלעווצ

 .ךעלדניושערַאּפ ערעייז ןוֿפ גרעבסייוו ןוא ןַאמצַאק ,םיובלעטייט ,קינ

 -טע ןיא רעצינש סַאדַאמ יד זיא ,ןעױרֿפ ערעדנַא יד ךייש סָאװ

 ,טקוקעג טשינ .ַאדירֿפ בַײװ סכורב סלַא טכעלש טינרָאג רעטרע עכעל

 טֿפַאש ,טליּפשעג ןעוו םיוק ןרוגיֿפ עשיטסילַאער-ןקורט עכלעזַא סָאװ

 -עלטע ןיא ...טייקכעלקריוו ןוֿפ עיזוליא ןַא ןעוו טינ ןעוו ָאד ךָאד יז

 קיניױו טינרָאג סױרַא רעצינש סַאדַאמ יד ָאד טזיױו סעקנעצס עכ

 רעניילק רעד טימ ךיז טֿפיטרַאֿפ ןָארַאוו ַאזיל סַאדַאמ .טנעמַארעּפמעט

 רַאֿפ ,לעּפַא סַאדַאמ יד תעשב ,ןח ןסיוועג ַא ןָא טינ "הנח, ןוֿפ עלָאר

 ,טקיצטנַא טֿפָא ױזַא זיא תורוש יד ןוֿפ רעבַײרש רעד ןליּפש סנעמעוו

 טָאה טרעבליז עזָאר ןײלײרֿפ ...דנשעטנַא רעייז לַאֿפ ןטצעל ןיא זיא

 סע טוט יז ןוא ,יז טגניז ,ןליּפוע וצ סָאו טינ עלעסעיפ רעד ןיא
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 ןיא ךיז ןגעווַאב סע .םענעגנַאמוא טינ ,ןֿפוא ןשימייה ַא ףיוא קילדעוו
 ".ףןשטנעמ רָאּפ ַא ךָאנ עלעסעיפ רעד

 ;טבַײרש יקנעי רעד לארׂשי

 ,גנולדנַאה רעד וצ טסַאּפעג ױזַא זיא קיטש םעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד
 טינ רעסעב ךָאנ טָאה לָאמנייק .גנולדנַאה יד ןיוש זיא ןיילַא רע זַא
 -רַאֿפ טינ ,טַארײהרַאֿפ ָאי, ןיא יװ קיטש םעד וצ ןעמָאנ ַא טסַאפעג
 רעד ןוֿפ גוריֿפסױא יד ריא טעז טירש ןוא טירט ףוא ."טַארייה

 ,סיוא טקירד ןעמָאנ רעד סָאװ ,עעדיא
 טינ אקוד רעבָא ,ןשטנעמ עקידעבעל עטכע ןענַײז ןענָאזרעּפ יד

 ןיא ךעלנײשרַאװ ןבָאה סרעסַאֿפרַאֿפ יד סָאװ ,ןשטנעמ טרָאס רעד
 ןדייו סָאװ ,יד ןגעמ ,ןעמַאװצ סעלַא.. .ןלָאמ וצ טַאהעג ןעניז
 רעקיטֿפערק ַא סָאד זיא ,ןליו יז סָאװ ןגָאז ,האנק סױא טכיליֿפ
 גנוי ךָאנ ןענַײז עכלעוו ,סרעסַאֿפרַאֿפ עַײנ יױוצ עזיד ןוֿפ גנַאֿפנַא
 רעייז טָאה טױרקדליש ףלַאדור.. .ןֿפַאש ןוא וענרעל וצ ליֿפ גונעג
 רעבָא ,"ןַאמדלַאוװ ךורב, ןוֿפ טַײז עכעלשטנעמ יד טלעטשעגרָאֿפ טכע
 -עּפס סָאד ןגייצ וצ טלעֿפרַאֿפ רע טָאה סרעסַאֿפרַאֿפ יד טימ ךַײלג
 -לגיזרַאֿפ ַא ןבילבעג זיא יז .המשנ סנַאמדלַאוו ןוֿפ עשירעטכיד לעיצ
 ןייע ךיוא ךיז ןיז ןבלעז םעד ןיא טָאה טדימשדלַאג לֹאיחי .ךוב רעט
 ַא טכַאמ רעצינש ַאטעירנעה .ןינוב לשרעה ןַײז טימ טעווַארּפסעג

 -"ןוורענ; סנַאמדלַאוו ןוֿפ עלָאר רעד ןיא קורדנייא ןעמענעגנָא טסכעה

 הנחא ןוֿפ פיט ריא .ןָארַאוו ַאזיל סע טגנילעג רעבָא ױזַא טינ .ױרֿפ

 .טקעֿפע רעמ טימ ןרעוו טכַארבעגסױרַא טנָאקעג טלָאװ עכלעוו ,"ירב

 ןַא עכלעוו ןיא סענעצס טָאה ירב עטלַא יד סלַא שטיוװָאמַארבַא עניב

 טכַאמעג ךיז ךעלנײשרַאװ טלָאװ טרָא ריא ףיוא ןיטסיטרַא רעדנַא

 טימ ךיוא ךיז ןקילײטַאב סע... ןעמוקייב ץלַא ןָאק יז רעבָא ,ךעלרעכעל

 ֿבקעי ,קינלוקס |ןהשנמ} סקַאמ ,טכַאש ווַאטסוג גלָאֿפרע ןשביה

 ינע ,טרעבליז עזָאר ;לעּפַא ַאנַא ,םיובלעטייט (סהרֿבַאנ ,ןַאמצַאק

 ."גרעבסייוו סיאול ןוא לעזיימ ןַאמייה ,ָאריּפַאזע

 ײטכַאװרע רעב ַא רעװ-

 | ןוא - -

 "תעגושמ סבייוו ןיימ

 -עגֿפױא ןײשנרַא קרַאמ ןוֿפ ריא זיא 1920 רעבמעצעד 11 םעד

 ןַײמ; ןוא גרעבנירג .ל ןוֿפ *טכַאװרע רעב ַא ןעוו; ןרָאװעג טריֿפ

 .ןײטשנרַא קרַאמ ןוֿפ טקַא 1 ןיא עידעמָאק ,"תעגושמ סבַײװ

 "לייט ןוא שטנעמ ,טָאג,

 -נהעש ףסוי ןוֿפ לײטנָא ןטימ יטרעוו 1920 רעבמעצעד 12 םעד

 ןטימ ןידרָאג בקעי ןוֿפ ?לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, טריֿפעגֿפױא ,דלָאג

 ,"קיזמ לאירוא, סלַא ווָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא ןוֿפ לײטנָא

 "לארשי עמש

 ַאלע ןוֿפ טירטֿפױא ןטשרע םוצ ,1920 רעבמעצעד 14 םעד

 ,וָאמיד ּפיסָא ןוֿפ *לארׂשי עמש; טריֿפעגֿפױא טרעוו ,ןָאירַאמ

 -עגֿפױא ,ןײטשנרַא קרַאמ ןוֿפ ריא ,זיא 1920 רעבמעצעד 17 םעד
 .ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *ןבעל ַא רַאֿפ ןבעל ַא; ןרָאװעג טריֿפ

 + :טבַײרש ןיטנע .י

 -עס ןקירָאיײיה סעד *רעטַאעט עשידִיי עיינ, סָאד טָאה ךעלדנע,

 ןטימ ןביול ןָאק'מ עכלעוו ,עסעיפ ַא ,עסעיפ עשידִיי עַײנ ַא ןָאז
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 ןבעל ַא,.. גלָאֿפרע ןטסערג םעד טנידרַאֿפ עכלעוו ןוא ןצרַאה ןצנַאג

 -רע ריא .ֿבוט-םוי רעשיטַאמַארד-שירַארעטיל ַא זיא "ןבעל ַא רַאֿפ

 .ןוֿפ רעבָאהביל יד רַאֿפ ףמּוירט ןוא סניוועג ַא ךָאנ ןַײז טעו גלַאֿפ

 ןוא םורַא זיא עסעיּפ יד ..עניב רעשידִיי רעלעדייא שירַארעטיל ַא
 ןוא טוג עסעיפ יד טָאה ןײטשנרַא קרַאמ.. טריסישזער טוג םורַא
 "ָאמ ןקיטכיו ןדעי סױרַא טוג טגנערב רע.. טלעטשעגקעווַא ןייש
 יד סױרַא טוג טגנערב רע... גנוקרעמַאב עטֿפַאהלַאזקיש עדעי ,טנעמ

 ןכַאז יד וצ ןשטנעמ יד ןוֿפ גנויצַאב יד .. עסעיפ רעד ןוֿפ גומיטש
 יד ןוֿפ גנוריפורג עטוג ַא {|ךרוד| טריֿפ רע .ףןשינעעשעג ןוא
 ?יֿפ ךָאנ ןליפש סָאד זיא ,ישזער יד זיא סע יװ ,טוג.. ןשטנעמ

 יו טעמּכ רָאנ טינ יז זיא ,ןעמַאנסױא רָאפ ַא זױלב טימ .רעסעב
 ןַא .טרָאס ןטסכעה ןוֿפ שממ ןלַאֿפ עקינייא ןיא רָאנ ,זָאלרעלעֿפ
 -דליש ףלָאדור טנידרַאֿפ גנורעדנּוװַאב ןוא קנַאד ןכעלנייוועגרעסיוא
 ,ךעלריטַאנ ױזַא בר םעד טליּפש רע... .בר ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טיורק
 סָאד זַא ,ןגָאז וצ אמזוג ןייק ןַײז טינ טעוו סע זַא ,קידתומיענב ןוא ןייש
 רעזדנוא ףיוא ןרָאװעג ןעזעג ןעוו זיא סָאװ ,בר רעטסעב רעד זיא
 רעכלעוו ןָא ױזַא ,טכייל ױזַא טליּפשעג עלָאר יד טרעוו ייברעד .עניב
 -דליש עז ךיא סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד זיא סע .גנוגנערטשנָא זיא'ס
 .עלָאר עשיגַארט-טינ ,עוויסַאּפ ַאזַא ןליפש רעקיגַארט םעד טיורק
 סָאד זיא סע .ןַײרַא ריא ןיא רע טיג טײקֿפיט ןוא ןיז ,ןבעל לֿפיװ ךָאד

 רעשידִיי םיטניא ַאזַא ןיא ןטירקדליש עז ךיא סָאװ ,לָאמ עטשרע
 זמ סע ןוא ,ָאד זיא רע ךעלשיידי רַאברעדנּוװ יו ןוא ,עלָאר
 ױזַא בר-רעטַאעט רעשידִיי ַא טדער ןעוו ןטלעז ;ןרעוו טקרעמַאב
 .סע טוט טיױרקדליש יװ רעטרעוו עשיערבעה יד סױרַא קיטכיר
 רעד ןוֿפ יד ,עלָאר עניילק ַא לָאמסָאד טָאה שטיווָאמַארבַא םַאדַאמ יד
 יו טוג ױזַא טינ ,תמא ,ךרוד יז טריֿפ יז .עטתנתוחמ רעקניטלַא
 טוג זיא סע ןוא ,רָאמוה ןָא טינ ןוא קידעבעל רעייז ךָאד ,ןלָאר ערעדנַא

 רעייז ךָאד ריא ןוֿפ טֿפַאש יז .עלָאר יד טליּפש שטיווָאמַארבַא יד סָאו
 רעד .ןרָאוװעג ןבירעצ םַּתסה ןמ יז טלָאװ רערעדנַא ןַא ַײב תעשב ליֿפ
 ךרוד טריֿפ ,רעטַאעט םעִַײנ ןיא טסַאג ַא זיא סָאװ ,דלָאגנייש רעה
 םגה ,לוֿפסקורדניײא ןוא קיטֿפערק ץנַאג "חונ-לארׂשי, ןוֿפ עלָאר יד
 ..ךעלכַאווע רע זיא ןטערטֿפױא ןטשרע ןַײז ןיא

 טליּפע יז ןוא טרימירג טוג זיא *לרעּפ, סלַא רעצינש סַאדַאמ..
 -רעד ןוֿפ טנעמָאמ םעד טפיוהרעד ,ןטנעמָאמ ליֿפ .קיצרַאה ץנַאג
 -רַאֿפ סע .ןייש ץנַאג ךרוד יז טריֿפ ,טֿפַאשרעטומ עדנרעוו יד ןריפשט
 יד סלַא לעּפַא סַאדַאמ יד ןלַאר ערעייז טימ ןּפָא| טוג ךיז ןקיט
 ךיױא ָאד ןויֿפ סע.. *ףתוש רעד, סלַא טדימשדלָאג ןוא *עבָאב,
 ןוא *עמולב, סלַא טרעבליז ץזָאר ןײלײרֿפ יד ןלָאר ערעייז... ךרוד

 גרעבסייױו סיאול ןוא םירזחוס-האובת סלַא קינלוקס ,לזיימ ןרעה יד
 -יװ רָאיטקַא רעשיסור רעַײנ רעד .םינתוחמ סלַא ןַאמצַאק ֿבקעי ןוא
 .קורדנייא ןכעלטייד וצ ןייק טינ טכַאמ "רעזייל , סלַא ווָאדַארגָאנ
 סלַא ןָארַאוו ַאזיל תעשב ,ךעלכיילב זיא *ןתח רעד, סלָא דירֿפ רַאזַאל
 ַאנַא .קורדנייא ןרעטלע ןַא ןכַאמ טגעמעג טָאה "רּתסא, הנמלא יד
 ןײלײרֿפ יד .טליּפש יז יװ רעמ טדער ענעדִי ַא סלַא ָאריּפַאש
 סָאװטע טייהנזעוונָא רעייז טימ ןבעג רעקעּפ רעה רעד ןוא רענסגנעל
 ."טקַא ןטייוצ ןיא הנותח-ֿברע מעד ןוֿפ קורדנייא םוצ וצ

 ;טבַײרש יקנעי רעד לארׂשי

 -ַארטנעצ ןייא יוו ןַײז טינ רעמ ףרַאז ןוא רעמ ןָאק עמַארד ַא ןיא;

 רעקיצנייא רעד ןיא ןטלַאהעג ךיז טלָאװ ןייבשריה ןעוו... .עעדיא על

 ןעמוקעג טױט סחנ לארׂשי טלָאװ ,רדנ םעד ןוֿפ עעדיא רעלַארטנעצ
 גנערטש ןטלַאהעג ךיז טלָאוװ רע. .ןוז םעד ןוֿפ טרובעג ןטימ ךַײלג

 ןטרָאד ןוא ָאד.. .טינ הטרח ןייק טָאה רע זַא ,ןכערּפשרַאֿפ ןַײז ןָא
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 ץרַאה סָאד טבַײלב סע סָאו ,ךעלעקנעצס ענעטנַאילירב ריא טָאה

 רעסַאֿפרַאֿפ ןוֿפ זיא עמַארד יד ,גנולדנַאה יד סָאװ דָאש ַא .ײז ַײב

 ןוא דנצנעלג זיא גנוריֿפֿפױוא יד. .ןרָאװעג טריֿפעגרעביא ןיילַא

 .גנלעטשרַאֿפ טסנוק עתמא ןַא ,גנוטַאטשסיוא יד ךיוא זיא יזזַא

 -בלַאה םעד ןיא ןבעל גינייו ןיירַא טגנערב דלאגנהעש ףעזָאי

 עלַא ןיא ןֿפָארטעג רעייז זיא רעצינש סַאדַאמ.. .חנ לארׂששי ןטױט

 גנעג טינ טגנערב יז רעבָא... .גנולֿפײװצרַאֿפ סלרעּפ ןוֿפ ןטנעמָאמ

 טליֿפרעד לרעּפ ןעו ענעצס עשיטעָאּפ טסכעה יד סױרַא קיטֿפערק

 .ץרַאה ריא רעטנוא טַאריײה ריא ןוֿפ טכורֿפ יד לָאמ ןטשרע םוצ

 ?איחי ןוא בר ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טױרקדליש ןענַײז רַאברעדנווװ

 ַא בר םעד ןיא ןַײרַא טזַאלב טױרקדליש .עיוועט ןיא טדימשדלָאג

 עטסמערַאוו רעיא טניוועג סָאװ ,ןשטנעמ ןטוג ןכַאֿפניײא ןַא ןוֿפ המשנ

 ענַײז סױרַא טדער רע סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ עיטַאּפמיס

 ַא ךַײא ףױא טכַאמ טדימשדלָאג לאיחי ןוא .רעטרעוו רָאּפ עטשרע

 יךדנַאה ןַײז טימ ַײס ,גנוטלַאה ןוא גנודײלקרַאֿפ ןַײז טימ ַײס סשור

 רעד ןייבשריה סױרַא ןטסעבמַא ךיז טעז ןפיט יױוצ עזיד ןיא .גנול

 עניב טײקיעֿפ רעכעלנייױועגרעסיוא טימ ךיוא ןליּפש סע .רעטסיימ

 -ָאניװ .א ,קינלוקס סקַאמ ,טרעבליז עזָאר ,לעּפַא הנח ,שטיווָאמַארבַא

 ."ןַאמצַאק בקעי ןוא דירֿפ רַאזַאל ,לעזיימ ןַאמייה ,ןוָאדַארג

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש ןַאהַאק .בַא

 ,ןדירֿפוצ טינ סעמַארד סנייבשריה ץרּפ טימ ןענַײז סָאװ יד, }

 ןעמ זַא ,רעטקנערשַאב ַא רעייז זיא זיירק ןַיז זַא ,ךעלנייוועג ןגָאז

 עניילק ַא זיולב טָאה רע .עבלעז סָאד רעמיא טעמּכ םיא ןוֿפ טמוקַאב

 ערעדנַא ןסעיפ ענַײז עלַא ןיא ךיז ןעניֿפעג עכלעוו ,ןפיט לָאצ

 טנעלַאט סנייבששריה ץרּפ .ךעלכַאלֿפרעבױא ,ףיט טינ זיא רע :ןהנעט

 -רַאֿפנייא ןַײז םעלַא םעד טימ טנָאק ריא סָאד ,רעכלעזַא רעבָא זיא

 לוֿפ רעמיא זיא טײקינָאטנייא ןַײז .ןרעדנּוװַאב םיא ךָאד ןוא ,ןדנַאטש

 ױזַא רעמיא זיא טײקכעלכַאלֿפרעבױא ןיַיז .ןעגנַאלקּפָא עַײנ טימ

 -ערעטניא רעמיא ןייבשריה ץרּפ זיא רימ .יַאמ ןיא עקנָאל ַא יו שירֿפ

 ןיא ןענַײז רעדייל ?ןרָאװעג טליּפשעג עסעיפ יד ןזיא יװ.  טנַאס

 -ַארד ױזַא וליֿפַא רעדָא רעדליב-רעטקַארַאכ ןייק ,ןלָאר ןייק ָאטינ ריא
 ןטלַא ןשיטַאּפמיס ַא ןוֿפ עלָאר יד טליּפש טיורקדליש ...ןלָאר עשיטַאמ

 ,םוקילבוּפ ןיא ןוא עניב רעד ףיוא גנומיטש ַא ןֿפַאשעג טָאה רע ..בר
 ,רעלעטשטֿפירש םעד ןוֿפ טסַײג םעד ךיז ןיא טכליהעגּפָא טָאה סָאװ

 ןבעל ןקיטײצרַאֿפ ןקידלטעטש ןיילק רעזדנוא טימ זיא טיורקדליש
 רע סָאװ סָאד וליֿפַא ןרעדנּוװַאב םוצ זיא רעבירעד ,טנַאקַאב טינ
 ןָאק טנעלַאט רעתמא ןַא זיולב .טלָאמעגֿפױא ןוא טליֿפרעד ָאי טָאה
 ףעזָאי טליּפשעג טָאה עמַארד רעד ןוֿפ דלעה םעד.. ץזַײוַאב סָאד

 טַאהעג טָאה רע ּוװ ןלָאר ןיא ןעזעג םיא ןבָאה רימ .דלָאגנהעש
 ךיז טליֿפ רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס .לָאמ ןזיד יװ גלָאֿפרע רעמ

 רעצינש ַאטעירנעה...עלָאר רעזיד ןיא םייה רעד ןיא ךיז ַײב יװטינ

 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סנירעליפשיוש ןוא רעליּפשיוש עקירביא עלַא ןוא

 "..עגַאל רעקיבלעז רעד ןיא

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןגעוו טבַײרש ןידלעז .א

 ץרּפ ןוֿפ עמַארד עטסעב יד טינ רשֿפא זיא בעל ַא רַאֿפ ןבעל ַא'.
 זיא סָאו ,עסעיפ עטסעב יד זיא סָאד רעבָא ,רעדעֿפ סנייבשריה
 םעד "רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ םעד, ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא
 ....ןָאזעס

 ןייבשריה ץוּפ ןַײרַא זדנוא טריֿפ "ןבעל ַא רַאֿפ ןבעל ַא. ןיא
 טימ ןבעל ףרָאד ןשידִיי םעד ןוֿפ הֿביֿבס רעטלַא ןַײז ןיא קירוצ
 ןוא ןעמַארד ענַײז ןוֿפ טנַאקַאב טוג יױזַא ןױש ןענַײז רימ רעכלעוו
 .ןרַאװעג טריֿפעגֿפױא טציא זיב ןענַײז סָאװ ,סעידעמָאק
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ףלָאדור .טוג רעייז עסעיּפ יד זיא טריסישזער ןוא טליּפשעג..
 ּפיט םעד טכַארבעגסױרַא ןֿפוא ןלוֿפטכַארּפ ַא ףיוא טָאה טיורקדליש

 ןיא טֹוג רעיײז ןעוועג זיא טדימשדלָאג לאיחי .בר ןטלַא סעדןֿפ
 ןיא לעּפַא ַאננַא ךיוא ױזַא .עיוועט ףתוש ןזייב סעד ןוֿפ עלָאר רעד

 ,קינלוקס ,לזיימ ןוא ,עלָאר-רעטומ סנייבשריה רעלענָאיצידַארט רעד
 ןיא עקירעביא יד ןוא ןָארַאוװ ַאזיל ,דירֿפ ,ווָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא

 .ןלָאר ערעייז

 ןוֿפ עלָאר ןַײז וצ טסַאּפעגוצ טוג ןעוועג זיא דלָאגנייש ףעזָאי
 זיא סע .טלדײארַאֿפ ליֿפוצ לסיב ַא יז טָאה רע רָאנ ,"חנ-לארׂשי,
 רעכיג טָאה רע .קינֿבושי ןשיֿפרָאד םעד םיא ןיא ןעז וצ ןעוועג רעווש

 ןיא טָאה ,רעדיוו ,רעצינש סַאדַאמ .רחוס ןשיטָאטש םעד טנָאמרעד
 -רעד לעיצעפס .עלָאר עקיטסניג ַא רעייז ןענוֿפעג לרעּפ יורֿפ רעד
 רעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טרעבליז עזָאר ךיוא טנידרַאֿפ ןרעוו וצ טנָאמ

 ,"המותי יד עמולב -- "גיצ רעדליוװ;

 ;לּכה-ךס ַאזַא טכַאמ ןיטנע לאוי

 -נעה ןירעליּפשיוש יד ,ױרֿפ ןַײז ןוא רעצינש 'ה טָאה 1919 ןיא,
 יד ןוֿפ רעדילגטימ ענעזעוועג עדייב ,(ָאריּפַאש) רעצינש ַאטעיר

 ,רעטַאעט טסנוק רעדָא עַײנ סָאד טנֿפעעג ,ןעניירַאֿפ עשיטַאמַארד

 ןוא ןטדימשדלָאג לאיחי ,ןעניבור ןושרג ,ןרעלדַא יליצ ,ןימעדוב טימ
 עטייווצ רעייז סלַא ייז ןבָאה .רעליּפש-טּפיוה יד ןשיווצ ןלעּפַא הנח
 עטסופ יד, סנייבשריה טריֿפעגֿפױא עסעיפ |?| עטירד רעדָא

 זיױלב ןַײז טלָאזעג יז טָאה הליחתכל סָאװ ,עסעיּפ יד ."עמשטערק
 טמוק טשרע וצ סָאו ,עדנעגעל-םידש רעד טימ טברַאֿפַאב שיטסימ
 ,טקַא ןטצעל ןוא טקַא ןטרעֿפ ןיא ,רעבָא טרעוו ,סַאּפש ַא יוו ןַײרַא יז
 ..שיטסימ-שיכיטס ץנַאג ,טסנרע רעטיױט ַא טרעוװ סַאשש רעד וו

 רעד ןוֿפ .עיזוליא רעד ןוֿפ טייקצנַאג רעד טרעטשעג רעכיז סָאד טָאה
 זיא ,שיטַאמַארד טינ בױא ,טקַא רעטיױוצ רעד זיא טַײז רעטייווצ
 -עגסיוא טקַא םעד ןבָאה ןרָאיטקַא יד .שינעצס ךעלטנייױועגמוא

 לאונמע זַא ,ןסייהעג סע טָאה לעיציֿפָא) .עדנַארגַאב קידתמא טלעטש

 -ער רעד ןעוועג זיא ,דנַאלשטַײד ןוֿפ רעליּפש רעטסּוװַאב ַא ,רעכַײר
 רעייז רעקיזָאד רעד זַא ,טגָאזעג רעבָא רימ טָאה ימע-ןב .רעסישז

 טלעטשעגסיוא זיא ,עסעיפ עצנַאג יד יװ ,טקַא רעשידִיי-רעשימייה
 זיא עסעיּפ רעד ןוֿפ ןליּפש סָאד .(םירֿבח ענַײז ןוא םיא ןוֿפ ןרָאװעג
 רענייש ַא ןעוועג זיא עסעיּפ יד .טנעה עטוג ץנַאג ןיא טעלעג סיוועג
 .םענייש ןֿפױא ּפָארט םעד טימ -- גלָאֿפרע

 -רעטַאעט ןטסּוװוַאב ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא ,טָאה םורַא רָאי ַא ןיא

 יז טימ ,ןײטשנרַא קרַאמ רעסישזער ןשילױוּפ-שידִיי וא רעליפש

 ךָאנ בָאצ ןטימ ,רעליּפש עטנָאמרעד רעירֿפ ןיוש יד ןוֿפ עטסיימ

 .,ןדלָאגנעש ףסוי ןוא ןשטיווָאמַארבַא ַאניב ,ןטיורקדליש ףלָאדור ןוֿפ

 ַא רַאֿפ ןבעל ַא; סנייבשריה טריֿפעגֿפױא ךיוא סרעצינש יד ןבָאה

 סָאד ךיוא יו... עסעיּפ רעד ןוֿפ םזיציטסימ רערעווש-ףיט רעד ."ןבעל

 ָאד זיא ןסעיּפ ערעדנַא סנייבשריה ןוֿפ ןוז וא דרע רעד ןוֿפ סָאװ

 -טסָארּפ יד וליֿפַא סָאװ סָאד ,ךָאנ רעמ ךָאנ.. ןעוועג ךיױה ַא םיוק

 ןיא וו רעױרג ןוא רעּפַאנק ָאד זיא.. טייקכעלמיטסקלָאֿפ עטושּפ

 עסעיּפ יד זַא ,טקריוועג טָאה ץלַא סָאד -- קיטש ערעדנַא סנייבשריה

 טימ טָאה סָאוו ,םלוע רעד וליֿפַא ןעוועג טינ גלָאֿפרע ןייק רָאג זיא

 טגייצרעביא ךיז בָאה ךיא יו -- ןריזיטַאּפמיס טלָאװעג עסעיפ רעד

 ןבילבעג זיא -- רעטַאעט ןיא סעציילּפ ענַײמ רעטניה ןסעומש ןוֿפ

 ."טלַאק

 "יט םהרֿבַא טבַײרש ,רעטַאעט ןיא םזילַאער ןגעוו קידנדייר

 :םיובלעט

 6019ו

 רעזדנוא יו רעליּפשיװע עשיטסילַאער עכלעזַא ןענַײז רַאֿפרעד,

 יז ,ןבעל ןלַאער ןתמא ןיא יװ טינ לָאמנייק טיורקדליש ףלָאדור

 ןעעזעג טָאה סע רע .רעטנחַאב ןוא רעלעדייא ,רענעש ליֿפ ןענַײז

 ,"ןבעל ַא רַאֿפ טעל ַא; סנייבשריה ןיא בר םעד ןקיפש ןטיורקדליש

 "טּפַאכעגסױרַא; ןעוועג טינ זיא רע זַא ,ןַײז הדומ רעכיז טעוו רעד

 -ַאטנַאֿפעגסױא לַײװװ ,רעקיצרַאה ךס ַא ןעוועג זיא רע .ןבעל ןופ

 זיא סָאד לַײװ ,טריזילַאעדיארַאֿפ ןעוועג זיא רע .ןֿפַאשעג לַײוװ ,טריז

 ."טסנוק ןוֿפ דוס ןוא טכער סָאד

 ײדיומטסניד יד עקנימ,
 יד טריֿפעגֿפױא רעטַאעט ןיא טרעוװ 1921 רַאונַאי 6 ןוא 4 םעד

 -טסַאג רעד טימ ןירבָאק ןָאעל ןוֿפ *דיומטסניד יד עקנימ, עידעמָאק
 ,דלָאגנהעש ףעזָאי ןוא יקסװעשַאמָאט יסעב רעקידנרילָאר

 ײרעטסײג יד;

 -ֿפיױא ווָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא טימ טרעוו 1921 רַאונַאי 11 םעד

 | .ןעסביא קירנעה ןוֿפ *רעטסייג יד, טריֿפעג

 ײטײרּפשעב ןא טייזעב;

 -עגֿפױא ,ןײטשנרַא קרַאמ ןוֿפ ריא ,טרעוו 1921 רַאונַאי 14 םעד

 ,םכילע-םולש ןוֿפ *טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ, עידעמָאק יד טריֿפעג

 :טבַײרש ןַאהַאק .בַא

 ןיא עידעמָאק ַא ןוֿפ ןעמָאנ רעד זיא 'טיירּפשעצ ןוא טייזעצ',

 עכלעוו ןוא ,ןמכילע-םולש ןוֿפ ןבילבעגרעביא זיא עכלעוו ,ןטקַא 4

 ּפעגנָא זיא עסעיפ יד .. רעטַאעט םעַײנ ןיא טליּפשעג טציא טרעוו

 טימ טעוועקיּפעגנָא ךױא רעבָא זיא יז .טיקיליב טימ טעוועק

 -קַארַאכ ,עטנַאסערעטניא טימ לוֿפ זיא עסעיפ יד .. ףָאטש ערעַײט

 עכלעוו ,תמא ןֿפיט ַא טימ טקעמש סע..ןטירטש-סנבעל עשיטסירעט

 "מוא טינ ןיא טייקיליב ןוא טייקנבירטעגרעביא עכעלרעסיוא יד

 -ךיטַאנ רעד סָאװ ,ןדָאש ַא זיא סע ,ָאי.. ןעלקנוטרַאֿפ וצ דנַאטש

 ...ןרָאװעג טלדנַאוורַאֿפ קסעלרוב ןיא טֿפֶא זיא רָאמוה רעכעל

 זיא יז יװ רעגיטש ןקיבלעז ןֿפױא עסעיפ יד טרעוו טליּפשעג..

 עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןוֿפ עכעלטע ."טוג וצ, ,רעבָא ,"טוג , .ןבירשעג

 ןבירטעגרעביא ןלָאר-רעטקַארַאכ יד ןבָאה ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ןבָאה

 ןכדש םעד ןגעװו ןגָאז סָאד ןעמ זמ טפיוהרעביא .טקיליברַאֿפ ןוא

 ,לעּפַא סַאדַאמ עוו ךיוא ןוא ןסחי םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןגעוו ןיא

 ,ךיז ןצעז ןַײז ,ןײגנַײרַא ןַײז .לזיימ טליּפשעג טָאה ןכדש םעד

 -ימָאק ,עטנַאטערעטניא ןָא טלעטשעגרָאֿפ טָאה ,ןדייר וצ ןבייהנָא ןַײז

 וצ קעװַא םזימָאק םעד ןיא רעבָא זיא רע .דליב-רעטקַארַאכ עש

 טינ סטוג ןייק ךיא ןָאק טדש סלַא עלָאר ןַײז ןיא קינלוקס ץעוו .טייוו

 יו טרַא םעד רַאֿפ טנעמילּפמָאק ַא םיא טמוק רעבָא רַאֿפרעד .ןגָאז

 -עגסיוא םעד ,עסעיּפ רעד ןיא עלָאר רעטייוצ ַא טליּפשעג טָאה רע

 | .דיחי ןב ןשינסחי ,ןטצוּפ
 ןלָאר ןייק ןענַײז עסעיּפ רעד ןיא זַא ,ןגָאז ןעמ זומ לכה ךס ןיא..

 יד טלַא רעצינש סַאדַאמ ןליּפש וצ סָאװ ךס ןייק ַאטינ זיא סע .ַאטינ

 ךיז טלַאה יז .ץיוװע רעד ןיא טרָאֿפ סָאװ ,לדיימ ענעטירשעגטרָאֿפ

 .סָאוו ָאטינ זיא ןלָאמוצֿפױא רעבָא ,טוג

 ןיימעגלַא ןיא ןעטַאט ןוֿפ עלָאר יד טליּפשעג טָאה טדימשעדלָאג

 -עג טָאה רעסַאֿפרַאֿפ רעד ןכלעוו ,פיט םעד טלעטשעגרָאֿפ רע טָאה..

 ,טֿפַארק-סגנודליבנייא ןָא.. ןעוועג זיא סָאד רעבָא ןעניז ןיא טַאה

 זיא ןעמעלַא ךָאנ רעבָא.. קיטכיר טינ ךָאד ןוא ,קיטכיר ךיז טכַאד
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 ךיוא זיא ןוא ןטלַאהעג ךיז טָאה טוג .השקשינ ןעוועג סדימשדלָאג
 -ַארגָאניװ רָאיטקַא רענעמוקעגנָא יינ רעד טרימירג קיסָאּפ ןעוועג
 םענעזָאלעצ ,ןרעטלע סעד ןוֿפ עלָאר יד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ווָאד
 ךירֿפ .לטניה ןטימ לגנִיי רעד ןעוועג ךױא זיא השקשינ .ןוז

 ,ןָאט וצ קיניײװ ןבָאה רענָאיצולָאוװער סלַא דרַאגלע ןוא טמינויצ סלַא
 ןוא... ָאריּפַאש ַאנַא םַאדַאמ .קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג ןבָאה ייז רעבָא
 -ַארבַא םַאדַאמ .ןלָאר עניילק טַאהעג ךיוא ןבָאה רענסגנעל סַאדַאמ

 -רע זיא יז ןוא ,רעטומ רעד ןוֿפ עלָאר יד טליפשעג טָאה שטיווָאמ
 קיניו ךיוא רעבָא טָאה יז .דנריר ןוא טנכייצעגסיוא ןעוועג זַײוורעט

 | ."ָאט וצ סָאװ

 :גנוריֿפֿפױא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טבַײרש ןיטנע .י

 ךיז טָאה "?טיירּפשעצ ןוא טייעצ, עידעמָאק סמכילע-םולש,
 סע .ןכָאװ ייווצ זיולב ןטלַאהעג רעטַאעט םעַײנ ןוֿפ עניב רעד ףיוא
 -רַאֿפ ןבָאה ,ןליפש סָאד ַײס ,עסעיפ יד ַײס .דָאוש רערעטיב ַא זיא

 ,ךיא ףָאה ,תורוש עקיטציא יד קידנביירש .עמַאנֿפױא ערעסעב ַא טניד
 טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןלעופ ךיז ַײב טעוװ רעטַאעט ןוֿפ גנוטייל יד זַא
 גנולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ ןדִיי ךָאנ ןלָאז .ןלעטש וצ רעטַײװ עסעיּפ יד
 .טַאהעג האנה ריא ןוֿפ בָאה ךיא יו ןבָאה האנה יזזַא

 יז. עסעיפ עטשרע ןַיז שיטקַאֿפ זיא "טיירּפועעצ ןוא טייזעצ ,...

 ,עטסעב ןַײז ,"דָיי ַא ןַײז וצ רעווש; ןוֿפ עמַאנסיוא רעד טימ ,ךיוא זיא
 עֿפיט ץנַאג יד .. טקנופדנַאטש ןשירַארעטיל ןייר ןוֿפ תוחּפה לכל
 ץנַאג ריא טימ ןוא עסעיפ רעד ןוֿפ טייקידעבעל ןוא טייקכעלששטנעמ
 -רע ןשביה ַא ןבָאה טֿפרַאדעג יז טָאה ,רָאמוה ןשירֿפ-טנוזעג ,ןכייר

 ןיב ךיא ?ןלַאֿפעגכרוד ױזַא עסעיפ יד זיא עשז סָאװרַאֿפ.. גלָאֿפ
 זיא ,לַאֿפכרוד ןקיטציא םעד ןיא ליֿפ זַא ,ןביילג וצ טגיינעג קרַאטש
 -עריה ןיא ןעוועג זיא יז טוג יו .ישזער סנײטשנרַא קרַאמ קידלוש
 רעד .ןעוועג ָאד יז זיא טכעלש ױזַא ,"ןבעל ַא רַאֿפ ןבעל ַא. סנייב
 .םעט ןָא ןוא ךַאווש זיא סולש-גנַאהרָאֿפ רעטצעל

 ,טסַאֿפעגֿפױא טכעלש *לסעּפ, ןוֿפ עלָאר יד טָאה לעּפַא סַאדַאמ

 זיא... ָאריּפַאש ינע .ןירערָאנש עסואמ ,עבָארג ַא רַאֿפ יז קידנכַאמ
 רעטרועוו יד ןבָאה ןרָאיטקַא יד .טרעפמולעגמוא יו טעמּכ ןעוועג ָאד
 ויא.. טדימשדלָאג לאיחי.. ןזױּפ ןָא טליּפשעג ,טנָאטַאב טכעלש
 ךיוא זיא רע .דנריר-דנגייצרעביא ,ךעלריטַאנ ,קיטכירֿפױא ןעוועג
 -סיוא ןעוועג ללּכב רע זיא טקַא ןטצעל ןיא .לדייא ןוא ?יטש ןעוועג
 עטסעב עמַאס סטדימשדלָאג ןוֿפ ענייא רעכיז זיא טנַאלַאש .טנכייצעג
 "הכלמ, סֵלַא שטיווָאמַארבַא סַאדַאמ יד זַא ,ןגָאז וצ ץק'רביא .ןלָאר

 -נדייז סלַא לזיימ ןעוועג זיא טוג ךעלקריוו .טקעֿפרעּפ ןעוועג זיא
 "קישטנָארַא, סלַא טכעלש טינ ןעוועג זיא קינלוקס תעשב ,רעמַאטש
 רעטוג ץנַאג ַא ןעוועג זיא דירֿפ .ןכדש רעד סלַא טכַארּפ ַא טושּפ ןוא
 יד ןוא ?עקדיװַאד  סלַא גרעבסייוו ןעוועג ןענייז רעכַאווש .םייח
 | ןעוועג זיא "לסעפ, סלַאלעּפַא סםַאדַאמ יד ."הנח; סלַא רעצינש סָאדַאמ

 ""ןןמַאמ , סלַא ווָאדַארגָאניװ ןוא *ַארָאלֿפ, סלַא ןָארַאוו ַאזיל ,קיליב
 ךָאד .קינייו רָאג --- *אידָאלָאװ), סלַא דרַאגלע .ןֿפַאשעג קיניו ןבָאה
 -עצ ןוא טייזעצ , סָאװ ,דָאש ַא זיא סע .רעביא ליֿפ טגעוו עטוג סָאד
 ךָאנ סע ףרַאד רעכיז .ענעצס רעד ןופ ּפָארַא לענש ױזַא זיא *טיירּפש

 ."ןרעוו טליּפשעג

 ;טבַײרש ןידלעז .א

 עטצעל יר ןרָאוװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,'טיירפסעעצ ןוא טייזעצ',
 -םכילע-סולש ַא זיא ,רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ םעד ןיא ןכָאװ ייוצ
 -ָאק יו שיגַארט רעמ יז זיא סעידמָאק ענַײז עלַא יו ןוא ,עידעמָאק
 ,"סעקרעשטשַאי, טימ רעטכעלעג סױרַא טֿפור סָאו ,עידעמָאק ַא ,שימ
 ..טעזעזוס ןשיטַאמַארד רעייז ַא טימ עידעמָאק ַא
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 ןופ ןָאקיססעל

 טָאה "*טיירּפשעצ ןוא טייזעצ, עידעמָאק ןייז ןוֿפ גנורישפפיוא יד

 -עג טליּפש ןעמ יו ןליפש טינ ןעמ ןָאק ןמכילע-םולש זַא ,ןזיווַאב

 רָאג טימ ןטערטוצ ןעמ ףרַאד םיא וצ זַא ,רעטַאעט שידִיי ךעלנייו

 ,גלָאֿפרע טימ םכילע-םולש ןליּפש וצ ידּכ .גנויצַאב רעדנוזַאב ַא

 "נוזַאב םעד ,חיר םכילע-םולש ןשיֿפיצעּפס םעד ןטיהּפָא ןעמ ףרַאד

 טיזעצ, זיא ןרָאװעג טריפעגֿפױא . טלַאהניא םכילע-םולש ןרעד

 ןרָאװעג טגיילעג זיא טכיוועג רעוװוש רעד זַא ,ױזַא "טיירּפוטעצ ןוא

 רעשיטַאמַארד ריא ףױא טינ וא קיטש םעד ןופ םזימָאק סעד ףיױא

 עידעגַארט יד ..עידעמָאק ןייק טינרָאג קיטש סָאד זיא תמאב .. .טַײז

 ,ייז ןוֿפ טייו קעװַא ןענַײז רעדניק סנעמעוו ןרעטלע עשידִיי יד ןוֿפ

 -רַאֿפמוא יא ןוא דמערֿפ יא ייז רַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןגעוו עדמערֿפ ןיא

 רעדָא ,טנַאלַאשש ריאמ ןוֿפ םיורט רעגנַאל -סנבעל רעד .. ךעלדנעטש

 וצ ,טנלָאשט ריאמ ,לטעטש ןיילק ןַײז ןיא ןסייהעג טָאה רע יװ

 םַאזיורג רעייז ןפוא ַאזַא ףיוא זיא ,רעדניק ענַײז ןוֿפ תחנ ןבעלרעד

 -קריוו יד טָא ןעוו ,טקַא ןטירד ןוֿפ ףוס םוצ .ןרָאוװעג טרטטשעצ

 ןייז וצ עגַארֿפ יד טלעטש רע ןוא רָאלק םיא רַאֿפ טרעוו טייקכעל

 :ךעֿפטנע םעד רע טגירק ,"?רעדניק ערעזדנוא ןענַײז ּוו; הכלמ ױרֿפ

 ,טדימשדלָאג לאיחי.. "םימי ןביז עלַא ףיוא טיירּפשעצ ןוא טייזעצ,

 -ַאמַארד עכעלטע יד ןיא טָאה ,"טנַאלַאש ריאמ , טליּפששעג טַאה סָאװ

 יד ןיא רעבָא ,טוג רעייז עלָאר ןַײז טסַאֿפעגֿפױא ןטנעמָאמ עשיט

 םעניײמעגלַא םעד ןוצ טזָאלעגּפָארַא ךיז רע טָאה ןטנעמָאמ עשימָאק

 טכַארבעגנַײרַא ןילַא טימרעד ןוא עידעמָאק רעקיליב ןוֿפ ןאט

 תעשב ,טקַא ןטצעל ןיא רעגיטש ַא .קיּפש ןַײז ןיא סנַאנַאסיד א

 טינ רע טָאה ,רעצינש סַאדַאמ ,הנח רעטכָאט ןַײז טימ ךערּפשעג םעד

 .""לרעב, ףיױוא "ןרעב, ןטזײרגרַאֿפ םעד ןכיירטשרעטנוא טלעֿפרַאֿפ

 -עג טָאה רע רעבָא ,בירשעג ױזַא טָאה םכילע-םולש ,תמא זיא סט

 ןכדש רעד.. ןכיירטשרעטנוא רעקינייו לסיב ַא "לרעב; םעד טגעמ

 .טסקעט םעד טימ טכיורבסימ לסיב שביה ַא ךיוא טָאה "סוד , ןַײז טימ

 ַא לדיילק ןרעטנוא טצַארקעג ךיז טָאה ,הבורק עמערָא יד ,"לסעפ,

 .קיטש עטסנרע ַאזַא רַאֿפ ןעוועג קיטיינ זיא סע יו רעמ לסיב

 ןבָאה ןרָאיטקַא עלַא זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןעמונעג ןיימעגלָא ןיא

 -םולש סָאװ ,זיא ןורסח רעד רעבָא ,ןלָאר ערעייז קיטכיר טליּפשעג
 ףרַאד םיא ןיא .ןיז ןכעלנייוועג םעד ןיא ןליּפש טינ ןעמ ןָאק ןמכילע
 ."ןבעלנַײרַא ךיז ןעמ

 ;טבַיײרש ןירָאג .ב

 ןלעטש וצ עילימַאֿפ םכילע-םולש רעד ןוֿפ גולק ןעוועג זיא סע,
 ןוֿפ ןסעיפ עטשרע יד ןוֿפ ענייא ,"טיירפעעצ ןוא טַײזעצ, טציא
 רעד ןיא סכילע-סולש ךָאנ טּפַאט עסעיּפ רעד ןיא .טכילע-םולש
 .דמערֿפ ץנַאג ךָאנ םיא זיא רעטַאעט ןוֿפ תוהמ רעד ןוא ,רעטצנֿפ
 ןוֿפ טינ ךיז טריר גנולדנַאה יד .טַאלּפ םוש ןייק טינ ָאד ןבָאה רימ
 סקעז ןוא עמַאמ-עטַאט טריֿפעגסױרַא ןרעוו עניב רעד ףיוא.. .טרָא
 רע רעוו רָאנ .ןעטַאט םעד ןוֿפ ָאד זיא לָאר עטסקיטכיוו יד .רעדניק
 רָאנ רימ ןסייו רעדניק יד ןגעוו .טינ רימ ןסייו ,?זיא רע סָאװ ,זיא
 ַא ,טסיניצ ַא זיא רעטייוצ ַא ,סטכינעגיוט ַא זיא רענייא ;ליֿפיױזַא
 ,ךעלצעק טימ ךיז טליפשש רעטרעֿפ ַא ,טסילַאיצָאס ַא -- רעטירד
 טכוז רעטכָאט עטייױוצ ַא ןוא ,ןסרוק יד ףיוא ןרָאֿפ ליוו רעטכָאט ַא
 ..טינ רעמ עקַאט ןוא עביל ַא

 -נייא יד .טנכייצעגסיוא ןרָאיטקַא קיניװ ךיז ןבָאה ןליּפש ןיא..
 טליּפשעג טָאה עכלעוו ,שטיווָאמַארבַא .סרמ ןעוועג רשֿפא זיא עקיצ
 טָאה לזיימ ךיוא ,עלָאר ריא ןיא קידעבעל ןעוועג זיא ןוא ,רעטומ יד
 עלהשמ, ןדִיי םענעדייז םעד ןוֿפ לָאר יד טריֿפעגכרוד טקַאט טימ
 רעכלעוו ,רעטקַארַאכ רעקיטייז רענעגנולעג ַא ."רעמַאטשנעדייז
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 .רעטַאע טי שי .ךיי

 ןוא ,"רעשטַאק עקדיוװַאד , זיא ,לָאמנייא רָאנ ןטָאש ַא יוװ ךרוד טֿפױל
 ןטמוקעגסיױרַא רע זיא גנוניישרע עקידנטַאש ןַײז ףיוא קידנקוק טשינ

 סייו סיאול טליּפשעג טָאה עלַאר עקיזָאד יד .טלוב ןוא קידעבעל
 ןוא ,"?סעּפ, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טרישזרַאש טָאה לעּפַא .סרמ .גרעב

 -ניילק ַא יו עקרענעילַאטיא ןָא סלַא רעמ ןעוועג יז זיא ןָאטעגנָא ךיוא
 ןטנעמָאמ רָאּפ ַא טַאהעג טָאה רעצינש .סרמ .ענעדִיי עקידלטעטש
 דלַאב זיא יז רָאנ ,טוג ץנַאג ןעוועג זיא יז ןעוו טקַא ןטצעל ןיא
 טַאהעג טָאה טדימשדלָאג .ןָאט ןשירָאטַאמַאלקעד ַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא
 .ריא ןיא ןָאטעגֿפױא טינרָאג טָאה רע רָאנ ,עלָאר עטסקיטכיוו יד
 םלוע םעד טָאה "ןכדש רעד ינעב; ןוֿפ עלָאר רעד ןיא קינלוקס
 יד ,רעטכעלעג רעקיליב ַא ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,כַאל טכַאמעג
 ."סנטָאש יו רעמ טינ ןעוועג ןענַיז ערעדנַא

 ײרעטומ יד;
 ןוא

 ײבוט לזמ;

 -ַארבַא עניב ןוֿפ טנוװָא-ןרע םוצ ,טרעוװ .1921 רַאונַאי 27 םעד
 -קַאנייא רעד ןוא יקסניּפ דוד ןוֿפ *רעטומ יד, טריֿפעגֿפױא ,שטיווָאמ
 ,םכילע-םולש ןוֿפ *ֿבוט לזמ, רעט

 יײסעקינדונ;

 יד טריֿפעגֿפױא ,רבחמ ןוֿפ ריא ,טרעוו 1921 רַאונַאי 28 םעד
 .וָאמיד ּפיסָא ןוֿפ "סעקינדונ, עידעמָאק

 ;טבַײרש ןירָאג .ב
 טריֿפעגֿפױא ךָאוו עקירָאֿפ זיא ווָאמיד ּפיסָא ןוֿפ סרַאֿפ רעַײנ ַא;

 "סעקינדונ, ןעמָאנ ןרעטתא רעטַאעט םעַײנ סעד ןיא ןרָאװעג
 -עגסיוא ןַא רעביא טינ טײג רע זַא ,ןזיוַאב רעדיו טָאה ווָאמיד ..
 ַא ןיא יו רענײֿפ ןייק טינ ָאד זיא רָאמוה רעד . .געוו םענעטָארט
 זיא סע ןוא ,סרַאֿפ ַא ןוֿפ רָאמוה רערעבערג רעד רָאנ ,עידעמָאק
 -עמָאק סלַא "סעקינדונ יד, ןענעכייצַאב וצ תועט ַא ןעוועג רעבירעד
 ועד ןוֿפ טסַײג ןקידתונצל םעד ןיא ןַײרַא ךַײלג זיא םלוע רעד... עיד
  ןבָאה סָאװ ,סעקנעצס עשימָאק יד ןֿפ טכַאלעג ןוא גנולעטשרָאֿפ

 -ַאב וצ גנירג ןעוועג זיא סע ןוא ,עניב רעד ףױא טליּפשעגּפַא ךיז
 עתמא יד ןיא רעקיכליה ןעוועג זיא רעטכעלעג רעד זַא ,ןקרעמ
 | .ןלעטש עדנֿפערט

 סָאװ ,סרעליפש עלַא טַײקכעלגעמ יד ןבעגעג ןבָאה סעקינדונ יד.
 .טרמ .ךיז ןענכייצוצסיוא ,עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב
 -סיוא ןעוועג זיא עטסָאבעלַאב רעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא שטיווָאמַארבַא
 רעטרעוו יד ןשיווצ עינַאמרַאה ענעטלעז ַא ןשוועג זיא סע .טנכייצעג
 רעק ןזעי ןיא קורדסיוא ריא ,ןעגנוגעווַאב עריא .גנוטלַאה ריא ןוא
 לָאר רעד ןיא טוג ןעוועג זיא רעצינש ַאטעירנעה.. .ענימ רעדעי ןוא
 -עגּפָא עֿפרַאש ענעי טַאהעג טינ ָאד טָאה יז .ץירעטיירּפַא רעד ווֿב
 .כערבוצסיוא קידנעטש ןבָאה רימ עכלעוו ,ןעגנוגעווַאב ענעסיו
 ןוא ןיכעק רעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא טוג ןעוועג זיא לעּפַא ַאננַא
 ַײס ןוא ןטקַא יױוצ עטשרע יד ןיא ןיכעק סלַא ַײס ןטלַאהעגסױא
 ַא ןעוועג זיא טרעבליז עזָאר .טקַא ןטצעל םעד ןיא עטסָאבעלַאב סלַא
 לאוי רעבַײרש, ןוֿפ לָאר רעד ןיא דלָאגנייש .קידנעיירש לסיב
 רעד ,"ןָאזרעטיב הילדג, ןוֿפ לָאר רעד ןיא גרעבסַײװ ,"שטַאגולד
 ,"ןוָאליאומַאס, ןוֿפ לָאר רעד ןיא לזיימ ,סמוטַאד עכעלטקניפ ןוֿפ ןַאמ
 ,דנַאלסור רעשיטסיוװעשלָאב רעד רַאֿפ ךיז טכָאק סָאװ ,ןַאמ רעד

 ןיא טדימשדלָאג ,"ץילב רעמיקס, םעד ןוֿפ לָאר רעד ןיא קינלוקס

 ,"ןיקרימ, ןוֿפ לָאר רעד ןיא דירֿפ ןוא *רעֿפעֿפ .רד, ןוֿפ לָאר רעד

 "דונ יד; ןוֿפ סרעליפש עלַא זַא ,טסייה סָאד .טוג ןעוועג עלַא ןענַײז
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 טריטי

 רעייז עסעיּפ יד זיא טריֿפעגֿפױא .טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ?סעקינ
 ".טוג

 ;טבַײרש יקנעי רעד לארׂשי

 טכַאלעג ױזַא טינ גנַאל ןיוש טָאה תורוש עזיד ןוֿפ רעבַײרש רעד,
 ,"סעקינדונ; סווָאמיד ּפיסָא ַײב יװ גנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט ַא ַײב
 ןשידִיי םעַײנ ןיא טליפשעג ישזער רענעגייא ןַײז רעטנוא טרעוו סָאװ

 ,רעטַאעט

 -ַאמַארד רעטסלוֿפטנעלַאט רעד טינ טכײליֿפ זיא ווָאמיד ביוא..
 טסירדרַאֿפ סע ןוא ,רעטסגולק רעד סיוועג רע זיא ,ןדִיי ַײב גרוט
 ףיױא טיבעג עידעמָאק עקיטצעי ןַײז טָאה רע סָאװ ,ךיוא רעבירעד

 יז זַא ,זָאלב ןייא רָאנ ףרַאד עכלעוו ,גנולדנַאה סבעווניּפש ןימ ַאזַא

 ןָא ,טלַאהניא ןַא ןָא עסעיפ ַא זיא סָאד ..ןלַאֿפמוא ןצנַאגניא לָאז
 ףיוא ץַאלּפ ןבָאה םיוק ןָאק סָאװ ,ךַאז ַא ,גנולדנַאה זיא סע עכלעוו

 ערעווש רעיײז ַא סע זיא ,"סעקינדונ, יד טגנַאלעבנָא סָאװ .עניב ַא

 ַא ךָאד זיא סע .סלוע ןַא ןריזומַא ןלָאז ןילַא ייז ןכַאמ וצ עבַאגֿפױא

 רַאֿפרעד ןוא ןריזמַא לָאז ,טעידונ סָאװ ,ךַאז ַא ,טעברַא עוויטַאגענ

 ןוָאמיד רַאֿפ ץַאלּפ םעד ןטערטּפָא גרוטַאמַארד רעד ווָאמיד זחמ עקַאט

 ןַא טעמּכ זיא דעליּפשיוש יד ןוֿפ טעברַא יד... .גנילציוו ןֿפרַאש םעד

 עסעיפ ַא זַא ,טינ טקנעדעג רעבַײרש רעד .ןעגנולעג טסכעה סַאנסיױא

 ."סעקינדונ יד, יװ ןליפש ןוֿפ ןיז סעד ןיא ןײגּפָא טַאלג ױזַא לָאז

 "קינדונ, קלח ןַײז רָאֿפ טלעטש רעליּפשיוש יד ןוֿפ רעדנוזַאב רעדעי

 ַײס סא קרַאטש ןעמענ עלַא.. ,טנעלַאט ןכעלנייועגרעסיוא טימ

 -גוזַאב רעדעי .ןליּפש רעייז טימ ַײס ,|םירג|} יּפַא קיעמ, רעייז טימ

 | םַארגָארּפ ןוֿפ רעמונ} "ןריוט, ןרעדנוזַאב ןַײז טכַאמ יז ןוֿפ רעד

 ,"ךעלֿפערטרָאֿפ

 :טבַײרש ןַאהַאק .בַא

 עסעיּפ ַא ,"סעקינדונ יד, טליּפשעג טרעוו רעטַאעט סעיינ ןיא,

 ןצױו ענעטָארעג טימ טעװעקיּפעגנָא זיא עכלעוו ,ווָאמיד ּפיסָא ןוֿפ

 ...טייקכעליירפ טימ טכליה רעטַאעט רעד... .סעקנעצס ענעטָארעג ןוא

 זיא טלעוו יד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב עסעיפ רעד ןוֿפ קנַאדעג רעד

 -עּפס ַא ףױא טלעטשעגנָא זיא ךרַאמ רעייז סָאװ ,ןשטנעמ טימ לוֿפ

 טנעמַאדנוֿפ רעד ןעוועג טלָאװ קנַאדעג רעזיד ןעוו .סערעטניא ןלעיצ

 ןַא ןעמוקעגסױרַא טלָאװ ,עסעיפ רעד ןוֿפ ױבעג ןצנַאג םעד ןוֿפ

 טכַארבעגנַײרַא רעסַאֿפרַאֿפ רעד רעבָא טָאה. ךַאז עטנכייצעגסיוא

 .וויטקעטעד ַא טימ יירעסיש ַא ןגעוו עקיײרעכַאמ עשיטַאמַארדָאלעמ ַא

 רעד.. .סַאּפש טימ טשימעג טשרמולכ זיא עמַארדָאלעמ עקיזָאד יד

 וצ טינ ךיז טבעלק סָאּפש

 -סול רעלעניגירָא טימ עסַאמ ַאזַא ךיז ןיא רעבָא טָאה עסעיּפ יד

 .ײקידנכַאל ךיז טלקייק םלוע רעד זַא ,ןציוו עקיצילב טימ ןוא טייקיט

 ?עּפַא סַאדַאמ .טנכייצעגסיוא ץימעגלַא ןיא קקיּפש ןרָאיטקַא יד.

 עטסָאבעלַאב רעמ זיא עכלעוו ,זױה-גנידרַאָאב ַא ןוֿפ טסניד יד סלַא

 ?ָאמ סעדעי רעטכעלעג ןוֿפ ןכַארק סױרַא טֿפור ,עטסַאבעלַאב יד יװ

 טסע יז לַײװ ,קידנצרעקולש ןוא קידנעייק ךיז טזַײװַאב יז סָאװ

 טרעוו עכלעוו ,עטסָאבעלַאב יד סלַא שטיווָאמַארבַא סַאדַאמ .ליֿפוצ

 טימ ,רענייב יד ןעורוצסיוא ךיז םוא טסניד ריא ַײב טסניד ַא רעהכַאנ

 . סעקינדונ טפױה יד ,הנמלא ןַא ,עצינדונ עגנוי ַא סלַא טרעבליז

 רעטַאעט סעד יײז ןטלַאה עלַא ,לזיימ ,דירֿפ ,קינלוקס ,גועבסייוו

 עקרעטיירפיט סלַא רעצינש סימ .רעטכעלעג ןוֿפ ןעמזַאּפס ןיא

 ,עכלעזַא טינ זיא עלָאר יד לַײװ ,רעטכעלעג ליֿפ סױרַא טינ טֿפור

 דלָאגנייש .טוג תמא עלָאר יד טליּפש יז .יז טָאה סעסקוס רעבָא

 רע .עסעיפ רעצנַאג רעד ןיא עלָאר עטסכַאװש יד ךעלטנגייא טָאה

 ןליּפש וצ סָאװ טינ טָאה רע רעבָא ,רָאיטקַא רעטינעג ַא יו טליּפש
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 שטַײד טדער רעכלעוו ,רעטקָאד ַא ןוֿפ עלָאר יד טָאה טדימשדלָאג

 רע ןוא עטנַאסערעטניא ןַא זיא עלָאר יד .ץלָאטש רעייז זיא ןוא

 ."טנַאסערעטניא טליּפשעג יז טָאה

 ;טבַײרש ןיקסַאר לואש

 ,"סעקינדונג עסעיפ עשיטסינָאיסערּפמיא טכע ,עַײנ סווָאמיד,

 ,טכעלש רעדָא טוג סלַא ענעכייצַאב טינ ליוו ךיא עכלעוו ,ךַאז ַא זיא

 טימ זיא עסעיּפ יד .. טינ רעדָא זעיצנעדנעט ,ךַאווע רעדָא קרַאטש

 -ריניֿפַאר יד ןוֿפ ענייא ,גנוניימ ןַײמ ךָאנ ,ןרעלעֿפ עסיורג עריא עלַא

 סָאװ ,םוקילבופ ַא רַאֿפ דָאש רעסיױרג ַא רעבָא .ןטקודָארּפ עטס

 .מינ יז טײטשרַאֿפ

 -ַאטשרַאֿפ טוג עסעיּפ יד ייז ןבָאה ,ןרָאיטקַא יד טגנַאלעבנָא סָאװ

 -עגסיוא טליפשעג ןבָאה ,םַאנסױא רעטסנעלק רעד ןָא ,עלַא .ןענ

 .םרמ סלַא שטיווָאמַארבַא .סרמ ןעוועג זיא ךעלֿפערטרַָאֿפ .טנכייצ

 יד ,"סייוו סימ, סלַא רעצינש סַאדַאמ ןעוועגז יא טוג רעייז .ַאריּפַאש
 ,"ןיכעק יד, סלַא לעּפַא .םרמ ,ץילברב סלַא קינלוקס .ןיטסיּפייט
 -ליז טימ ,"ווָאליאומַאס, סלַא לזיימ ,"ןָאזרעטיב , סלַא גרעבסייוו
 דירֿפ ןעוועג זיא ןטלַאהעגסיױא ןוא ַײנ .ײדלעֿפנעצַאק סימ, סלַא טרעב
 ,ענעמּווװעעצ ענעי ןֿפַאשעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ."ןיקרַאמ, סלַא
 | ."יירעלָאמ עשיטסינָאיסערּפמיא ןוֿפ דליב עדנירביוו

 | ;טבַײרש ןידלעז .א

 ןעק רע .רעבַײרש-ןעמַארד רעטינעג ַא רעייז זיא ווָאמיד ּפיסָא...,
 רעד ןוֿפ טַײז עשינכעט יד טײטשרַאֿפ ןוא טנכייצעגסיוא עניב יד
 טעז עסעיפ רעד ןוֿפ גנעל רעצנַאג רעד רעביא .טוג רעייז עמַארד
 -עגסיוא זיא עקנעצס עדעי .טנַאה רעטינעג ַא ןוֿפ םינמיס יד ןעמ
 ןיא ָאד ןענַײז סע .ןכָארטשעגרעטנוא טלוב זיא ּפיט רעדעי ,טנכער
 סָאװ ,ןגָאלַאיד עקיציו ןוא ןטנעמָאמ עשימָאק ךס ַא עסעיפ רעד
 ָאד ןענַײז סע ,רעמ ךָאנ ןוא .רעטכעלעג ןכעלריטַאנ ַא סױרַא ןֿפור
 -יּפעיוש םעד ןבעג סָאוװ ,ןלָאר ענעגנולעג ,ןלָאר עטוג ,ןלָאר ריא ןיא
 ,ןרעוו ןבעגעגוצ זומ סע ,פַאש וצ ןוא ןליּפש וצ טייהנגעלעג ַא רעל
 ןוֿפ רענייא רעדעי .טוג רעייז ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד זַא
 ,עלָאר-רעטקַארַאכ ןַײז ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעליּפשיושו יד
 עסעיפ רעד ןוֿפ רעבָא ןורסח רעד .רעטקַארַאכ ַא זיא עלָאר עדעי לַײװ
 יד ןדניברַאֿפ לָאז סָאװ ,טנעמעצ רעד ריא ןיא טלעֿפ סע סָאװ ,זיא
 ..סעצנַאג ןייא ןיא סעקנעצס ןוא ןטנעמָאמ ,ןכירטש ענעדײשרַאֿפ

 רעייז אקוד ןרָאװעג עסעיפ יד זיא טריֿפעגֿפױא ןוא טריסישזער

 טוג טָאה ,טריסישזער ןילַא עסעיפ יד טָאה סָאװ ,ווָאמיד רעה .טוג
 ץלַא סָאד רעבָא... ןרָאלרַאֿפ ןייג טינ לָאז ךַאז ןייק זַא ,ןבעגעג גנוטכַא
 .קיטש רעד ןוֿפ טייקטסוּפ יד ןקעדרַאֿפ וצ ןֿפלָאהעג טינ טָאה

 רענייא רעדעי טעמכ טנידרַאֿפ רעליּפשיױש יד טגנַאלעבנָא סָאװ

 רעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא שטיווָאמַארבַא עניב .ןהעוו וצ טביױלעג

 לעּפַא ַאננַא .טוג רעייז טליפוטעג ,ךעלנייוועג יוװ ,טָאה עטסָאבעלַאב

 .דױמ-טסניד רעד ןוֿפ פימ םעד טכַארבעגסױרַא טוג רעײז טָאה

 רעד ןוֿפ פיט םעד טכַארבעגסױרַא טוג ץנַאג טָאה רעצינש סַאדַאמ

 -עגסיוא הנמלא יד טליפשעג טָאה טרעבליז סימ .לדיימ-רעטיירפייט

 ץנַאג ןבָאה טדימשדלָאג לאיחי ןוא דירֿפ ,גרעבסייוו ,לזיימ .טנ;כייצ

 -עג ןענַײז עכלעוו ןוֿפ עכנַאמ ,ןּפיט סעקינדונ יד טכַארבעגסױרַא טוג

 לאוי ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ,רעדיוװ ,דלָאגנייש רעה .ןבעל ןוֿפ ןעמונ

 -רַאֿפ טָאה רע רעבָא ,טֿפַאהנסיװועג ץנַאג טליפשעג טָאה ,שטַאגולד

 ןעזעגסיוא טָאה רע יו .רעבַײרש ןשידִיי ַא ןוֿפ פיט ַא ןֿפַאש וצ טלעֿפ

 -ייזע ןדנָאלב ַא ןיא סעּפע טנָאמרעד רעכיג רע טָאה ,טניב רעד ףיוא

 "רעבַײרש רעשידִיי ַא יו ץעג
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 ןופ ןָאטיסטקעל

 ;טבַײרש םירג .מ |

 ןָא ןטקַא ַײרד טכַאלעגּפָא ,רעטַאעט ןיא העש ַײרד ןסעזעגּפָא,
 -נעמוק רעד טעװ רשֿפא :טכַארטעג טקַארטנַא ןדעי ַײב .רעהֿפױא
 -רָאֿפ רעטצעל רעד ןעוו ןוא .רעטכעלעג טעד ןיז ַא ןבעג טקַא רעקיד
 טלעטשעג ךיז ןוא סַאג ןֿפױא סױרַא ,ץָאלעגּפָארַא ךיז טָאה גנַאה
 : ירַאק טכַאמ רע ?ווָאמיד ּפיסָא טימ רעמ רעד זיא סָאװ :עגַארֿפ יד
 עקיטעמוא ךעלנייוועג ןענַײז ןטסירָאמוה ,ןטסירוטַאקירַאק... ןרוטַאק
 ןיא ןַײרַא זיא ."סעקינדונ יד, ןיא ךיא סע זיא ווָאמיד.. ןשטנעמ
 ןוֿפ סיױרַא ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ הרֿבח ַא ןעזרעד... זיוה גנידרָאב ַא
 -מוא רעדָא טײקכַאווש ןַיז ַײב סענייא ןדעי טּפַאכעגנָא טָאה ,עיײלָאק
 ץלַא סָאד... ןטקַא ַײרד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא... םורַא ייז טריֿפ ןוא.. קילג
 ַא ךַאל ַא :טפעצער םעד טױל ןרָאװעג טלייצרעד ןוא ןעזעג זיא

 ןצױו ןוא ,םלוע ןַא ןכַאמ קידעכַאל ווָאמיד ןעק יאדוַא. טונימ
 ,המכח ןייא יו רעמ טינ סע זיא רעדיוו רעבָא ,תומכח ןוא רע טָאה
 ױזַא רעמ ךָאנ טרעוו סָאד ןוא .. דלעה ןדעי רַאֿפ זָאנ עמורק ןייא ןוא
 טינ ןעק ווָאמיד זַא ,סע טניימ.. ישזער רענעגייא סווָאמיז ךרוד
 רע זַא ,סיוו רע רעבָא ,טוג וצ סע ןעק רע !הלילח ?רעטַאעט סָאד
 ךיױא רע טכַאמ ,סייוו ווָאמיד סָאװ ,ךַאז רעדעי ןוֿפ יו ןוא ,סע ןעק
 טֿפרַאדעג טכייל טינ סע טָאה ןרָאיטקַא יד... רוטַאקירַאק ַא םעד ץֿפ
 -וייא וצ יװ רעמ טינ טָאה ןעמ ּוװ קיטש ַא ןיא ןליפש וצ ןעמוקנָא
 רעצינש ַאטעירנעה..לעּפַא ַאנַא ,שטיווָאמַארבַא עניב.. ןזַארֿפ עקיצ
 -ךלָאג ןוא גרעבסַײװ ,קינלוקס ,לעזיימ ,דירֿפ ,טרעבליז עזָאר..
 דַאֿפרַאֿפ יד סָאװ סָאד טריֿפעגסױא יירט ןוא טקערָאק ןבָאה טדימש
 ".ןבעגעג יז טָאה ישועד יד ןוא גנוס

 ידי :

 טריֿפעגֿפױא ,ווָאמיד ּפיסָא ןוֿפ ריא ,זיא 1921 רַאורבעֿפ 11 םעד
 .שַא םולש ןוֿפ ?סוחי; ןרָאװעג

 ;טבַײרש יקנעי רעד לארׂשי

 רעכלעוו ,"סוחי , ןַײז ןיא זַא ,שַא םולש וצ תונעט ןבָאה רעקיטירק;
 רעד רעטנתא "רעטַאעט ןשידִיי םעַײנ, ןיא טליפשעג טציא טרעװ
 -- "רוגיֿפ עלַארטנעצ}, ַא ןֿפַאשעג רע טָאה ,ווָאמיד פיסָא ןוֿפ ישזער
 ,האירב ענעכַארקעצ ַא ,גנילכַאווש ַא זיא סָאװ ,"קילגסיודג רעה;
 רעטנורַא זיא רע בוא זַא ,ןשַא ןָא ןזייו ייז ןוא .טשינרָאג וצ גוט
 סָאד זיא ,קילגסיורג רעקידסחוימ רעקיזָאד רעד הגרדמ רעד ןופ
 ימַאֿפ רעד ןיא טײקיעֿפמוא רעד בילוצ רָאנ ,סוחי ןַײז בילוצ טשינ

 יד ןוֿפ רעטומ עטױט יד זיא עטנסחי עתמא עקיצנייא יד .. .עיל
 זיא יז .םיחבש טימ גרעב ןרעה רימ רעכלעוו ץעװ סקילגסױרג
 טבעווװע טסַײג ריא ןוא ךיז ןרעה טירט עריא ,טבעל יז רעבָא ,טױט
 לָאז עטױט ַא קידעבעל יו רעבָא ,טעניבַאק ןוֿפ םיור םעניא םורַא
 -ייז םע.. ..ןעיוב טשינ עמַארד ןייק ריא םורַא ריא טנָאק ,ןַײז טשינ
 ןוֿפ עטסנעש יד וליֿפַא רעבָא ,ךעלעקנעצס ענייש עקינייא ןַארַאֿפ ןענ
 -יירש רעד ...תחנ ןייק ַאטינ ,תחאל תחא ,ללּכה... ךעלריטַאנמוא זיא ייז
 ןמלַא םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןיא דלָאגנהעש ףעזָאי ןעזעג טָאה רעב
 -קַארַאכ ןייק טינ ,ּפיט ןייק טיִנ ןֿפַאשעג טינ טָאה רע ןוא ,קילגסיורג
 תורוש עזיד ןוֿפ רעבַײרש םעד טָאה.. רעשזדענעמ רעד ,ָאי.. רעט
 יד טצעי טליּפע רעכלעוו ,טױרקדליש ףלָאדור זַא ,טרעכיזרַאֿפ
 רעד טיג סָאװ ,רוגיֿפ ַא טֿפַאש קילגסיורג ןטלַא םעד ןוֿפ עלָאר
 .םינּפ רעדנַא ץנַאג ַא עסעיפ

 ריא קיטכיר ףיוא טסַאֿפ עזָאר סלַא רעצינש ַאטעירנעה םַאדַאמ
 -ֿפיוא ןַא ,"ינעוורַאּפ, ַא ןוֿפ פיט ןטנכייצעגסיוא ןָא טֿפַאש יז .עלָאר
 טדימעדלָאג לאיחי... .עמיטש ריא טינ טרילודָאמ יז רעבָא ,ענעמוקעג
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 + רעטַאעט ןשידיי

 -עטרעטנוא םעד סױרַא טֿפַאהרעטסיײמ טגנערב רעכיקרָאג דוד סלַא

 רעד ןוא המשנ עשיֿפַאלקש עבלעזיד טבַײלב סָאװ ,טכענק ןקינ

 -רעה םעד ןוֿפ עֿפוטש יד טכיירג רע ןעוו וליֿפַא ,קַאטסָארּפ רעבלעז

 ךעלטנגייא זיא רעטומ סעזָאר סלַא שטיווָאמַארבַא סַאדַאמ .רעש

 "?ןָאעל , סלַא דירֿפ .ךעלרעדנּווװװ סע טכַאמ יז ןוא דוד רעשירעבייוו ַא

 ןצרעמׂש עכעלרעפרעק ןטילעג טלָאװ רע יוו ךַײלג םינּפ סָאד טמורק

 עזָאר ןעוו לָאמ סעדעי סיֿפ יד טימ זעוורענ וצ ךיא טרַאש רע ןוא

 ןיא ןוא םינפ ןַײז ןיא טנעה עשירעכריקרָאג ריא טימ ןײרַא טרַאֿפ

 -ָאמ עשיטַאמַארד יד ןיא ךָאד... .טֿפַאשביל ןוֿפ ןכייצ סלַא רָאה ענַײז

 טרעבליז עזָאר .רעיױשוצ ןֿפױא קורדנייא ןֿפיט ַא רע טכַאמ.. ןטנעמ

 ,ןביירטרעביא טשינ לָאז יז לֿפיװ ."עשָאז, עקידעבעל ַא רעייז זיא

 סױרַא ןענַײז ,םיתרשמ ייווצ יד ,רעב ןוא בייל.. למור םוצ סע טסָאּפ

 קינלוקס סקַאמ ןוא טנעה סרעסַאֿפרַאֿפ םעד ןוֿפ ןעגנולעג טסכעה

 "סױרַא טייל ייווצ יד ןבָאה ,רעב סלַא גרעבטייוו סיאול ןוא בייל סלַא

 טכייליֿפ זיא *עטנַאט יד, סלַא לעּפַא ַאננַא .ןעמוקלוֿפ טעמּכ טכַארבעג

 עלָאר יד טליפש יז... עסעיפ רעד ןיא ןָאזרעּפ עקידעבעל עקיצנייא יד

 טונימ ַא ףיוא ריא טזָאל רעסַאֿפרַאֿפ רעד בוא .טײקיעֿפ סיורג טימ

 ןָא טינ לעּפַא םַאדַאמ ףױא סָאד ךיז טעז ,סוחי ריא ןסעגרַאֿפ

 -סיורג יױוצ ערעדנַא יד .עקיטכיר יד זיא גנוטלַאה סלעּפַא סַאדַאמ

 סרעסַאֿפרַאֿפ ןוֿפ סױרַא ןענַײז "עטימ , ןוא "ַאדנַאװ, רעטכעט סקילג

 עניב רעד ףױא ןענַײז ױזַא טקנוּפ ןוא ,ןשטנעמ ןוֿפ סנטָאש זיולב ןעּפ

 ַאזיל ןוא רענטוק עשטלַאס ,ןלָאר ייוצ עקיזָאד יד ןליּפש סָאוװ ,יד

 םעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ןיא טעברַא עלוֿפטקַאט סווָאמיד .ןָארַאוװ

 ."ענעצס רערעדנוזַאב רעדעי ןיא ךיז טעז קיטש

 ;טבַיײרש ןידלעז .א

 ,לָאמַא טקיטֿפעשַאב ךיז ןעמ טָאה "סוחי, םעלבָארּפ םעד טימ;

 .ןבָאה טינ תונעט ןייק ןשַא םולש וצ רַאֿפרעד רעבָא ןָאק עמ .לָאמַא

 סעלבָארּפ יד ןעוו ןטַײצ ענעי ןיא ךָאנ ןבירשעג "םוחי, ןַײז טָאה רע

 עסעיּפ יד סָאװ ,דלוש ןַײז טינ סע זיא .עדָאמ רעד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא

 זיא סע ..עניב רעשידִיי רעד ףױא טריֿפעגֿפױא טציא טשרע טרעוו

 םעד ,רזוס םעד ןשיווצ ףמַאק רעטנשקערַאֿפ רעבָא רעליטש ַא ןעוועג

 טגעלֿפ .. שטנעמ-סוחי םעד ,טַארקָאטסירַא םעד ןוא שטנעמ-טלעג

 ,רַאֿפרעד ךַאֿפנייא ןבעגרעטנוא ןזמ טֿפָא ךיז טַארקָאטסירַא רעד

 .ןבעל טינ ןעמ ןָאק ןיילַא סוחי ףיוא סָאװ

 רעבָא ,טֿפַאהנסיוועג ץנַאג ןרָאװעג עסעיּפ יד זיא טריֿפעגֿפױא .

 יד ןוֿפ רענייק טעמּכ .קיסעמלטימ ץנַאג טַײצ רעבלעז רעד ןיא

 דלָאגנייש ףעזָאי .טנכייצעגסיוא טינ סרעדנוזַאב ךיז טָאה רעליפשיוש

 טָאה רע זַא ,טרימירג ױזַא ןעוועג זיא "קילגסיורג רעטלַא; רעד סלַא

 יד סלַא לעּפַא ַאננַא. שטַײד ןטלַא ןַא סעפע טנָאמרעד ךיז טימ

 ןיא רעבָא ,טכעלש טינ טליפשעג רשֿפא טָאה ,"עטנַאט יד , ,תסחוימ

 וא שטיווָאמַארבַא עניב .רעסעב ךס ַא יז טליּפש ןלָאר עשידִיי

 "רַאש ?סיב שביה ַא ןבָאה *רעכיקרָאג יד, סלַא טדימשדלָאג לאיחי

 וצ סעפע ,ךעלנײשרַאוװ ,גנַאלרַאֿפ םעד בילוצ ןלָאר ערעייז טריזשז

 -רַאֿפ ןבָאה רענטוק עשסלַאס ןוא טרעבליז עזָאר ,דירֿפ רַאזַאל .ןֿפַאש

 ןבָאה יײז ,רעדניק עשיטַארקָאטסירַא ןוֿפ עיזוליא יד ןֿפַאש וצ טלנֿפ

 -עגנַײרַא טינ ייז ןיא ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ןלָאר ערעייז טנרעלעגסיוא

 ,טרישזרַאש ךיוא ןבָאה גרעבסייוו סיאול ןוא קינלוקס סקַאמ .טבעל

 סלַא רעצינש סַאדַאמ טַאהעג טָאה עלַא ןוֿפ עלָאר עטסרַאבקנַאד יד

 וצ סעּפע עלַא ןוֿפ טייהנגעלעג רעמ טַאהעג טָאה יז .ןייטשנרעב עזָאר

 "נדירֿפֹוצ ץנַאג לייט ריא טריֿפעגכרוד יז טָאה ןיימעגלַא ןיא ןוא ,ןֿפַאש

 | ."דנלעטש
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 ;טבַיײרש ןַאהַאק .בא

 ַא ,"סוחי רעד, טליּפשעג טציא טרעוו רעטַאעט םעַײנ םעד ןיא;

 טליֿפרעד לעטש ןֿפױא טעמכ .שַא םולש ןוֿפ ןטקַא ריֿפ ןיא עידעמָאק

 רעכלעוו ןיא זיוה ַא ךיז רַאֿפ טָאה ריא .טנעלַאט ןוֿפ םעט םעד ריא

 רעז טימ טקעמש סע .טימעג רענעגָאלשעגרעדינ ַא טשרעה סע

 -עג ןוֿפ ,טייקסיורג רענעזעוועג ןוֿפ ,ןברוח ןוֿפ טֿפול רעקידנקיטש

 -עדנע ןַא ןוֿפ טַאטלוזער רעד... דוֿבּכ ןטענַאיוורַאֿפ ןוֿפ .. טײקנלַאֿפ

 ,עידעמָאק ַא זיא סע. החפשמ ַא ןוֿפ םַאטש-סנבעל םעד ןיא גנור

 ךס ןיא.. ןצֿפיז טימ טכליה סָאװ ,טרָאס םעד ןוֿפ עידעמָאק ַא רעבָא

 ןכלעוו קורדנַײא םעד ,קורדנַײא ןֿפרַאש ַא רעביא עסעיּפ יד טזָאל לכה

 ..ןֿפַאע ןענָאק רעלעטשטֿפירש עלוֿפטנעלַאט רָאנ

 טרעוו יז .לןַײװ ןגתי םעד ןוֿפ עלָאר יד ןזיא עלָאר טפיוה יד

 ןייק ןָאק ,עלָאר עזיד טײטשרַאֿפ יז זַא .רעצינש .סרמ ןוֿפ טליּפשעג

 סיוא יז טריֿפ יו ,יז טליפש יוו רָאנ זיא עגַארֿפ יד ,ןַײז טינ עגַארֿפ

 יד טימ טכַאמ ,ךיוה וצ טיירש רעצינש .סרמ ?טײטשרַאֿפ יז סָאװ סָאד

 ,עקיטעט ,ערטיכ עבלעזיד .קיטסַאה וצ ךיז טגעווַאב .קרַאטש וצ ןגיוא

 -עגסױרַא רעסעב ךס ַא ךיז טלָאװ לבַײװ עקיֿפיֿפ ,עטיישעג ,עקיכָאק

 -עגרעביא יד .רעקירדינ ןָאט ַא טימ ןעגנַאגעג טלָאװ סעלַא ןעוו ןעז

 ןרעטש תויועה יד ןוֿפ ןוא ןעיירש סםעד ןוֿפ רענעט עכיוה ענעבירט

 טעברַא עטַאקילעד יד טלעֿפ סע .טינ יאדוא ייז ןֿפלעה ,ןֿפלעה .ריא

 ןיא .טַארקָאטסירַא ןטלַא םעד ןוֿפ עלַאר יד טליּפש דלָאגנייש ףעזָאי.

 ףיױא ןזיױװװצנָא םגה ,טערטרָאּפ םעד ךיז רַאֿפ ריא טָאה לכה ךס

 וצ ןביג רעדָא קורדנַײא ןַא ןכַאמ עכלעוו ,ןטנעמָאמ עשירעלטסניק

 סטַארקָאטסירַא םעד זיא דירֿפ .טינ ךיא ןָאק ,טערטרָאּפ םעד וצ ברַאֿפ

 רע .קורדנַײא ןטנכייצעגסיוא ןַא רע טכַאמ ,טקַא ןטשרע םעד ןיא ,ןוז

 -רעטקַארַאכ םעד ןוֿפ טלַאטשעג סָאד קנַאדעג רעַײא ןיא סױרַא טֿפור

 רע יװ ריא טעז טקַא ןטייווצ סעד ןיא .טשינרָאג ןטלטרעצוצ ,ןזָאל

 -רַאֿפ רעד .עלָאר רעַײנ ךעלריטַאנמוא ןַײז ןיא ךיז טע:עטומ ןוא טדייל

 טייטש עלָאר יד.. רעטרעוו קיניױו וצ ןבעגעג רעבָא סיא טָאה רעסַאֿפ

 עלַא ןוֿפ עטסעב יד ןיא "טיה; ַא טכַאמ טרעבליז עזָאר .טרָא ןַא ףיוא

 םוצ ךיז טנכדש סָאֹוו ,עקטַארקָאטסירַא עגנוי יד סָאד זיא יז .סענעצס

 ןוא טֿפַאהבעל טקַא ןטייוצ ןיא ענעצס יד טליּפש יז .גנוי ןטסָארּפ

 -עג רעד ,קינטײרלָא רעד זיא טדימשדלָאג לאיזי... .טנַאסערעטניא

 קיצרעֿפ-קיסַײרד ןיוש רע זיא עסעיּפ רעד טיל .רעניד רענעזעוו

 דוס ,םיצירּפ ןַײרַא ןרָאֿפ םיא ַײב ןוא ,רעטלַאה-טנַארָאטסער ַא רָאי
 -ָארג ַא ."עטַאווָאּפַאלַא, וצ עלָאר ןַײז טליּפש רע זַא ,ביילג ךיא .םירח

 רעקילדנעצ טלדנַאה רעכלעוו ,רָאטַארָאטסער ןייק טינ ,הלגע-לעב רעב

 לוֿפטנעלַאט טלכיײמש שטיווָאמַארבַא סַאדַאמ .םירחוס טימ ןרָאי

 גרעבסייו ןוא קינלוקס .עטערעּפָא ןַא ןיא יװ טדער ןוא טײג ןוא

 .טנכייצעגסיוא קידוועמעש ןכַאל ייז ןעגנוי עבָארג ייווצ יד ןענייז

 טינ ריא טיג עלָאר יד .עטנַאט רעד ןוֿפ עלָאר יד טָאה לעּפַא ַאננַא

 סעס ,רענטוק ַאשטלַאס ,ןָארַאוו ַאזיל .ןטייהנגעלעג ערעדנוזַאב ןייק

 קינלוקס .ןלָאר עניילק טַאהעג ןבָאה רענסגנעל ַארַאלק ןוא רעקעּפ

 ."רעליּפשיוש סלַא טײקמַאזקרעמֿפױא ןענידרַאֿפ וצ ןָא טבייה

 ;טבַײרש ןיטנע .י

 זיא יז ןסעיפ עטסעב סשַא ןוֿפ ענייא רעכיז זיא "סוחי, רעד,

 עריא טימ שינעצס זיא יז .טײקלוֿפ-ןקנַאדעג ריא טימ טנַאסערעטניא

 ןייר ַא טימ עסעיפ ַא ךיוא זיא יז .גנולדנַאה רעדנגייטש- ןוא רעדליב

 ,עיזעָאּפ ןוֿפ טכױהַאב ,ןבעל טימ קידנדמעטָא ;טרעװ ןשירָארעטיל
 . ..גנמיטש טימ טּפַאזעגכרוד

 -נּווו יד .ןטָארעג קיניײװ לָאמסָאד זיא ווָאמיד ּפיסָא ןוֿפ ישזער יד

 טלָאװ יז רעבָא ,ןייש זיא טקַא ןטשרע ןיא ענעצס-הנותח ערַאברעד

6028 



 -סיוא יד.. רעשיגַארט ןוא רעקידֿבוט-םוי ,רענעש ליֿפ ןַײז טנָאקעג
 טָאה יז רָאנ ,םערָא וצ רָאנ טינ זיא סקילגטױרג יד ַײב גנוטַאטש
 סָאד ךױא .. סעשיטַארקָאטסירַא ,סקידסוחי קיניױו ךיוא ךיז ןיא
 יו סא טקוק סע זַא ,ױזַא ,טַאטשעגסױא םערָא וצ זיא זױה-טסַאג
 רעליפשיוש יד וליֿפַא ןבָאה לָאמ עלַא טינ .. הינסכא עשהלגע-לעב ַא
 .ןענַאטשרַאֿפ קיטכיר טסקעט רעייז

 ,ךעלכַאװש טשרעוצ טליּפש "קילגסיורג, סלַא דלָאגנייש ףסוי..
 רע זיא טקַא ןטירד ןיא זַא ,ױזַא ,סיוא רע טסקַאוו זַײװוכעלסיב רעבָא
 סַאדַאמ יד .רָאמוה ןקידהשקשינ ַא סױרַא טגנערב ןוא טוג ץנַאג ןיוש
 -זיב ריא רעביא ףיוא ליֿפ לָאמסָאד ךיז טבייה עזָאר סלַא רעצינש
 גונעג סױרַא טינ ךָאד טזייו יז .טבעל עזָאר ריא .טסנוק רעסירעהַא
 ּפיט רעד סָאװ ,טייקידעבעל עצנַאג יד ןעגנערבוצסױרַא טֿפַארק
 -סכא רעד ןוֿפ רעטומ , יד סלַא שטיווָאמַארבַא םַאדַאמ יד .טגָאמרַאֿפ
 זיא *רעטָאֿפ, רעד סלַא טדימשדלָאג .טוג ץנַאג ךעלריטַאנ זיא "הינ
 דלעה ןַײז רע טביירטרעביא ךָאד ,שיטסירָאמוה ןוא קידעבעל תמא
 -נַאט רעד ןוֿפ עלָאר יד ךרוד טריֿפ לעּפַא סַאדַאמ יד .קיניוו טינרָאג
 .ןלָאר עכלעזַא רַאֿפ טקַאט ןוא טײקיעֿפ רעכעלנייועג ריא טימ עט
 ַאזיל ... עמיטש ןוא רוגיֿפ ריא וצ רַאברעדנּוװ ךיוא ריא ןֿפלעה סע
 -רעד ,ךַארּפש ריא .גנומיטש עֿפיט ַא טֿפַאש "עטימ , סלַא ןָארַאװ
 .ןייש רַאברעדנּוװ טגנילק ,רעטומ רעד ץעוו סולח םעד קידנלייצ
 .מכעלש טינ זיא *ןָאעל , ןוֿפ עֶלָאר רערַאבקנַאדמוא רעד ןיא דירֿפ רעה
 טָאה ,קורדנַײא ןַא טכַאמ יז שטַאכ ,"עשַאז , סלַא טרעבליז ןיליײרֿפ
 ,רעשלדיימ-גנוי ,רעשירֿפ ,רעוויסלוּפמיא סָאװטע ןליּפש טגעמעג
 -סייו סיאול סיוא קרַאטש ךיז ןענעכייצ ןלָאר ערנעלק ערעדנַא ןיא
 טינ ָאד זיא קינלוקס רעה תעשב ,"רעב, תרשמ רעז סלַא גרעב
 -עצ ןוא טייזעצ , ןיא *קישטנָארַא, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא יו טוג יוזַא
 עטייױוצ יד סלַא לעה וצ טינ ָאד זיא רענטוק סַאדַאמ יד ."טיירּפש
 ןוא *טסַאג; ַא ןוֿפ ןלָאר עדנטייטַאבמוא ייווצ יד ."ַאדנַאװ, רעטכָאט
 ."רענסגנעל ַארַאלק ןוא רעקעּפ םעס ןוֿפ טריֿפעגכרוד ןרעוו "טסניד,

 ;טבַײרש םירג .מ
 ביוא ןרעוו ןעזעג זומ רעטַאעט םעַײנ ןיא "סוחי, סשָא םולש;

 חכב זיא סָאװ ,קרָאירינ סירג ןיא םוקילבופ שידִיי ַא ָאד זיא סע
 ,טַײצ ערעגנעל ַא רַאֿפ עניב רעד ףױא ךַאז עטוג ַא ןטלַאהוצֿפױא

 עַײנ סָאד.. .ןרעוו ןטלַאהעגֿפױא ףרַאד סָאװ ,ךַאז יד "סוחי רעד, זיא
 -דליש וליֿפַא .טַאהעג טינ לזמ ןייק ןָאזעס ןקיטנַײה טָאה רעטַאעט
 עטלייצעג יו רעמ קיטש ַא ןטלַאהוצֿפױא ןזיװַאב טינ טָאה טױרק
 סָאד רעבָא.. ּפָארַא וא ףױרַא.. ןעגנַאגעג ןענַײז קיטש יז .ןכָאװ

 ָאד זמ םלוע רעשידִיי רעד ."סוחי, סשֵא טימ ןריסַאּפ טינ ףרַאד
 טצַאשעגּפָא ןרעוו גנוריֿפֿפיױא עטוג ַא ןוא ךַאז ענייש ַא זַא ,ןזיײװַאב
 ףעזָאי .טליּפשעג ייז ןרעוו ױזַא ןוא ףרַאש ןוא רָאלק ןענַײז ןּפיט יד ..
 ױזַא ןוא ,טנכייצעגסיוא זיא ,"קילגסָארג רעטלַא, רעד -- דלָאגנייש
 דוד, -- טדימשדלַאג לאיחי ,"עטנַאט יד, -- לעּפַא ַאֹננַא ןענַײז
 --  ךירֿפ רַאזַאל ןוא ,בַײװ ןַײז -- שטיווָאמַארבַא עניב ,"רעכיקרָאג
 ירד יד ןענַײז טוג .ןעגנולעג רעייז זיא רעצינש ַאטעירנעה... "ןָאעל
 -רעד ,טרעבליז עזָאר ןוא ןָארַאוו ַאזיל ,רענטוק עשטלַאס :ךעלדיימ
 סָאד .ערעדנַא יד ןוא גרעבסַײװ ןוא קינלוקס ךיוא .עטצעל יד טפיוה
 סע.. טנַאה עקרַאטש ַא טימ טריסישזער זיא קיטש סָאד זַא ,טניימ
 ."ןרעוו ןעזעג חמ סע הנתמ ַא -- גנלעטשרָאֿפ ַא זיא

 ;טנװָא-ןרע סרעצינש דוֿבּכל טביײרש םירג .מ
 ריא ןוא "עמושטערק עטסוּפ יד , ,רעטַאעט ןוֿפ רָאי עטשרע סָאד ..,

 הינעווע דנַאקעס רַאֿפ זיולב טינ ,גנוריסַאּפ ַא ןעוועג זיא גנוריֿפֿפיױא
 שינעֿפעשַאב ַא ןוֿפ קורדנַײא םעד טָאה סע .יעוודָארב רַאֿפ ךיוא רָאנ
 ןלַאֿפעצ ןעמונעג זַײװוכעלסיב ךיז טָאה המשנ יד רעבָא .המשנ ַא טימ

2029 

 ןופ ןָאסיססעל

 יד טלייצרעד ןבָאה סע יו ןוא ,ןָאזעס ןטשרע ןוֿפ ךָאנ ףױלרַאֿפ ןיא

 יד ןיא ןרָאוװעג ןסירעצ המשנ יד זיא ,*סטרעוורָאֿפ, ןיא ךעלעווירב

 -ַאמ {עסירעטקַא עטשרע} "ידיעל גנידיל, רעד ןוֿפ טנעה עטרַאצ

 ןֿפַאשעג זיא רעטַאעט רעד זַא ,ןזיוועגסױרַא ךיז טָאה סע .רעצינש םַאד

 גנובעגמוא עשירעלטסניק עצנַאג יד זַא ןוא ,ןגעווטריא ןוֿפ ןרָאוועג

 םַאדַאמ רעכלעוו ןוא סָאר ענייש ַא סלַא ןרָאוװעג טיירגעגוצ זיולב זיא

 ןעוועג םַאר יד זיא ךעלריטַאנ .טערטרַאּפ רעד ןַײז לָאז רעצינש

 טכוזעג טָאה טערטרָאּפ רעד ןוא ,אֿפוג טערטרָאּפ ןרַאֿפ רעדנטַײטַאב

 טַאטלוזער רעד .ןעזנָא רעסעב ךיז לָאז רע ידּכ ןקיטַײזַאב וצ םַאר יד

 ,1921-1922 ןָאזעס -- ןוֿפרעד

 טנָאקעג ןבָאה רעטַאעט עַײנ סָאד ןוא רעטַאעט ןעדרַאג סצרַאווש

 טַײצ רעד טימ ןוא ,ליּפש טנָאקעג טָאה רעצינש סַאדַאמ ןוא ןבעל

 רעטנוזעג ןעוועג טלָאוו סע ןוא ,סעיציבמַא עריא טלעטשעגנדירֿפוצ..

 רעטַאעט ןֿפיױא טקַארטנָאק ןוֿפ חוּכ ןטימ... ןעמעלַא רַאֿפ ןוא ריא רַאֿפ

 ןעמענוצֿפױא םוקילבוּפ סָאד ןעגניווצ טלָאוװעג רעצינש םַאדַאמ טָאה

 ןטלָאצַאב ןוֿפ חוּכ ןטימ .ןירעליּפשיוע עשיטַאמַארר עטשרע סלָא יז

 וצ רָאּפ ַא סלַא יז ףיוא ןעגניווצוצֿפױרַא ךיז טכוזעג יז טָאה סנָאנַא

 ,"רעצינש ַאטעירנעה ןוא טיורקדליש ףלָאזור, :רעלטסניק-טלעוו ַא

 טָאה ,ןליוו ןעײרֿפ ןטימ רעטַאעט ןיא טמוק סָאוװ ,םוקילבוּפ סָאד ןוא

 ןןעוועג טלָאוו רעסעב|.. ןעגניװצֿפױרַא ןזָאל טלָאװעג טינ סע ךיז

 טסּוועג ןוא טנעקעג ןיילַא ךיז טלָאװ יז ןעוו ,ןירעליּפשיוש יד

 ןעדרַאג ןיא רָאי יױוצ יד בוא ןוא .טינ זיא יז סָאװ ןוא ,זיא יז סָאװ

 רשֿפא ,טנרעלעג טינ |ךָאנ} ןרעצינש סָאדַאמ סע ןבָאה רעטַאעט

 ..עניב רעד ףױא ערעירַאק עקידרעטַײװ יד ןענרעל ריא סע טעװ

 ,קיטש ַא ,"סוחי, סשַא ןיא ,טנווָא-ןרע ריא רָאֿפ טנַײה טמוק לַײװרעד

 טרעוו זיא רעצינש סָאדַאמ ּוו ןוא ,ןרָאוװעג ןעזעג קינייװ זיא סָאװ

 | ."ןרעוו וצ ןעזעג

 "קיזמ עלעסייאג

 םיא טימ ,טיורקדליש ףלָאדור ןוֿפ ריא ,טרעוו 1921 ץרעמ 4 םעד
 ,רעמָאש .א ןוֿפ "קיזמ עלעקייא, טריֿפעגֿפױא ,לָאר-לטיט רעד ןיא

 0 ;טבַיײרש ןיטנע .י

 טַאו ,רעטרעוו עטרעטסײגַאב עמַאס יד טימ ןָא ךַײלג בייה ךיא,
 -מוא ןוֿפ רוּפש זיא סע רעכלעוו ןָא ,גָאז ךיא .ןייא טציא רימ טאפ
 סהרֿבַא ןיא ןטױרקדליש ןעז וצ טלעֿפרַאֿפ סַאװ רעד ;טייקרעכיז
 םעַײנ ןיא טיינַאב טציא טרעװ סָאװ ,"קיזמ עלעקייא , סרעזָאש
 -ליפסעיווע עטסערג יד ןוֿפ סענייא ןוֿפ ןילַא ךיז טבױרַאב ,רעטַאעט
 ןָאזעס םעד זיא רימ סָאװ ,ןליּפש עטסעב סָאד זיא סע .סנגינגרַאֿפ
 טנַאשעעג רעקוקוצ םעד טלַאה רעלטסניק רעד .ןעז וצ ןעמוקעגסיוא
 טלַאה גנונַאּפש יד ןוא ,ןדתטש רַאּפ עצנַאג ַא ןוֿפ ךשמ ןיא שיטקַאֿפ
 זַא ,טנעמַארעּפמעט ליֿפױזַא טימ טליּפש רע .ןגייטש ןייא ןיא טעמּכ
 ןייז .רעכיוו ןדליוו ַא ןוֿפ יװ ױזַא ןסירעגטימ טרעוו רעױשוצ רעד
 רָאנ.רעגרע טינ רָאנ טינ ןיא עסעיפ רעד ןיא ןליּפש קיטציא
 | .רעסעב טמיטשַאב

 סקַאמ ,רעצינש ַאטעירנעה -- ערעדנַא יד ןוֿפ ןליּפש סָאד ךיוא
 -דלֲאג לאיחי ,ןַאמצַאק ֿבקעי ,ןָארַאװ ַאזיל ,?זיימ ןַאמיײה .קינלוקס

 בילוצ ןוש זַא ,טוג ליֿפיוזַא ףיוא זיא ,גרעבסייו סיאול ןוא טדימש
 טינ לָאז עסעיּפ רעד ןוֿפ טרעוו רעד סָאװ ,ןילַא גנוריֿפֿפיױא רעד
 ,"ןעז וצ יאדּכ רעייז ןוא רעייז "קיזמ עלעקייא, זיא ,ןַײז

 ;טבַײרש קיזמ לאירוא

 טהרֿבַא טציא ןעמ טליפש רעטַאעט-טסנוק םעַײנ םעד ןיא,
 יד טעוו ,טנייש סע יוװ ןוא ,"קיזמ עלעקייא , עידעמָאק סרעמָאש
 עטנוזעג ,עטוג תמא ַא זיא "קיזמ עלעקייא ,,... גלָאֿפרע ןבָאה עסעיּפ
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 רעכעה ּפעק טנזױט טימ טכיזניה ןעניב ןיא טייטש סָאװ ,עידעמָאק

 דָאנ ַא תועט יּפ לע טָאה ןעמ סָאװ ,ןשינעֿפעשַאב ענדונ עלַא יד ראס
 ןיא ןענייערע סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד.. .רוטַארעטיל ןבעגעג ןעמ
 .קיטיינ ןענַײז עלַא .טנכייצעג קידעבעל ,טוג ןענַײז ,"קיזמ עלעקייא;

 .ערעֿפסָאמטַא ערעדנוזַאב ַא ךיז טימ טגנערב רעדעי ןוא
 טַאהעג טלָאװ "עלעקייא, לזמ ַא רַאֿפ סָאװ טינ ןסייוו רימ ,תמא...

 רעקיזָאד רעד ,ךַא .טיורקדליש ףלָאדור טינ ךיז טמענ סיא וצ ןעוו
 -ייא, ןיִא ףיוא טוט טיורקדליש סָאװ סָאד .ףשכמ ַא זיא רטליּפשיזש
 יד ָאטינ ,ךיז טכַאד ,זיא סע .ןבַײרשַאב טינ ךיז זָאל ,"קיזונ עלעק
 ןגיוא יד ןוֿפ קורדסיוא םעד ,קימימ יד ןקלָאמּפָא לָאז סָאװ ,רע זעֿפ
 טשוק רענעי ןעוו טַײצ רעד ןיא דרָאלדנעל ןֿפױא טרעױל רע ןעוו
 שדער ןַאמלימ ןעוו טײקרעווילגרַאֿפ עשיטָאידיא יד ןוא ,עטבילעג ןַיז
 ךיז ןיא ןּפַאזנייא סע זמ עמ ,ןעז סע זומ עמ .בבַאשזד ןגעװ םיא וצ
 ךיז רַאֿפ טעז ריא.. .זיא סָאד טסנוק ערַאֿפ סָאװ ןֿפײרגַאב וצ ידּכ
 לָאמנייא רשֿפא זדנוא וצ ּפָארַא טלַאֿפ סָאװ ,רעֿפַאש ןטשטנבעג-טָאג ַא
 -סוג ןוֿפ גנוטלַאה יד ךיוא ַאד טָאה ןֿפלָאהעג ליֿפ ...רָאי טרעדנוה ןיא
 -סירַא ןוא טייקיטומטוג יד ,טײקכַײװ יד ןעוועג זיא סע .טכַאש ווַאט
 ךעלקריוו זיא סע .ןעלעקייא ןכָארטשעגרעטנוא טָאה סָאװ ,םזיטַארקָאט
 ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא סע סָאװ ,טעברַא-טסנוק ערעסעב יד ןֿפ
 טקריוועגטימ ןבָאה עלַא .טכַאש רָאנ טינ רעבָא .טכַאש רעה ןוֿפ ןעז וצ
 ,גנולעטשרָאֿפ-טסנוק עתמא ןַא ןעוועג זיא סע ןוא ,ןֿפוא ןטסעב ןֿפױא
 0 ."רעטַאעט םעַײנ םעד ןיא טניװועגַײב ןבָאה רימ סָאװ

 :טבַײרש יקנעי רעד לארׂשי

 םעַײנ, םעד ןיא טליּפשעג טרעוו סָאװ ,"קיזמ עלעקייא, ןַײז ןיא,
 ןכעלשטנעמ ַא ןֿפַאשעג ריש רעמָאש םהרֿבַא טָאה.. "רעטַאעט
 ,{טנַאטסערַא} רענָאזירּפ רעקיבייא ןַא ,רעכערברַאֿפ ַא ,רעטקַארַאכ
 -רַאֿפ רעד ןעוו עמַארד רעשידִיי רעד ןיא טבעלעג גנַאל טלָאװ סָאװ
 רענרעזייא רערעווש ַא טימ טייק ַא ןדנובעגנָא טינ םיא טלָאװ רעסַאֿפ
 םיא טזָאל ןוא ךָאנ םיא ךיז טּפעלש טייק יד.. .סיֿפ יד ַײב עבמָאב
 רעסַאֿפרַאֿפ רעד טָאה ןָא גנַאֿפנָא ןוֿפ ךַײלג .טרָא ןוֿפ ןריר ךיז טינ
 ַא יו ךיז טגייל סָאװ ,גָאלָארּפ ַא ,עמַארד ןַיז וצ טייק ַא ןדנובעגוצ
 רַאֿפ ןוא ןַא גָאלָארּפ רעד... .גנולדנַאה רעצנַאג רעד ףיוא יילב קיטש
 רעלעניגירַא ןַא זיא סע .טעברַא-עניב לקיטש עקיטכערּפ ַא זיא ךיז
 ,רעטַאעט ןיא סוקילבוּפ סָאד זַא ,טכַאמ סָאװ ,לעטשעג רערַאברעדנּווו
 ןיא ןשטנעמ יד ןליֿפ סעּפע .עניב רעד טימ סנייא יו ןליֿפ ךיז לָאז
 ַא וצ טסעג ענעדַאלעגנייא סלַא ןעמוקעג ןענַײז ייז זַא ,רעטַאעט
 -עגנָא יד ןזייל ןֿפלעה וצ ןרָאװעג ןֿפורעג זיא סָאװ ,גניטימ ןקיטכייו

 יה ,עגַארֿפ-רעכערברַאֿפ עטקיטייוו

 ןוֿפ ענייק ןיא סיוא טינ סיוועג ךיז טנכייצ טיורקדליש ףלָאדור..

 סיוועג זיא סָאד .קיזמ עלעקייא ןיא יו רעסעב ןלָאר עסיורג ענַײז !

 -עזייה זיא עמיטש ןַײז .ןעגנוֿפַאוש רעטסיימ עטסערג ענייז ןוֿפ ענייא

 ןיא רעבָא .קייא יו ןַאמ ַאזַא רַאֿפ טסַאּפ סע יו ךעלבָארג ןוא ךעלקיר

 .ןליֿפעג עטקירדרעטנוא ןיא ןקנורטרַאֿפ וו יז זיא טייצ רעבלעז רעד

 -- ןלזג ןטלַאק םענוֿפ םינּפ סָאד יו רדסּכ ,ךיז טכַאד ,זיא ,םינּפ ןייז

 סָאװ ,ןגיוא יד ןיא זיא טעברַא עצנַאג יד -- קורדסיוא ןטריווַארג ַא

 .,ךיז טכַאד ,ךַאז ץיק .היח עטציירעצ ַא ַײב יו ףיוא םיא ַײב ןעמַאלֿפ

 ןליֿפַא טינ םיא ַײב ריא טעז סָאטַאּפ ןוֿפ ןמיס ןייק ,טינ םיא טריר

 | רַאברעדנּוװװ זיא סָאד ןוא ,טרירעג טרעוו רע ןעװ ןטנעמָאמ יד ןיא

 רעזיד ןיא ןעזוצ םיא |הנתמ| טירט רעדווזַאב ַא זיא סע-..ןֿפָארטעג
 ןטסערע ןיא טרָאװ ןוֿפ ןיז ןלוֿפ ןיא טכע זיא רעצינש סַאדַאמ .עלָאר
 טָאה רעסַאֿפרַאֿפ רעד סָאװ ,אניל יד רעבָא ,"ַאניל , סלַא ,טקַא
 ןרעטיצ וצ ױזַא יו סייוו סָאװ ,ַאניל יד טינרָאג ןיוש טרעוו ,ןֿפַאשעג
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 יודיס.. "םיעג רעשזדעב, ַא ןעוַארּפ טוג ױזַא ןָאק ןוא ןקייא רַאֿפ
 ץנַאג ַא טימ טדײלקרַאֿפ ךיז "ןאמלימ, ןוֿפ עלָאר רעד ןיא טָאה טרַאה
 זיא ךַאז ןייא .. .קורדסיוא קיניו רעייז רעבָא ,םינּפ ןטנעגילעטניא
 רעמ טינ זיא ןַאמלימ .סרמ .טדער רע ,טינ טרימַאלקעד טרַאה ,רעכיז
 ןוא ,ןַאמלימ .רמ ןוֿפ רעגנעגלּפָאד רעשירעבייוו ַא ,טַאקילבוד ַא יװ
 טייקטסוּפ יד ןבעלַאב וצ טייהנגעלעג ןייק טינ טושּפ טָאה לעּפַא .סרמ

 ןטשרע ןיא ןטָארעג זיא קינלוקס סקַאמ .ןָאזרעּפ רעד ןוֿפ טזָאלב סָאװ
 ,הרות ןקייא ןוֿפ טנרעל רע ןעוו ."קעשזד , רעטסגנעג רעד סלַא טקַא
 יו לרוחב-הֿבישי ןקידלושמוא ןַא ףיוא ןטָארעג רעמ ךס ַא רע זיא
 םעד טכַאמעג טָאה רָאטקָאד רעד סלַא רָאש השמ .רעטסגנעג ַא ףיוא

 רעכיז ,גנורַאֿפרעד רעטלַא ןוֿפ טדער סָאװ ,רענייא יװ ,קורדנייא

 טינ טָאה סָאװ ,רָאטקָאד ַא ןוֿפ יוו זיא עקסַאמ ןַיז .טרָאװ ןדעי ףיוא

 .טעלַאוט ןַײז טימ ןבעגוצּפָא ךיז טַײצ גונעג טָאה ןוא עקיטקַארּפ ןייק-

 רע טגנערב ןלָאר עדייב ןוא ןלָאר עניילק ייווצ טָאה ןַאמצַאק ֿבקעי

 רע זיא טנַאקילּפַא -יטירַאשט רעד סלַא .טקעֿפע סױרג טימ סױרַא

 -עג ףליה סרעמָאש טימ טָאה לזיימ ןַאמיײה .ָאקסעלוגָאמ ַאלַא רַאג

 ַא ,עניב רעד ףיוא |רעציזַאב-זיוה} דרָאלדנעל ןימ םעַײנ ַא טכַארב

 טנענעט ןֿפױא יו תונמחר רעמ זיא םיא ףױא סָאװ ,דראלדנעל

 יא ,טנכייצעגסיוא עלָאר רעזיד ןיא ךיז ןבָאה עדייב ,(רָאטַאקָאל) !

 ןּפַאנק ַא טכַאמ בַײװ סקייא סלַא ןָארַאװ ַאזיל .לזיימ יא רעמָאש

 ,ּפָא ךיז ןוֿפ יז טסיוטש קייא ןעוו ענעצס רעד ןיא שטָאכ ,קורדנייא/

 טקירטסיד רעד סלַא ווָאדַארגָאניװ .ןליּפשוצּפָא סָאװ ןַארַאֿפ זיא

 ןָאט ןַײז זיא ךָאד רעבָא ן'יױש טדער רע ןוא ןיש סיױא טעז

 רע זיא סעפע .רָאש השמ ַײב יו דנגייצרעביא ןוא רעכיז יױזַא טינ

 ןריסעדדַא יז ןעוו ריּפַאּפ ַא ןוֿפ ןענעייל סָאװ ,רענדער יד יװ יױזַא

 ךָאד רעבָא ,ןַאמרעשט רעגנוי ַא סלַא טניישרע דירֿפ .גנולמַאזרַאֿפ ַא

 -ךרד ןבָאה םיא רַאֿפ ןלָאז עטלמַאזרַאֿפ יד טכַאמ סָאװ ,ןַאמרעשט ַא

 ןכלעוו ,ילרַאשט "דיק, ַא ןַארַאֿפ זיא סרעלבמעג יד ןשיווצ .ץרא

 סע .ןעזסױרַא קיטֿפערק ךיז לָאז רע זַא ,טכַאמ טדימשדלָאג לאיחי

 תור ןעמָאנ ןטימ עלעדיימ ַא ,דרַאגלע ,גרעבסייוו ךיוא ןקילײטַאב

 | ."ערעדנַא ןוא ץרַאווש

 ;טבילרש םירג .מ

 רר טייקכעלגעמ יד טיג עמַארדָאלעמ יד .. "קיזמ עלעקייא.,

 עכעלקריוו-טינ סָאד ןָאק ןעמ ױזַא יו ןזַײװַאב וצ ןטיורקדליש ףלָאד

 סע.. ןליּפש םעד ךרוד ךעלקריו ןכַאמ טרָאװ סענעבירשעג ןיא

 ףױא ןעמענ וצ רעליפשיוש ַא רַאֿפ ןגינגרַאֿפ רעשילַאקיזיד ַא זיא

 רעדעי... ןפיט עטנכייצעג-ךַאווש ,עכעלריטַאנמוא עכלעזַא אקוד ךיז

 רע ןוא ,ןלָאר עכלעזַא עכעלטע ךיז רעטניה טָאה רעליפשיוש רעטיורג

 עלעקייא, ןיא ןטױרקדליש ןקנעדעג טעוו'מ.. ּפָא טינ ךיז טרָאג

 םעד ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ עכלעוו ,רעליּפשיוש ערעדנַא יד . "קיזמ

 ."טייהנגעלעג רעדנַא ןַא זיב לָאמסָאד ןַײז לחומ רימ ןלעוו ,קיטש

 "שטעּפ יד טמוקַאב סָאװ רעד,

 טרעוו ,ווָאגעינס דינָאעל ןוֿפ טנוװָא-ןרע םוצ ,1921 ץרעמ 16 םעד

 ,ועערדנַא .ל ןוֿפ *?שטעּפ יד טמוקַאב סָאװ רעד, טריֿפעגֿפױא
 | ;טבַײרש ןירָאג ,ב
 עטצעל סוועערדנַא ןעז ןעמוקעג זיא םלוע רעטנעגילעטניא ןַא;

 יד.. .רעטַאעט םעַײנ סעד ןיא "שטעּפ יד טמוקַאב סָאװ רעד, קרעוו
 רעכוזַאב-רעטַאעט ַא וליֿפַא ןוא עכעלטנייועג ןייק טינ זיא עסעיּפ
 ךיז טליפוע עניב רעד ףױא זַא ,ןליֿפ טנָאקעג טָאה רָאי ץנַאגַא ןוֿפ
 רַאֿפ רעדנַאנַאֿפ ךיז טלקיוו סָאװ ,יד יו ,עידעגַארט ערעֿפיט ַא ּפָא
 רענייק טָאה עידעגַארט ענעי זיא ךעלטנגייא סָאוו רעבָא .רעיושוצ םעד
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 איי

 ' ןימ ַאזַא זיא "שטעפ יד טמוקַאב סָאװ רעד,.. ,ןּפַאכ טנָאקעג טינ
 גנולדנַאה יד ןוא רענעמוװװעעצ ַא זיא סזילָאבמיס רעד ּוװ עמַארד
 עניב רעד ףיא גנולדנַאה |רעד} יד ןגעוו רָאנ -- עניב רעד ףױא
 -עגנייא טוג טינ ןעוועג ןענַײז ןלָאר יד לַײװ ,ןדייר וצ רעווש ןיא
 ןוֿפ טנעצָארּפ קיצעביז ןוא ףניֿפ ,רעגרע ךָאנ זיא סָאװ ןוא ,טלייט
 עסעיּפ רעד ןגעוו ןדייר... .טנעקעג טינ ןלָאר ערעייז ןבָאה רעליּפש יד
 ןלעוו ןרָאיטקַא יד ןעוו ןענָאק טשרע ןעמ טעװו ןליּפש םעד ןגעוו ןוא

 .ןרעוו טלייטעגנייא רעסעב ןלעוו ןלָאר יד ןוא ןבָארּפ רעמ ןבָאה |
 ןענַײז ,ןלָאר ערעייז טסּוװעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ןשיווצ..

 ןטילעג טָאה ןליּפש רעייז .ַאקסוועשזרָא רּתסֹא ןוא ווָאגעינס ןעוועג
 -רעטַאעט ףיא סיוא ךיז טקירד ןעמ יװ ,עסעיפ יד סָאװ ,ןוֿפרעד
 ."טּפַאלקעג טינ טָאה ,ןושל

 ;טבַײרש ןיטנע .י
 ַא רעײז ,ענייש ַא רעיז זיא . 'שטעפ טמוקַאב סָאװ רעד;

 יניק ,עביל עשירֿפ ,קרַאטש ,טנגוי טימ לוֿפ ,עסעיּפ עלוֿפסגנומיטש

 רעבָא.. עינָאריא רעכעלצרעמש ,רעטיירב ןוא טעטױװיַאנ עשיד

 -רָאֿפ רעקידעכַאװטימ רעד ןיא זיא עסעיפ רעד ןוֿפ עטסנעש סָאד

 ןעמוקעגסיורַא טינ גנולעטש

 -לָאזקע םעד ,טעָאּפ םעד טכַארבעגסױרַא טינ טָאה ווָאגעינס..

 ךעלריטַאנ ןסָאלֿפעג טינ םיא ןוֿפ טָאה ןליפש ןַײז.. ןזעטנעמ ןטריט

 -טע יד ןוֿפ ןליּפש טכעלש ַא ןעוועג זיא סע זַא ,ןגַאז טינ ליוו ךיא..

 טעטסעב ןַיז ןעוועג סָאד ןיא ,ןעזעג םיא בָאה ךיא סָאוװ ,לָאמ עכעל

 ןוֿפ ליֿפ רעבָא ,טנעמַארעּפמעט ןיא ,עינָאריא ןיא ,טייקכעלגעווַאב ןיא

 -עגסױרַא טינ רע טָאה ,עטסקיטכיוו סָאד עקַאט ןוא ,רעטקַארַאכ

 "סיטרַא ערעסערג ַא טלָאװ סיוועג .ַאלעוסנָאק סלַא רעצינש .טכַארב

 ,טעטיוויַאנ ןוא טײקשירֿפ ,טייהדניק רַאֿפ ששוח ןרעֿפיט ַא טימ ןיט

 עלָאר ריא טָאה רעצינש .דַאמ רעבָא .טכַאמעג רעמ ליֿפ ריא ןוֿפ

 ןוא טנכייצעגנָא טיירב דליב סָאד טָאה ןוא טסַאֿפעגֿפױא קיטכיר

 שידניק ,ןייש ,גנוי ןעוועג זיא יז .טולב ןוא שיײלֿפ טימ סע טײלגַאב

 זיא "ינישטנָאמ, סדימשדלָאג .שיגַארט ןוא דנריר.. קידלושמוא

 ןעוועג זיא לזיימ .גנוסַאֿפֿפױא רעטכעלש תמחמ ךיוא ,טכעלש ןעוועג

 תעזשב ,ךעלטֿפעשעג ליֿפוצ רעבָא ,רָאטקעריד רעד סלַא ךעלקידעבעל

 זיא רָאש רעה רעד ,לרעק רעטַאז ,רעטוג ַא זיולב רע זיא ןתמא ןיא

 -עלקילג רעתמא רעד ןעוועג ,טקַא ןטירד ןיא ,ענעצס ןייא ןיא זיולב

 ,רעקעּפ ,ווָאדַארגָאניױו ,טרַאה :עטקילײטַאב ערעדנַא יד .ןואלק ןעכ

 ."גנוריֿפֿפױא רעד וצ ןגָארטעגיײיב ליֿפ טינ ןבָאה רענסגנעל ןײלײרֿפ

 ײױחח רעבעגנודעג רעד;

 ,דירֿפ רַאזַאל ןוֿפ טנוװָא-רע םוצ יטרעוו 1921 לירּפַא 6 םעד
 "ןתח רענעגנודעג רעד, טריֿפעגֿפױא ,לָאר-לטיט רעד ןיא םיא טימ
 | .ווָאמיד ּפיסָא ןוֿפ |*טנַאקיזומ עקשָאי,}
 -כָאנ ,ןכָאװ עטצעל יד ןיא רעטַאעט סָאד זיא ןַאמקיט ֿבקעי טול |
 ןעלטימ-טלעג ןייק טַאהעג טינ רעמ טָאה רעצינש סיאול יו םעד

 ,עינוי ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא ,ןײגוצנָא
 :רעטַאעט ןקיזָאד ןוֿפ ףוס ןוא גנַאג םעד ױזַא טרעדליש ןירָאג .ב
 ןסיורג ןַײז ןוֿפ ןדייל ןעמונעג ךַײלג טָאה רעטַאעט רעַײנ רעד,

 ןוֿפ ןטָארטעגסױרַא רעכַײר זיא טַײצ רעצרוק ַא רָאג ןיא .טסעמרַאֿפ
 רעגנוי רעד .ןסימָארּפמָאק ןכַאמ וצ ןבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ןטרָאד
 דנַאלשטַײד ךָאנ ןרָאֿפעגקעװַא ןָאזעס ףוס זיא רעצינש רָאטקעריד
 רעד .טיורקדליש ףלָאדור טכַארבעג ןָאזעס ןדנעמוק ןרַאֿפ טָאה ןוא
 טימ ןעוועג זיא רע יו רעטַאעט ןשידִיי םעד טקנעדעג טָאה רעטצעל
 ,רַאאטרעּפער ןקיטרַאֿפ ַא טימ ןעמוקעג זיא רע ןוא קירוצ ןעצ רָאיַא
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 ןופ ןָאסיססעל

 רע .ןלָארטּפױה יד טַאהעג טָאה רע עכלעוו ןיא סמַארדָאלעמ עדמערֿפ
 -ָאלעמ רעשיזיוצנַארֿפ רעטצעזרעביא ןַא טימ טנֿפעג ןָאזעס םעד טָאה
 טָאה ,ןליּפש ןטימ טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה רע םגה ןוא עמַארד

 רעמ ןיוש טָאה רע זַא ,ּפַאלק ַאזַא ןגירקעג רעטַאעט רעַײנ רעד רעבָא

 ןֿפרַאװ ןוֿפ הרדס ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .ןעמוק טנָאקעג טינ ךיז וצ

 ןֿפױא רעליפש ןייא ןטייב ,רעטייווצ רעד ףיא עסעיפ ןייא ןוֿפ ךיז

 ןוא ןכָאװ עכעלטע ןרָאװעג טלַא םיוק זיא ןָאזעס רעַײנ רעד .ןטייווצ

 רּתסא ןוא וואגעינס דינָאעל ןעמונעגנַײרַא ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא

 דר רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ןרָאי ןענַײז עכלעוו ,ַאיַאקסוועשזרָא

 יז טָאה ןטרָאד שינערעקרעביא יד רָאנ ,דנַאלסור ןיא עניב רעשיס

 ןיא| רעטַאעט ןשידִיי םוצ ןבירטעג המחלמ רעד ןופ ףוס םַײב |

 טימ זיא רעטַאעט רעַײנ רעד ןוא .עקירעמַא ןייק םעדכָאנ ןוא |ןליוּפ

 .טָאװ עכעלטע ןוא רעגרע ןוא רעגרע ץלַא ןעגנַאגעג ךָאו רעדעי

 .רעטַאעט םעד ןעמונעגרעביא עינַאּפמָאק יד טָאה ןָאזעס ףוס ןרַאֿפ

 טיילפ גניווריוא' ןיא ךיוא .חסּפ ףוס זיב טפעלשרעד טױק ןוא

 זיא עטסגרע סָאד רָאנ ,ּפָארַא רעטופ ןטימ ןעגנַאגעג זיא ירעטַאעט

 יד ןשיווצ ײרעקנַאצ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע סָאװ ןעוועג ןטרָאד

 -עגסױרַא זיא ץרַאווש סירָאמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,םיֿפתוש

 רעטַאעט םעַײנ סעד ןעמונעגרעביא טָאה ןוא ןטרָאד ןוֿפ ןטָארט

 ."רעטַאעט טסנוק ןעמָאנ ַא םיא ןבעגעג ןוא

 רעשידיא רעד ןוא ץרַאװש סירָאמ, ךוב ןַײז ןיא ןילַאיב .ה .א

 ;טבַײרש *רעטַאעט טסנוק

 זיא |ןסצרַאװש סירָאמ| רעטַאעט טסנוק םעד ןוֿפ גנוקריוו יד,

 ,ץנעטטיזקע רָאי ןטשרע ןייז ךָאנ בײהנָא ןיא דלַאב ןיוש .טיורג רעייז

 ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,רעטַאעט-טסנוק ןייא ךָאנ ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא

 ,ןצרַאוש ַײב רעליּפשיוש יד ןוֿפ לייט ַא.. .ןגעוו עקיבלעז יד ףױא
 "מוא ןעוועג ןענַײז ,עטמיטשעג-שירַארעטיל ןוא עטנעגילעטניא יד

 רעטנוא ןוא טלײטעגּפָא ךיז רָאי ןטיױוצ םעד ןבָאה יז .ןדירֿפוצ

 .ךעטַאעט רעדנַא ןַא טעדנירגעג ימעדךב ןוֿפ טֿפַאשרעריּפנַא רעד

 טקוקעגסיוא טָאה ,טעדנירגעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעט רעַײנ רעד.

 -רַאֿפ לָאז סָאװ ,רעטַאעט -טסנוק רעשידִיי רעתמא רעד ןרעוו וצ

 יד ןעוועג זיא סע.. .רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא סצרַאווש ןעלקנוט

 ,טכַאמעג ךעלגעמ טָאה סָאװ ,רעטַאעט-טסנוק רָאי ןייא ןוֿפ גנוקריוו

 טייקיניזטסּוװַאב רעמ טימ ןוא טייקטסיירד רעמ טימ ןיוש לָאז ןעמ זַא

 -נעלַאט ןייא טַאהעג ןבָאה יז .רעטַאעט-טסנוק שידִיי ַא ךָאנ ןדנירג
 לעונַאמע ןטמירַאב םעד ,רעסישזער ןשיעּפָאריײא ןטנעגילעטניא ןריט

 טכַאמעג רַאֿפרעד טָאה רעטַאעט-טסנוק רעשידִיי רעַײנ רעד .רעכַײר

 ,טליּפשעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעמַארד יד טימ ַײס טירשטרָאֿפ ךס ַא

 טָאה סָאװ ,רעטַאעט ַא ןעוועג זיא סע .עגנוריֿפֿפױא יז טימ ַײס

 | .ןָאט וצ ןבָאה טלָאועג טינ דנוש ןייק טימ

 ןענַאטשעג רעטַאעט רעטנָאמרעד רעד זיא זולב רָאי ייוצ..

 -ןירגעג םיא ןבָאה סָאװ ,רעליפשיוש יד ןוֿפ סולֿפנייא םעד רעטנוא

 טינ ןיא טנַאה עשירָאטַאזינַאגרָא עקידנריֿפנָא עקרַאטש ןייק .טעד

 ןענַאק ןלָאז סָאװ ,ןעגנוּוטֿפױא עשירעלטסניק עסיורג ןייק .ןעוועג

 ךיוא טָאה סע .ָאטעגֿפױא טינ ייז ןבָאה ,ןסַאמ עשידִיי יד ןּפַאכרַאֿפ

 טימ ןענָאק לָאז סָאװ ,רעליפשיווע רעד רעטַאעט םעד ןיא טלעֿפעג

 רעד יו ןסַאמ יד ַײב טבילַאב ןוא סיורג ןרעוו תוחוּכ ענעגייא ענייז

 ."רעִירֿפ ןוֿפ ןעועג טניוװעג זיא רעטַאעט רעשידִיי

 "עט עשידַיי סָאד, ךוב ןשילגנע ןַײז ןיא ןָאסֿפיל ,ס דיוויעד

 יזז) לַאטיּפַאק עטנעצ עצנַאג סָאד ּפָא טיג ?עקירעמַא ןיא דעטַא
 ןוא ?רעטַאעט ןשידִיי םענלנא םעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ (3
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 רעטַאע ט ןשידיי

 רעשידַיי רעד ןוֿפ ןעלקיטרַא ןוא סעיזנעצער יד ןוֿפ ןגוצסיוא טגנערב
 ןייק טינ) ןָא ךיוא טיג רע .רעבַײרש ןוא עסערּפ רעשילגנע ןוא
 ַא) ןוא עּפורט רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןוֿפ המישר (עקידנעטשלוֿפ

 ,רַאוטרעּפער ןטליּפשעג ןוֿפ עטסיל (עטֿפַאהרעלעֿפ

 סָאד טלדנַאהַאב טָאה .עסערּפ יד זַא ,רעטנוא טכיירטש ןָאסֿפיל

 ,טקעּפסער ןכעלנייוועגרעסיוא טימ רעטַאעט םעד טָא ןוֿפ ןײטשטנַא
 -ָאװַאֿפ טָאה עסערּפ יד זַא ,טלַאה רע .גנוקיטומרעד ןוא גנומיטשוצ
 -ערג ַא טימ רעטַאעט ןקיזָאד ןוֿפ םַארגָארּפ עטנַאלּפעג סָאד טריזיר
 ,ץרא-ךרד םעד בילוצ רעטַאעט סצרַאװש סירָאמ יו ןליווטוג ןרעס
 סָאד, ןריֿפֿפױא ןַײז טימ עסערּפ רעד ַײב ןענּוװעג טָאה ימע-ןב סָאװו

 ("רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא, סצרַאוװש ןיא ךָאנ) ?לקניוו ענעֿפרָאװרַאֿפ
 םעד ןוֿפ טײקיטכירֿפױא רעטושּפ ,רעטכע רעד בילוצ רשֿפא ןוא
 ,טלעטשעג ךיז טָאה רעטַאעט סָאד סָאװ ,םַארגָארּפ

 :טבַײרש | ןָאסֿפיל טול | ןָאסיאול גיוודול

 ךיז ןעמדיוו ןַײז טימ ימע-ןב ֿבקעי רעסישזער ןוא רָאיטקַא רעד;
 ןוא טריריפסניא ,טכַארטמרַאֿפ טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא טסנוק וצ
 סָאד,} רעטַאעט-טסנוק ןששידִיי ןוֿפ ץנעטסיזקע רעד וצ טכַארבעג

 ,גנמענרעטנוא עלַארטַאעט עטסלבָאנ יד ,|*רעטַאעט עשידִיי עַינ
 "קיטכיוו יד ןוֿפ רענייא ועוועג זיא ימע-ןב .טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ
 עידִיי ןַײז ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא טסנוק ןוֿפ רעגערט-לקַאֿפ עטס
 עֶלַא יד טנרעלעג ףיט ןוא האנה טֿפַאשרַאֿפ טָאה רעטַאעט-טסנוק
 ןוא ןרָאלק ,ןויסנעטניא ןַא ןוֿפ םייה יד זיא עניב יד עכלעוו ַײב -

 ,"ןבעל ןֿפױא קילב ןרעכעה

 ןעגנוכיירגרעד יד ןוא םַארגָארּפ סָאד טסירגַאב טָאה ןָאסיאול

 ןיא םעטסיס-רַאטס םעד ןגעק טלָאװער ןכַײרגלָאֿפרעד םעד קנַאד ַא
 רעטַאעט-טסנוק רעװקסַאמ םעד ןגלָאֿפכָאנ סָאד ,רעטַאעט ןשידִיי
 סָאװ ,ןטסנוק עלַא ןוֿפ עיצַארעבָאלָאק ַא ןכַײרטשרעטנוא סָאד ןוא

 יעסעיּפ ַא ןיא ןַײרַא ןעמוק

 סױרַא טזַײװ רעטַאעט ןדרַאג סָאד זַא ,טלַאה ןָאטלימעה ןָאטיעלק

 סרעטַאעט |עשילגנע} ערעדנַא עלַא יװ טייקנייש עשיטסיטרַא רעמ
 גרעבנעווָאל ,ע רעטלָאװ .|טנגעג-רעטַאעט יד| רעווקס זמייט םורַא

 ןיא ןעמָאנעֿפ רעתמא ןַא ןיא רעטַאעט-טסנוק עשידִיי סָאד זַא ,טלַאה
 יד ןוֿפ עיצַאנימלוק יד ןעוועג זיא ןוא סרעטַאעט רענַאקירעמַא יד
 ןטנַארגימיא עשידַיי רעקרָאי-וינ יד ןוֿפ ןעגנובערטש עלערוטלוק

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד זַא ,סיוא ךיז טקירד רעקורד ַאקעבער

 -רעטַאעט רענרעדָאמ רעד ןוֿפ סקּוװ ןֿפױא טֿפָאהעג ןוא טקוקעגוצ
 ןלעו ןעגנונֿפָאה ערעייז זַא ,טביילגעג טינ ןבָאה קרָאיד-וינ ןיא טסנוק
 -ַאּפ סע יוװ .טרעדנוהרַאי לטרעֿפ םעד ןיא ןרעוו טכעלקריװרַאֿפ ךָאנ

 ערַאברעדנּוװ יד טימ ןַאזרעּפ עטריטנעלַאט ןייא זיא ,טֿפָא טריס
 טקינײרַאֿפ ,ןטײקיעֿפ עשירעֿפעש ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעיצַאניבמָאק |

 ךיז םורַא ןריריּפסניא וצ חוכב ןעוועג ,ןליוו ןשירעֿפַאש ַא טימ

 ןכיירגרעד וצ טעמדיוועג רעטַאעט ַא רַאֿפ ןשטנעמ עדנעניימליווו
 -לעוו ,ימע-ןב ֿבקעי ןוֿפ ןָאזרעּפ יד זיא סָאד .ןליצ עשיטסיטרַא עתמא

 סיעלּפ גניווריוא סָאד ןריֿפֿפױרַא ןיא רוגיֿפ-טּפיוה יד ןעוועג זיא רעכ
 .רעדלעֿפ עשיטסיטרַא ףיוא רעטַאעט

 רעַײנ, ןוֿפ עּפורט רעד ןוֿפ ןליּפש סָאד ןגעוו רעטעּפש קידנדייר
 :רעקורד ַאקעבער טבַײרש ,*רעטַאעט רעשידִיי

 זיא רעטַאעט-טסנוק ןשידַיי ןיא עַורט רעד ןוֿפ ןליפש סָאד,
 םעד ןיא טילבעצ ךיז ןבַאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עֿפײר ןוֿפ ןענַאטשַאב
 ןעוועג לָאמלייט זיא סזילַאער רעֿפרַאש רעייז שטָאכ... ליטס-לבמַאסנַא
 יד ןוֿפ טײקיטכירֿפױא יד רעבָא טָאה ,קידעיירש ןוא שילרעטסיוא
 ןֿפרַאש ַא רעדָא טסעװעז ןֿפרַאש ַא רַאֿפ ןקָארשעגּפָא טינ ייז ןרָאיטקַא
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 רעכַײר ךס ַא עניב עשידִיי יד טכַאמעג ןבָאה סעידעמָאק ערעייז ,ןָאט

 -קַארַאכ ןליפש סָאד .עניב (עקיכַארּפש שילגנע) רענַאקירעמַא יד יװ

 ,ךַײר ןעוועג זיא סָאוװ ,קינכעט ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא ןעוועג זיא ןרעט

 ןעוועג קידנעטש ןענַײז ןעגנוריֿפֿפױא יד .. .קידעֿפש ןוא קימָארטש

 עטסטנַאסערעטניא עמַאס יד | ןעועג קֿפס םוש ןָא ןענַײז ייז .קידעבעל

 ."1920 ןָאזעס ןוֿפ

 .ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ .ע .ש

 ,2405 .וז ,דנַאב רעטייווצ ,"רעטַאעט שידִיי עטכישעג , -- ןירָאג .ב
 14 .ינ , גָאט רעד , ,ןָאס םוצ ךיז טיירג .רעטאעט עַײנ, סָאד -- {--)

 ,1919 יגוי
 ,1919 ילוי 19 ,.י .ג ,"ש'זָאמ , ,רעטַאעט ןעדרָאג רעַײנ רעד -- ןירָאג .ב
 טסוגיױא 20 ,י .נ ,"גָאט רעד , ,ןָאזעס רעטַאעט םעד ןוֿפ גנונֿפערע יד -- {--)

9 
 ןעשיטַאמַארד רעזנוא ןוֿפ ןסעיּפ- סגנונֿפערעד יד -- {אשיירַאב .מ} םירג .מ

 ,1919 .טּפעס 3 ,'גָאט רעד , ,ןָאזעס
 ,1919 .טּפעס 6 ,טרָאד ,,עמשטערק עטסוּפ יד , -- םירג .מ

 ,"יש זָאמ,, ,רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ ןיא עמשטערק עטסופ יד -- ן'רָאג .ב
 | ,1919 .טּפעס 8 ,י

 ןעשידיא םעַײנ, ןיא "טמשטערק עטסוּפ יד , ס'ןייבשריה --- ףָאגָאר ללה
 ,1919 .טּפעס 13 ,.י .ג ,/ וװרָאֿפ , ," רעטַאעט

 ,ןעדרַאג רעװקס ןָאסידעמ ןיא רעטַאעט עשידיא עַײנ סָאד --- װָארַאטָאלָאז .ה
 | | ,1919 .טּפעס 14 ,.י .ג ,גָאט רעד,

 ,1919 .טּפעס 27 ,.י .נ ,"ש'אֿפ , ,ןציטָאנ רעטַאעט -- לעסקייד .ש
 ,"גָאט רעד , ,רעטַאעט ןעטידיא םעַײנ ןיא /ןעשנעמ עמַאזנייא -- םירג .מ

 ,1919 .טקָא 8
 ,.י .נ ,טַאלבעגָאט סעשידִיי, ,,עמשטערק עטסוּפ יד , -- יקנעי רעד לארׂשי

 ,1919 .טקָא 6
 ,טקָא 24 ,.י .ג ," .װרָאֿפ , ,ערעטַאעט עשירַארעטיל יײװצ יד ןיא --- ףָאגָאר ללה |

,9 
 סעשידִיי ,ןַאמטּפױה דרַאהרעג ןוֿפ ןעשנעמ עמַאנײא -- יקנעי רעד לארׂשי

 ,1919 .טקָא 27 ,.י .ג , /טַאלבעגָאט
 ,1919 רעבָאטקָא 29 ,.י .ג ,"ש'זאמ , ,"ןשטנעמ עמַאזנייא , -- ןירָאג .ב
 ,1919 .ָאנ 22 ,.י .נ ,/ גָאט רעד , ,/ חישמ רעמוטש רעד , -- קיזמ לאירוא
 ,"רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ , ןיא 'חישמ רעמוטש רעד , סיקסניּפ -- ןַאהַאק .בא

 ,1919 .צעד 5 ,.י .נ ," ,ורָאֿפ
 י .ג , גָאט רעד, ,רעטַאעט םעַײנ ןיא ' הלילד ןוא ןושמש , --- ןיקסַאר יצר

 ,1919 .צעד 4
 ,1919 .צעד 27 ,טרָאד ,'רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ , ןוֿפ רענעלּפ -- {--}
 ,"װרָאֿפ , ,עגהיב רעשידיא רעד ףיוא עידעמָאק טרָאס עַײנ א -- ןַאהַאק .בא

 ,1920 .רַאונַאי 5 ,י .נ
 ,1920 .נַאי 11 ,"ש'זַאמ , ," סערּפסקע סקנָארב , -- ןירָאג .ב
 רַאונַאי 12 .י .נ ,/טַאלבעגָאט , ,/סערּפסקע סקנָארב , -- יקנעי רעד לארׂשי

0, | 
 ,"גָאט רעד , ," רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ , ןיא 'רעדלעֿפ ענירג יד, --- לאגניד .ס

 | .1920 לירּפַא 2 ,.י ;נ
 י.י .ג , ש'זאמ , ,רעטַאעט םעַײנ םעד ןיא "רעדלעֿפ ענירג יד, --- ןירָאג .ב

 ,1920 לירּפַא 5

  ,װרָאֿפ , ,טליּפשעג טנַאסערעטניא ,עסעיּפ עטנַאסערעטניא ןַא -- ַאהַאק .בא
 ,1920 לירּפא 12 ,י .נ

 ,",װרָאֿפ , ,רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ םעד ןיא "רעמוטש רעד , -- 3 ללה

 40 לירּפַא 14 ,

 | ,0 יַאמ 17 ,.י .ג ,,ש'זאמ ,, ,,רעמוטש רעד --- יג .ב

 ,0 טסוגיוא 21 ,.י .ג ,"טַײצ יד ,"תוחוּכ עליטש , ןיא טיורקדליש --- ןיטנע .י
 י .ג ,/טַײצ יד,, ,ןָאזעס רעטַאעט ןוֿפ בױהנָא רעד --- |יקסניּפ דוד| סלוּפ .ד

 | ,1920 טסוגיוא 9

 ןיא טירטֿפױא רעטשרע סטיורקדליש --- החמׂש ,עטרעטשרַאֿפ ַא א -- ןירָאג .ב
 .,1920 .טּפעס 1 ,י ינ , "ש'זאמ , ,רעטַאעט םעַײנ

 ,"גָאט רעד , ,,רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ,, ןיא ? תוחּכ עליטש יד, -- לאגניד .ס

 ,1920 .טּפעס 3 ,י .נ
 16 ,י .ג ,/טַאלבעגָאט , ,טירטֿפױא רעַײנ סטיורקליש -- יקנעי רעד לארׂשי

 ,1920 .טּפעס
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 ס'יָאטסלָאט ןיא ןַאמ רעגיטכיזרעֿפײא רעד סלַא טיורקדליש -- ןַאהַאק ,בא

 ,1920 .טּפעס 28 ,.י .נ ,' .װרָאפ , ,' ַאטַאנָאס רעציירק, }

 ,"רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ , ןיא ס'יָאטסלָאט ' ַאטַאנָאס רעציירק, = לָאגניד .ס

 ,1920 .טקָא 1 ,.י .נ ,/ גָאט רעד

 .,* .ג , ש'זאמ , ,רעטַאעט ןעיינ ןיא /אטַאנָאס רעציירק יד , -- ןירָאג .ב
 .1920 .טקָא 3

 ,1920 .טקָא 18 ,.י .נ ,"ש'זאמ , ,ןעלדיֿפ טסברעה -- ןירָאג .ב
 ,1920 .װָאנ 17 ,.י .ג ,"ש'זַאמ , ,קָאליש סלַא טיורקדליש --- ןירַאג .ב
 .צעד 27 ,.י .ג ,"טַאלבעגָאט , ,ןעבעל ַא רַאֿפ ןעבעל ַא -- יקנעי רעד לארׂשי

 ,"ש' : 2 | י10
 ש זַאמ, ,רעטַאעט םעַײנ םעד ןיא 'טײרּפשעצ ןוא טייזעצ , --- ןירָאג .ב

 .1921 רַאונַאי 26 ,.י .נ

 ,1921 רַאורבעֿפ 3 ,י .נ ,"ש'זאמ,, ,"סעקינדונ יד , --- ןירָאג .ב

 ,1921 רַאורבעֿפ 7 ,.י .ג ,/טַאלבעגָאט , ,סעקינדונ --- יקנעי רעד לארשי

 ,"טַאלבעגָאט, ,װָאמיד ישזער ,שֵא םולש -- /סוחי, -- יקנעי רעד לארׂשי

 ,1921 רַאורבעֿפ 21 ,.י .ג

 .1921 ץרעמ 22 ,.י .ג ,"ש'זַאמ , ,"שטעּפ טמוקַאב סָאװ רעד, --- ןירָאג .ב

 11 .י .נ , טַאלבעגָאט סעשידִיי, ,/קיזמ עלעקייא" , -- יקנעי רעד לארי

 | .1921 לירּפַא

 עניב רעשידיירענַאקירעמַא רעד רַאֿפ טײטַאב סנייבשריה ץרּפ --- ןיטנע לאוי

 ,251 2 1 ,1941 ,קרָאײוינ ,/ ןייבשריה ץרּפ ,

 ,0 .טקָא 13 ,.י .נ ,"ש'זאמ , ,"המקנ ןוֿפ טָאג , ןיא טיורקדליש -- ןירָאג .ב

 ,רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ ןיא "המקנ ןוֿפ טָאג , ס'שַא םולש --- קיזמ לאירוא

 ,1920 .טקָא 15 ,י .נ ,"גָאט רעד,
 .טקָא 19 ,.י .ג ,"טַײצ יד , ,רעטַאעט םעַײנ ןיא "המקנ ןוֿפ טָאג , -- ןיטנע .י

0, 
 ," .װרָאֿפ , ,רעטַאעט םעַײנ םעד ןיא ןעטנעװָא ייווצ -- ןַאהַאק .בא

 ,1920 .טקָא

 יי .ג , גָאט רעד, ,רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ ןיא ? קָאליײש , -- ןייטשּפע .א

 ,1920 .װָאנ 9

 20 ,י נ

 30 ,י .ג , ".װרָאֿפ ,עמַארד רעפיט א ןוֿפ טַײז עשימָאק יד --- ןַאהַאק .בא

 ,1921 .ָאנ

 3 ,י .ג ,'גָאט רעד , ,'טַארײהרַאֿפ טינ ,טַארײהרַאֿפ ָאי,, --- קיזמ לאירוא

 : ,1920 .צעד

 ,"טַאלבעגָאט סעשידִיי , ,טַארײהרַאֿפ טינ ,טַארײהרַאֿפ ָאי -- יקנעי רעד לארׂשי

 | | . ,1920 .צעד 12 ,י .נ

 יי .1 ,טַײצ , ,רעטַאעט םָעַײנ ןיא /ןעבעל ַא רַאֿפ ןעבעל ַא, -- ןיטנע .

 ,1920 .צעד 2
 ,רעטאעט םעַײנ ןיא טלַאהניא ןעשיטַאמַארד ןעֿפיט ַא טימ עסעיפ ַא -- ןידלעז .א

 ,1920 .צעד 24 ,.י .נ ,'גָאט רעד ,
 יי .1 , טַאלבעגָאט סעשידִיי, ,ןעבעל א רַאֿפ ןעבעל ַא -- יקנעי רעד לארׂשי

 | ,1920 .צעד 7
 י .ג ," ,װרָאֿפ , ,"ןעבצל ַא רַאֿפ ןעבעל א, ס'נייבשריה ץרּפ -- ןַאהַאק ,בא

 ,1920 .צעד 8
 5 .ג , סדנוק רעסיורג רעד, ,ןיארטַאעט -- ןרעקידעבעל רעד} עק'םייח

 .1920 .צעד 1

 רעד, ,רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ ןיא ,טײרּפשעצ ןוא טַײזעצ , -- ןידלעז .א

 ,1921 רַאונַאא 2 ,י .נ ,'גָאט
 / ,",װרָאֿפ,, ,רעטַאעט םעַײנ ןיא םכילע םולש ןוֿפ עידעמָאק ַא --- ןַאהַאק .בא

 ,1921 רַאונַאי 19 י .נ
 ןעשידיא םעַײנ, ןיא ' טײרּפשעצ ןוא טַײזעצ , ס'מכילע םולש -- ןיטנע .י

 ,1921 רַאונַאי 26 ,י .נ ,/טַײצ יד , ,רעטאעט
 ,י .נ ,,ש 'זָאמ, ,רעטַאעהט םעַײנ םעד ןיא טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ -- ןירָאג .ב

 .1921 .נַאי 6
 ןעשידיא םעַײנ, ןיא װָאמיד ּפיסָא ןוֿפ ,סעקינדונ יד, -- ןיקסַאר לואש

 .1921 רַאורבעֿפ 4 ,.י .נ ,"טַײצ יד , ," רעטַאעט
 ,רעטַאעט םעַײנ ןיא װָאמיד ּפיסָא ןוֿפ עסעיּפ עשיטסירָאמוה א ---.ןַאהַאק .בא

 ,1921 רַאורבעֿפ 9 ,.י .נ ," ,װרָאֿפ ,
 ,"רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ,, םעד ןיא ' סעקינדונ,, ס'װָאמיד ּפיסָא --- ןידלעז .א

 ,1921 רַאורבעֿפ 11 ,.י .נ ,"גָאט רעד ,
 15 ,י .נ ,,טַײצ יד , ,רעטַאעט םעַײנ ןיא / סוחי, ס'שא םולש -- ןיטנע .י

 ,1921 רַאורבעֿפ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 י ,ג ,? ,ורָאֿפ , ,רעטַאעט םעַײנ ןיא 'סוחי רעד , ס'שַא םולש --- ןַאהַאק .כא
 : | ,1921 .בעֿפ 5

 רעד , ,'רעטַאעט ןעשידיא םעַײנ, ןיא /סוחי, ס'ׁשֵא םולש --- ןידלעז .א
 ,1921 רַאוובעֿפ 18 ,,י .נ ,/ גָאט

 עלעקייא , ס !סרעמאש ,א ןיא ןעליּפש רַאברעדנואװ ס .טיורקדליש -- ןיטנע .י

 ,1 ץרעמ 8 ,י .ג ,,טַײצ יד, ,' קיזמ
 יי .ג , גָאט רעד, ,רעטַאעט םעַײנ ןיא .קיזמ עלעקייא , --- קיזמ לאירוא

 | | ,1921 ץרעמ 0
 ,.י .ג , טַײצ יד, ,,שטעּפ טמוקַאב סָאװ רעד , ס'װעיערדנַא -- ןיטנע .י

 ,1921 ץרעמ 8
 ,1921 יַאמ 17 ,.י .ג , ש'זאמ ,"רעטכָאֵט עשידיסח יד, -- ןירָאג .ב

 אי .נ ,/טֿפנוקוצ יד, ,ןָאזעס רעטַאעט רעטידיא רעטצעל רעד -- ןיטנע .
 . ,1921 יַאמ
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 ,59 .ז ,1929 ,עשרַאװ ,אילַארטַאעט --- םיובלעטייט םהרבא

 וינ ,,רעטַאעט טסנוק רעשידיא רעד ןוא ץרַאװש סירָאמ , -- ןילַאיב .ר .א
 ,90793 .זז ,19234 ,קרָאי

 רעשידיירענַאקירעמַא רעד רַאֿפ טַײטַאב סנייבשריה ץרּפ -- ןיטנע לאוי
 ,251752 .זז ,1941 ,קרָאי-וינ ," ןייבשריה ץרּפ , ןיא ,עניב

 ,דנַאב רעטייװצ ,1959 ,קרָאיײרינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ , -- רעלדַא יליצ
 סאצוס 5. ןוחפסא -- ?ידחפ צץוסופה זהסאד8-= ןא אא668וס8", 1965,

 סס. 396 - 4232 :

 { ?} ,גיסיילפ

 ןוא ,עקירעמַא ,גרובסטיּפ ןיא טֿפעשעג-ןסעטַאקילעד ַא טָאהעג

 -קנעש ,לַאטנעזָאר ןַאטײנ) עּפורט עשידִיי ַא 1900 ןיא טרישזַאגנַא

 -נהעש ידייס ,ןַאמטָאר ,ןײטשרעלַאװ ןַאמייה ,ןיײטשכָאה ֿבקעי ,ןַאמ

 ןליּפש ןעמוק וצ (טַאלבגירג ,ןיקדָארַאב .סרמ ,דלָאג יסעב ,דלָאג

 -רעטַאעט רעשידִיי ַא ןרַאװעג .ֿפ זיא טלָאמעד טניז .גרובסטיּפ ןיא

 טָאה רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג רעטעּפש זיא רע .רעשזדענעמ

 -קירוצ ךיז ךָאנרעד ןוא ,סרעטַאעט-עטעירַאוװ עשידִיי טימ טריֿפעגנָא

 יז ןיא לעטָאה ַא טנֿפעעג ןוא ,ןטֿפעשעג-ײעטַאעט ןוֿפ ןגיוצעג

 | ,גרעב

 ןעוועג ןוא עסירטקַא עשילגנע ןַא זיא טענַאשזד רעטכָאט סי
 ,ןוז ס'.ֿפ ."םעהט דעיל לעש דליישט לטיל יע; ןוֿפ רַאטס רעד
 ,רָאיטקַא רעשילגנע ןַא ןעוועג ךיוא זיא ,(ןברָאטשעג) ָאיימ דרַאשטיר

 | ,רַאװיּפ זואר ןוא רעטומלרעּפ םולש ןוֿפ ,ע .ש

 האל ,םיולפ

 ,םירחוס -- ןרעטלע .ןסײרּפ-חרזמ ,ןעזָאּפ ןיא 1870 ןריובעג

 ,ןָאדנָאל ןייק ןרעטלע יד טימ טרירגימע םישדח 8 ןוֿפ דניק סלַא

 טייקיטעט-עניב ריא ןבױהעגנָא .לוש .ַא ןיא טנרעל יז ּווװ ,דנַאלגנע

 -עג רעטעּפש ןוא ןבולק עשיטַאמַארדישידִיי ןיא ?רעבָאהביל, טימ

 | ,עסירטקַא עשידִיי עלענָאיסעֿפָארּפ ַא ןרָאװ

 ןַאמ ריא סָאװ ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טכַאמעגטימ טָאה .פ

 ךַײלגוצ טייקיטעט-עניב ריא קידנסַײררעביא ,ןַאמשיֿפ דרַאנרעב
 ן .םיא טימ

 .} .מ
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 רעטַאע ט ןשידיי

 ר"ד .ל ןיװרַאמ ,רענייז

 ַײב ,עקירעמַא ןוֿפ ןטַאטש עטקינײרַאֿפ
 .עיצילַאג ןוֿפ ןעמַאטש עכלעוו ,ןרעטלע

 ןיא לוקס-ייה ןוא רַאטנעמעלע טקידנעעג

 ַא ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיב ןוא ןילקורב
 -ַאב ךיז 1945 זיִב 1943 ןוֿפ .הרוּת-דומלּת
 עעמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא טקיליײט

 ןוא דנַאלָאה ,דנַאלשטַײד) ןרעלטיה ןגעק

 -יזרעווינוא רעד ןיא טרידוטש .(עיגלעב

 ןיא טָאה רע ּוװ ,סעלששזדנַא-סָאל ןוֿפ טעט

 םעד ןוא ?0- 2- ןַײז 1950 ןיא ןוא 5- 2- ןַײז ןעמוקַאב 8
 .ַאנַאידניא ןוֿפ טעטיזרעווינוא ןיא 1960 ןיא לטיט-רָאטקָאד

 ןוֿפ טעטיזרעווינוא ןיא רָאטקורטסניא ןעוועג 1955 זיב 1953 ןוֿפ

 -וינ ןיא שזדעלָאק רעטנָאה ןיא רערעל 1955 טניז ןוא ַאנַאידניא

 ןוא ןדייר ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ לטיט םוצ טנידרעד ךיז טָאה רע ּוװ ,קרָאי

 ענַײז .טנעמַאטרַאּפעיז םעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ טציא זיא ןוא ,רעטַאעט

 -ַאמַארד ןוא ישזער .קיטירק ,רעטַאעט ןרעדָאמ םורַא ןעמענ םידומל

 -עט סגנויצרעד/ ןוֿפ רָאטקַאדער-סגנוטלַאװרַאֿפ ךיוא זיא .ז .עיגרוט

 . ןרָאטקעריד ןוֿפ דרַאָאב ןוֿפ דילגטימ ,(1962764) *לַאנרושז רעטַא
 - *עט-סגנויצרעד רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ טעטימָאק-וװיטוקעזקע ןיא
 "וינ ןוֿפ רעבעג-הצע רעטַאעט -- 1964:65 ,טֿפַאשלעזעג-רעטַא
 ,טסנוק רַאֿפ לסנָאק-טַאטש רעקרָאי

 טכעלטנֿפערַאֿפ) ,"טרעצנַאק רעיולב,, עסעיּפ יד טסַאֿפרַאֿפ טָאה .ז

 זיא סָאװ (1956 ,ןָאטסָאב ,*56"1955 ףָא סיעלּפ טרָאש טסעב יהט; ןיא
 -ירֿפ ןיא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןרָאװעג טליּפשעג םישדח ייווצ

 ילוי ,ָאידַאר רעשינעילַאטיא רעד ףיוא ןרָאװעג ןבעגעג 1957 גניל

 רעבמעצעד ןיא ,ָאידַאר-לארׂשי רעד ףיוא "המיבה, רעד ךרוד 9
 ,ןילרעב ֿברעמ ןיא 1963 רעבמעטּפעס ,עילַאטיא .,ןָאלוב ןיא 2

 ןיא 1967 רַאונַאי ןיא ןוא ,סליעוו טראנ ןיא 1963 רעבמעוװָאנ ןיא
 ןעגנוריֿפֿפיױא רעבָאהביל ףיוא ךיוא ןוא (עיװַאלסָאגוי) בערגַאז

 ךיוא זיא רע .(דנַאלגנע ןּוא עקירֿפַא-םורד ,ןָאז לַאנַאק ,עדַאנַאק ןיא
 ןוֿפ (רעבָאֿפ ןָאעל ןוא ןַאמירֿפ ןאשזד טימ ןעמַאזוצ) רבחמטימ רעד
 (1960) ןיא סָאװ,"ליטס רעדָא ואראב ,געב/; עסעיּפ רעשילַאקיזומ רעד

 .קרָאי-וינ ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג טַײצ עצרוק ַא

 שזדעלָאק רעטנָאה ןיא טריֿפעגֿפױא .ז טָאה 1963 זיב 1955 ןוֿפ

 - .ןעגנוריֿפֿפױא ערעסערג 10 רעביא

 "עט ןשידִיי ןגעוו סרעדנוזַאב ,רעטַאעט ןגעוו רָאטקעל ַא זיא .ז

 שידֵיי עגונב רעבעג-הצע רעד יװ טקילײטַאב ךיז טָאה ,רעטַא
 ןגעוו (19667-67) םּועזומ ןשידִיי ןוֿפ גנולעטשסיוא רעד ןיא רעטַאעט
 סעיצקעל ייווצ ןטלַאהעג ,"דייס-טסיא רעד ןוֿפ לייט ןעטשרעטנוא;

 -ירעמַא רעד ןוֿפ החגשה רעד רעטנוא (1967) רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו

 ןיא) ךיז טקילײטַאב ,טֿפַאשלעזעג רעשירָאטסיה רעשידַיי רענַאק

 ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו סמויזָאּפמיס-עיזיוװעלעט ןיא (שילגנע

 .רעכיב-רעטַאעט עשידִיי ןגעוו סעיזנעצער ךיוא טבַײרש

 ;טבַײרש גייווצרעבליז ןמלז

 טסנוק-רעטַאעט יד ןוא עיגרוטַאמַארד טרידוטש טָאה רעגייז
 ןסָאלשַאב טָאה ןוא ,סעלע:עזדנַא סָאל ןיא ץינלעמ רָאסעֿפַארּפ ַײב
 זַא ,ןסָאלשַאב קיטַײצכַײלג טָאה רע .טיבעג םעד ןענעמדיוו וצ ךיז!

 רע ףרַאד טיבעג סעד טימ ןבעגּפָא ךיז קירעהעג יו ןענַאק וצ ידּכ
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 ,קרָאי-ויג ןיא 1924 לירּפַא 14 ןריובעג

 ַא ןבַײרשנַא רע ףרַאד קעווצ םעד רַאֿפ וא ,טַארָאטקַאד ַא ןבָאה

 -עט עשעידִיי סָאד טכוזַאב טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ קידנבָאה .עיצַאטרעסיד

 ןַײז רַאֿפ עמעט יד יו ןבצונַאב וצ ןבילבעג םיא ַײב זיא ,רעטַא

 רעבָא טָאה רע .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג יד -- עיצַאטרעסיד

 ידכ שִידִָיי רֶעמ ןענעק רע ףרַאד קעווצ םעד רַאֿפ זַא ,ןענַאטשרַאֿפ

 .רוטַארעטיל-רעטַאעט עשידִיי יד לַאניגירָא ןיא ןענעייל ןענָאק וצ.

 ךיז טָאה רע ןעוו ..|שיִדִיי ןענרעל | ךעלטנירג ןעמונעג טָאה רע

 עיצַאטרעטיד ןַײז רַאֿפ רע טָאה ,שידִיי ןיא רעקיטכעמ טליֿפעג ןױש

 ןיא רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ עטכישעג יד ןבַײרשוצנַא ןבילקעגסיוא

 .-ַאמָאט סירָאב טניז ,1881:-1891 ,רָאי ןעצ עטשרע יד ןיא עקירעמַא

 זיב קרָאי-ינ ןיא גנולעטשרָאֿפ עטשרע ןייז ןבעגעג טָאה יקסועש

 .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא ןידרָאג ֿבקעי

 -ַארעטיל-רעטַאעט רעשידיי רעד טימ טנגונגַאב טינ ךיז טָאה :ז

 עסערפ עשידָאירעּפ עשידיי יד .טרידוטשעגכרוד טָאה רע .רוט

 ןעועג טינ ךָאנ םיא רַאֿפ זיא סָאד ךױא ןוא ,עכָאּפע רענעי ןֿפ
 ןוֿפ עסערּפ עשידיי-טינ יד טרידוטשעגכרוד טָאה רע .גונעג
 ןרָאװעג טקורדעג טרָאד זיא סָאװ ,ץלַא טריטָאנרַאֿפ ןוא טַײצ רענעי
 ןֿפוא ַאזַא ףױא ןעגנלעטששרָאֿפ -רעטַאעט עשידִַיי עטשרע יד ןגעוו
 ןטערע םוצ ,טיג סָאװ ,ןטַײז 600 ןוֿפ ךוב ַא ןבירשעגנָא רע טָאה
 עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ בצמ ןגעוו דליב רָאלק ַא ;לָאמ
 יד ןוֿפ סעלעבַאט עױנעג ףױא טציטשעג ,רָאי ןעצ עטשרע יד ןיא
 ןרָאיטקַא יד ןוֿפ ןעגנורעדנַאו יד ,סרעטַאעט עשידִיי עקיטלָאמעד
 -ןרט יד ןוֿפ לעטשנעמַאזװצ רעד ,רערעדנַא רעד ןיא עּפורט ןייא ןוֿפ

 ,סרעטַאעט יד ןוֿפ עגַאל עשימָאנַאקע יד ,רָאטרעּפער םעד ,סעפ
 ,קיטירק רעד ןוֿפ ןוא םוקילבוּפ ןוֿפ ףווּפָא םעד ךיוא יו

 ןקיטכיר ַא ןֿפַאשעג טָאה ,רעשרָאֿפ רעטַאעט ַא ,רעגייז .ל ןיוורַאמ
 זיב זיא עיצַאטרעסיד יד .עטכישעג-רעטַאעט רעשידִיי ַא רַאֿפ דוסי
 םרָאֿפ רענעבירשעג ןישַאמ ןיא רָאנ ,ןרָאװעג טקורדעג טינ טנַײה

 ןיא ירערבייל-סערגנָאק רעד ןיא ,רבחמ סַײב סעיּפָאק ךיז ןעניֿפעג
 סָאװ ,טעטיזרעווינואדַאנַאידניא םעד ןיא ןוא ָאווְיי ןיא ,ןָאטגנישַאוו
 ,עיצַאטרעסיד יד ןעמונעגנָא טָאה

 ןיא ןעמוקַאב רעגייז .ל ןיוורַאמ טָאה קרעוו ןקיזָאד ןוֿפ דנורג ןֿפױא

 ,עיֿפָאזָאליֿפ-רָאטקָאד לטיט םעד טעטיזרעווינוא ַאנַאידניא ןיא 0

 שעזדעלָאק רעטנָאה ןיא רָאסעֿפָארּפ-טנעטסיסַא ןרָאוועג רע זיא ךָאנרעד

 -קעריד ךיוא ,טנעמטרַאּפעד-רעטַאעט ןוא עיצקיד ןיא קרָאידינ ןיא

 -רעדָאמ ןגעוו סעיצקעל טלַאה רע ּווו ,טַאטעקרעוו-רעטַאעט ןוֿפ רָאט

 ,רעטַאעט םענ

 ןרָאװעג עיצַאטרעסיד ןיז ןַײרש ןוֿפ ךשמ ןיא ,זיא רעגייז .רד

 עקידענעל ַא טציא רע טלמַאז.. טעברַא ןַײז ןיא טבילרַאֿפ קידלַאוװג

 -עטעוו-רעטַאעט עשידיי טימ טערּפשעג עטרידרָאקער) קעטָאילביב

 ןַײז ופ לייט ןטיױוצ ןֿפױא ךיא טעברַא ןוא ,(שילגנע ןיא ,ןענַאר

 םוצ זיב ןידרָאג ֿבקעי ןוֿפ עכָאּפע יד ןעמענַײרַא טעוװ סָאװ ,קרעוו

 ."רעטַאעט-טסנוק ןשידִיי, ןוֿפ ןיטשטנַא

 "וטש ,לעטש ןוא טרָא ןֿפױא ,טַײצ רָאי ַא ךיוא טָאה רעגייז .רד

 - טיירג רע סָאװ ,דנַאלגנע ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג יד טריד

 ,טעברַא-שרָאֿפ ערעסערג ַא יװ וצ

 רַאֿפ טײלעגנוי עשידִיי רענַאקירעמַא ןשיװצ סערעטניא -- גייווצרעבליז ןמלז

 ,1963 רעבָאטקָא ,קרָאי-וינ ,"גנואיצרעד ןוא רוטלוק , ,רעטַאעט שידִיי

 ןיא רעטאעט ןשידִיי ןגעװ ךוב רעשילגנע סרעלימ --- גייווצרעבליז ןמלז

 ,1968 ,6 'ג .י .ג ,/רוטלוק עשידִיי , ,טיָארטעד
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 סירָאמ ,רעבלענ

 | (1954 ילוי 30 .טשעג --- 1891 .בעג|

 ,עיצילַאג ,גרעבמעל ןיא 1891 ןריובעג
 ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןַײרַא זיא רע ּוװ
 .ןָאדנָאל ןיא ןליּפש ןרָאֿפעג רעטעּפש ןוא
 הנותח רע טָאה ,טרָאד ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ
 טרָאֿפ ,קילרַאק ַאינעג עסירעטקַא רעד טימ

 רעטַאעט שידִיי ןליּפש קירוצ ריא טימ

 ןיא טעטש ערעדנַא ןוא זירַאּפ ,ןָאדנָאל ןיא
 סע ּוװ ,עניטנעגרַא ןייק ךָאנרעד ,עּפָארײא
 ןוֿפ עּפורט ַא 1928 ןיא ךיז טריזינַאגרָא
 ,ןוָארב עזָאר ןוא סירָאמ) ןרָאיטקַא עגנוי

 ןרהַא ןוא גרעברעקוצ עליצ ןוא ןָאעל ,רעבלעג ַאינעג ןוא סירָאמ
 רעביא רעטַאעט שידִיי ןליּפש םורַא טרָאֿפ רעכלעוו ,(ווָארדנַאסקעלַא
 ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ייז ןכַאמ ךָאנרעד ןוא ץניוװָארּפ רעניטנעגרַא רעד
 םורד ייר ַא רעביא ןעגנולשטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידַיי טימ עענרוט ַא

 ןוא ,עקיסקעמ ןיא ןעמוק ייז זיב רעדנעל רענַאקירעמַא-לַארטנעצ ןוא
 .רעטַאעט שידִיי ליבַאטס ַא ָאד ןריזינַאגרָא יז

 -ָארטסַאג עשידִיי ןוֿפ ָאירַאסערּפמיא רעד ךיוא ןעוועג זיא .ג
 -רעטַאעט עשידִיי טריסישזער רעטעּפש טָאה ןוא ןרָאיטקַא עקידנריל
 עקיסקעמ ןיא טכַארבעג ךיוא טָאה רע .ןרָאטַאמַא טימ ןעגנולעטשרָאֿפ

 -ָאידַאר שידִיי ַא ןוֿפ רָאטַאיציניא רעד ןעוועג זיא ןוא ןעמליֿפ עשידִיי
 םיא זיא סע ןעוו שילַארָאמ ןטילעג ליֿפ רעייז טָאה רע .םַארגָארּפ
 .ערעירַאק-עניב ןַײז ןבעגוצֿפױא ןעמוקעגסיוא

 .יטיס עקיסקעמ ןיא ןברָאטשעג .ג זיא 1954 ילוי 20 םעד

 :טגָאזעג טרעו "עמיטש עשידיא, רעד ןיא גָאלָארקענ ןיא
 רעד ןברָאטשעג זיא ,ירֿפ רעד ןיא קיטשרענָאד ,ןטכענרעייא,

 ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןַארעטעװ רערעלוּפָאפ ןוא רעטנַאקַאב
 ,טייקנַארק עטסנרע ןוא ערעגנעל ַא .היע רעבלעג סירָאמ ,עקיסקעמ
 -ַאקילּפמָאק עכעלטע ךרוד ןרָאװעג רערעוװע וצרעד ךָאנ זיא סָאװ
 -רענע יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ ןבעל םעד וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה ,סעיצ

 ןשידִיי ןוֿפ רעב ןוא ןרָאיטקַא עשידִיי עטסשימַאניד ןוא עטסשיג
 | .בווי רעזדנוא ןוֿפ "תיסשארב, םעד ןיא רעטַאעט

 ןַיז טימ ןעמַאװצ עקיסקעמ ןייק ןעמוקעג זיא רעבלעג סירָאמ
 ןַאד טָאה רע .קירוצ רָאי קיצנַאוװצ ןוא עכעלטע טימ עינעג ױרֿפ

 רעשידִיי רעד ףיוא ערעירַאק עלוֿפרילָאק ַא ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש
 -ירעמַא עכעלטע ןיא ןוא (עיצילַאג-חרזמ) םייה רעטלַא רעד ןיא עניב
 תונשקע טימ רעבלעג סירָאמ טָאה עקיסקעמ ןיא ָאד .רעדנעל רטנַאק
 ןגיה םעד רַאֿפ רעטַאעט שידִיי ןליּפש וצ ךיז ןעמונעג םזַאיװטנע ןוא
 ָאד טָאה עקיסקעמ ןיא רעטַאעט עשידִיי סָאד .םוקילבופ ןשידִיי
 -רַאֿפ סע זיא טַײצ עסיוועג ַא ןוא ,דָאירעּפ-ץנַאלג ַא ןַאד טכַאמעגכרוד
 ןליֿפַא וא עיצוטיטסניא רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ
 ַארדנַאעל ןוא ןרעּפ ףיױא) עדייבעג-רעטַאעט רעקידנעטש ַא טימ
 ,(עיַאוו

 -עגכרוד רעבלעג טָאה ןבעל ןַײז ןוֿפ טַײצ רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא

 -ןגעלעג ַא טַאהעג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טָאה רע .םרַאוװ ןוא טלַאק טכַאמ

 עניב רעשידִיי רעד ןוֿפ רעטערב יד ףױא ןָאט ץנַאלג ַא וצ טיה
 יב רעדָא דנַאלסױא ןוֿפ רעלטסניק-טסַאג ַא ןעמוק טגעלֿפ ַאד ןעוו

 הרירב ערעדנַא ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .טייהנגעלעג רעלעיצעפס ַא
 שממ טגעלֿפ רע רעבָא ,תוסנרפ ערעדנַא וצ ןעמענ ךיז טזחמעג ןוא
 םַײב ;טעברַא-רעטַאעט לקיטש ַא ןכַאמ.ךיז טגעלֿפ םיא ןעוו ןבעלּפָא
 ערעייז וצ ןלוש עשידִיי עגיה יד ןוֿפ רעליש עכעלטנגוי ןרימירג
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 ןופ ןָאקיסלעל

 ןעוועג ֿבגַא זיא ןרימירג) ןעגנורעַײֿפ ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןטירטֿפױא

 עלעסעיפ ַא ןריסישזער טגעלֿפ רע ןעוו רעדָא ,(טעטילַאיצעּפס ַא ענייז

 .גננלעטשרָאֿפ-לוש ַא רַאֿפ

 ערעסערג ַא ךרוד ור רעקיבייא ןַײז וצ ןרָאװעג טיײלגַאב זיא רע...

 ןץא ןענױױװ סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידִיי ,עטנַאקַאב ןוא טנַײרֿפ עפורג

 טימ ןעמַאװצ רעטַאעט שידִַיי טליפשעג ןבָאה סָאװ ןוא עקיסקעמװ

 רע עכלעוו םורַא רעוט-רוטלוק א רעבַײרש עשידִיי ,ןרעבלעג

 ןבָאה רבק םענעֿפָא םַײב .טנַאנ ןַײז וצ טַאהעג ביל קידנעטש טָאה

 ,ערעדנַא וא ןיטשניבור השמ ,ץנַאלג ֿבקעי רעבַײרש יד טדערעג

 "עניב וא רֿבח רעטוג ַא סרעבלעג ,ןײטשלעקניֿפ םהרֿבַא .שזניא

 "."םימחר אלמ לא; ןַא טכַאמעג ןֿפוא ןדנריר ַא ףיוא טָאה ,עגעלָאק

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ רענילרעב קחצי רעטכיד רעד

 ןעמַאװצ רעבלעג סירָאמ ןעוו ןצנַאגניא ןעד סע זיא גנַאל יו .,,

 סירָאמ רעליפשיוש יד ,רעבלעג עינעג ןירעליּפשיוש יד ױרֿפ ןַײז טימ

 יליז| רעווליס עליצ טנַײה) גרעברעקוצ עליצ ,ןיורב אזַאר ,ןיורב

 רענעברָאטשרַאֿפ-גתי רעד ןוא ,(סעלעזעזדנַא סָאל ןיא | גיידוצרעב

 ןץא רעטַאעט שידִיי ?יבַאטס ַא טלעטשעג טָאה גרעברעקוצ ןאעל

 ןטיױוצ םתֿפ ךָארבסױא ןרַאֿפ טרַאה ךָאנ !וגנַאל טינ ?עקיסקעמ

 רעסיורג רעד ןגעוו טנַאעג טשינ ךָאנ טָאה רענייק ןעוו ןברוח טלעוו

 ןץא ןעוועג עקיסקעמ ןיא רעטַאעט עשידִיי סָאד ךָאנ זיא ,הטיחש

 ילברעדנַאנַאֿפ ןלוֿפ

 יד ןוֿפ ןטסנידרַאֿפ עסיורג יד ןגעוו טינ טציא ךיא דער יאדוא

 -ַאמַא יד -- בושי רעזדנוא ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןרָאסרוקערּפ

 ייה'ע שטיוָאנסָאס לביײל ןוֿפ ץיּפש רעד ןיא רעײגרָאֿפ עשירָאט

 -לוק עטשרע יד ןלעטש ןבױהעגנָא ןַאד טָאה ָאד בושי רעזדנוא תעב

 יד ןגעװ ןדײר טינ ךיױא טציא ךיא לעװ יאדוא .טירט עלערומ

 ץיטשלעקניֿפ םהרֿבַא וֿפ ןעגנוטסייל יד ןוא ןעגנּוטֿפױא-רעטַאעט

 ןעטיווָאניבַאר ןָאעל ןקעוו ,עקיסקעמ ןיא עניב רעשידיי רעד רַגֿפ

 ןוֿפ ןֿפפא םעד ןיא טינ ךױא ךָאד טײג סע .ץעענַאּפמָאק יטעב ןוא

 -נילבול יד ,סיקצעבול יִד רעליפשטימ יד ןיא טשינ ךױא ,ןליּפש

 ,ערעדנַא ןוא סיקס

 סָאד ןרָאװעג טמוטשרַאפ קיבײא ףױא זיא סע ןעוו רעטציא .

 רעקידעבעל רעד ןוֿפ קעװַא זיא רע ןוא רעבלעג סירָאמ ןוֿפ לוק

 ףױא ןעמיווש סע -. .ורכז םעד ןוֿפ ךעלדליב ךיז ןענעֿפע ,טלעו

 -יטסימ טימ לוֿפ ןטנווֶא ,ןבעל-רוטלוק שידִיי ןייש ַא ןוֿפ רעדליב

 לייט רעטסערג רעד ןעוו לָאמסנעד ןעוועג זיא סָאד .גנוביוהרעד רעש

 ןיז ןיא טגָאמרַאֿפ ךָאנ טָאה םיבׂשוּת עשידִיי רענַאקיסקעמ יד ןוֿפ

 ןשידִיי םוצ טײקנעסקַאװעגוצ עקיטסַײג יד ,טייקשימיײה-טלַא יד

 ןוֿפ ןגייוצ-טּפיוה יד ןוֿפ ענייא -- רעטַאעט שידִיי .שרוש-רוטלוק

 -עלב ענירג קינייו ױזַא טנַײה טָאה --- טלַאהֿפיױא-רוטלוק רעזדנוא
 -טנגוי עשידִיי ןַארַאֿפ עקיסקעמ ןיא ןענַײז סע שטָאכ ,ךיז ףיוא רעט

 ןעמוקוצסיורַא קשח טימ ןוא ןטײקיעֿפ עשירעליּפשױש טימ עכעל

 -ןצכַא טימ לָאמסנעד רעבָא ,עניב רעד ףױא טרָאװ ןשידִיי ןטימ

 ןוא טריֿפעגנָא טָאה רעבלעג סירָאמ תעב ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ

 -עג טשינ ךיז עקיסקעמ יא ןדִיי ןבָאה ,רעטַאעט שידִי טליּפשעג
 וו .. ןַײרַא רעטַאעט ןיא ןײג וצ ןגינגרַאֿפ םעד ןָא ןײגַאב טנָאק
 ןעמוקעגניהַא ייז ןענַײז ּווו ,סזַאיװטנע רעד ןרָאוװעג ןדנּווװװשערַאֿפ זיא
 -רַאֿפ זיא ּוװ ןוא ?רעכוזַאב-רעטַאעט עשידִיי יד ,ןטסַאיזוטנע יד טָא

 ןוֿפ ,ןרָאיטקַא עשידִיי עגיה יד ןוֿפ סזַאיזטנע רעד ןרָאװעג ןדנּווװש
 ןשידִיי ןוֿפ ךעלדנרעק יד ןעײזרַאֿפ ןֿפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד

 ?עקיסקעמ ןיא רעטַאעט

 -עטשרָאֿפ עשידִיי וצ טלַאק ןרָאװעג זיא םלוע רעשידִיי רעד.
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 רע טַאע ט ןשידיי

 -עט םעד ַײב ןרָאװעג טליקעגּפָא זיא םזַאיװטנע רעד בא .ןעגנול
 ,רָאיטקַא ןשידִיי םַײב עיטַאּפַא יד אליממ ןיש טמוק ,רעײג-רעטַא
 םעד ןוֿפ ןרענָאיּפ יד ןענַײז ןרָאיטקַא עשידִיי יד טָא זַא ,ךָאנ טרֿפב
 ןיק טשינ טיג בושי רעשידִיי רעד .עקיסקעמ ןיא רעטַאעט ןשידִיי
 טָאה ,רעדיוו ,רָאיטקַא רעשידִיי רעד .רָאיטקַא ןשידִיי םעד טומ

 ַאזַא רַאֿפרעד ...גנורעטסַײגַאב ןּפעש וצ סָאװ ןוֿפ ןוא ןענַאוי ןוֿפ טשינ

 סרָאיטקַא םעד ןוֿפ אנד ןֿפױא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,שינרעטיב
 שינרעטיב רעטרילַאמוקָא ,רעטלמַאזעגנָא רעד טָא ןוֿפ וא .המשנ
 .רעליּפשיוע רעד ןרָאי עטצעל ענייז ןיא ןטילעג קרַאטש ךיוא טָאה

 -ָאיּפ םעד רַאֿפ גָארטוצרעביא רעווש רעייז זיא סע .רעבלעג סירָאמ

 -עגֿפױא טָאה רע ןכלעוו ,ןינב רעד יװ וצ ךיז טקוק רע תעשב רענ

 זיא רעבלעג סירָאמ ..טעװעטסופ ,טֿפַאשביל ליֿפױזַא טימ טױב

 טלַאהנָא ןלַאטנעמיטנעס םענעגייא ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגקעווַא

 טזעטילגעגרעֿפַא ךיז ןבָאה רעטערב-עניב יד .רעטַאעט עשידִיי סָאד --

 סָאװ ,םעד ץוח ַא .טעל ןִַיז ןוֿפ ךיוא -- ןוא סיֿפ ענַײז רעטנוא ןֿפ

 ןייז ןוֿפ לֵאװק רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רעטַאעט ןליּפש סָאד

 ןוֿפ רענַײז לַאװק רעקיטסַײג רעד ןעוװעג ךיױא סע זיא ,הסנרפ

 לַאוק רעד טָא זיא ןקתרטעג רדסּכ טָאה רעבלעג סירָאמ ןכלעוו

 -רעהֿפױאמוא ןדייל ןבױהעגנָא רע טָאה ,ןרָאװעג טנקורטעגסיוא

 ַאינעג ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאװצ עניב רעשידִיי רעד ךָאנ טשרוד עכעל

 -ֿפױרַא ךיז רעוװע טָאה טייקיטשרוד עטליטשעג טשינ יד .רעבלעג

 עטצעל יד ןיא טָאה רעבלעג סירָאמ.. .טימעג ןַײז ףױא טגיילעג

 ןוא ןרָאװעג קנַארק רעווש זיא רע .טילעג ךס ַא רעייז ענַײז ןרָאי

 רעבלעג סירָאמ .ןבױהעגֿפױא טשינ רעמ טעב ןוֿפ ןױש ךיז טָאה

 ןֿפױא ןעוטֿפױא ענַײז ןוא ןעמָאנ ןַײז רעבָא ,קעװַא קיבייא ףיוא זיא

 ."ןבַײלב קידנעטש ןלעוו רושי רעזדנוא ןוֿפ ןזָאב-רעטַאעט ןשידִיי
 .ןוארב סירָאמ ןוֿפ .ע .מ
 ,"עמיטש עשידיא יד , ןיא גָאלָארקעג
 ,1954 טסוגיוא ,עקיסקעמ ,;,געװ רעד, ,ןביוש יד ךרוד -- רענילרעב קחצי

 ַאינעג ,רעבלענ
 |1966 רַאורבעֿפ 7 .טשעג -- 1899 .טּפעס 10 .בעג}

 ןיא 1899 רעבמעטּפעס 10 ןריובעג
 עשידִיי יד -- ןרעטלע .עיצילַאג ,גרעבמעל
 ןליּפש וצ ןביוהעגנָא ,קילרַאק ןרָאיטקַא
 "רעד סלַא ,רעטעּפש ןוא ,ןלָאר-רעדניק

 -קַא עשידַיי ַא ןבילבעג ןיוש ,ענעסקַאוװ

 -לעג סירָאמ רָאיטקַא רעד ןעוו .עסירעט

 ןוֿפ גרעבמעל ןייק טכַארבעג טרעוו רעב

 ןבָאה ייז ,עביל ַא יז ןשיוװצ טרעוװו ,ןָאדנָאל
 ןוא ןָאדנָאל ןיא ןליּפש ןרָאֿפ ןוא הנותח

 ,גלָאֿפרעה ןסיורג ַא ןבָאה ייז ּוװ ,זירַאּפ
 ,עּפָארײא רעביא רעטומ רעד טימ ןעמַאזוצ יז טרילָארטסַאג ךָאנרעד
 ןליּפש טרָאֿפ יז .עקָארק ןיא יבָאקַאי רָאטקעריד םַײב רעטנורעד

 ,עּפורט יד טריזינַאגרָא 1928 ןיא טרעוו ָאד ןוא ,עניטנעגרַא ןיא
 -לעג ַאינעג ןוא סירָאמ ,ןוָארב זוָאר ןוא סירָאמ ןוֿפ טײטשַאב סָאװ
 עכלעוו ,גרעברעקוצ עליצ ןוא ןָאעל ,ווָארדנַאסקעלַא ןרהַא ,רעב
 עטשרע יד זיא ,ץניוָארּפ רעניטנעגרַא רעד רעביא ןליּפש ןכָאנ
 -געל רענַאקירעמַא לַארטנעצ ןוא םורד יד רעביא ןזָאלצסױרַא ךיז

 -קעמ ןיא ןעמוק ייז זיב ,ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידִיי טימ רעד
 | ,םייה רעייז רַאֿפ ןכַאמ ייז סָאװ ,עקיס

 טימ ןירעליּפשש-רעטקַארַאכ ןוא רעטומ ענַײֿפ א ןעוועג זיא .ג
 עטצעל יד ןוא ,ױרֿפ עגולק ַא ללכב ןעוועג זיא יז .ןָאט ןכעלריטַאנ ַא
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 ןשידִיי ןליבַאטס ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןכָאנ ןוא טיוט סנַאמ ריא ךָאנ ןרָאי
 ױסנָאנַא סלַא ןעוועג סנרֿפמ ךיז יז טָאה ,עקיסקעמ ןיא רעטַאעט
 ,טנעגַא

 ןיא 1968 רעבמעווָאנ 8 םעד ןברָאטשעג) ,קעינעה ,ןוז ריא
 ,ןלָאר-רעדניק טליּפשעג טָאה (יטיס עקיסקעמ

 ,יטיס עקיסקעמ ןיא ןברָאטשעג .ג זיא 1966 רַאורבעֿפ 7 םעד
 ,ןוארב סירָאמ ןוֿפ .ע .מ
 ,"ץמיטש צשידיא יד , ןיא גָאלָארקענ

 םירפא ,רעקידיירג
 ,צעד 4) ווירב ַא ןיא טבַײרש ןהּכ ,ל .י רעשרָאֿפ-רָאלקלָאֿפ רעד

 :ענליוו ןיא ָאווַיי םַיײב עיסימָאק-רָאלקלָאֿפ רעד וצ (5

 סָאװ ,ןטָאדקענַא ןימ ןסיוועג ַא ףיוא ןזַײװונָא זיולב ַאד ליוו ךיא,

 ַײס |"ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר  ךוב ןַײז ןיא} רעגנַאװשלָא ַײס

 ןבָאה |ןב"ּפרת ןילרעב ,י"ןעציוו עשידויא ךוב ןַײז ןיא| יקצינבַאד

 יד ןיא ךיז ןעניֿפעג יז תמחמ ןעמענוצֿפױא טַאהעג ארומ קיטנעק

 ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ,דיבח עקטָאמ ןוֿפ ךעלכיבנציוו עטנַאקַאב

 רעטסערג רעד זַא ,טלַאה ךיא .איא רעֿפייֿפ עקייוע ,רעגנידיירג םירֿפא

 יד וצ ןבירשעגוצ ןרעוו עכלעוו ,ןטָאדקענַא עקיזָאד יד ןוֿפ לייט

 -כיבנציוו עטקורדעג יד ןוֿפ רעטלע ךס ַא ןענַײז ,רעלציוו עטנָאמרעד

 -ןצֿפױא קיטיינ זיא רעבירעד .םירבחמ ערעייז ןוֿפ וליֿפַא ןוא ךעל

 -רעד קלָאֿפ סָאד סָאװ ,ןטנַאירַאו ערעסעב יד ןוֿפ לייט ַא ןעמענ

 ןענַײז סָאוו ,יד ןוֿפ .רעלציוו עטבילַאב ענַײז ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טלייצ

 לַײװ ,טדערעגּפָא זיא ,ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ טינ ץעגרע ןיא ךַאנ

 -ןטָאדקענַא ןצנַאג םעד ףיוא לח זיא סָאד .ךָאד רימ ןכוז עקיזָאד יד

 .*לַאירעטַאמ

 ןוֿפ גנולמַאז רעד ףיוא עיזנעצער ןַײז ןיא ,לעקיב המלש .רד

 :טבַײרש ,שַיערבעה ןיא קינָאס ןוֿפ תוישעמ-סקלָאֿפ ףלעווצ

 רעייז טימ ןעמונעגרעביא ךיז ןבָאה עיצילַאג ןוֿפ ןדַײי יד..,

 -עיגַאי קעדורג :שיליוּפ) קידיירג לטעטש םנוֿפ |רעקידיירג} םיָאדֿפ

 טגנערב סע סָאװ ,חסונ םעד ןיא עטסנַאסערעטניא סָאד .(קסנָאל

 סָאװ ,זיא (ליױמ סרעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ טנכײצרַאֿפ) עּפיּפ לונַאז לאומש

 עלעשרעה טימ רעקידיירג םיָארֿפ ךיז ןענגעגַאב הׂשעמ רעד ַײא

 ,טגייצרעביא םיתב-ילעב רעקסניל יד טָאה םיָארֿפ .רעלָאּפָארטסָא

 רעבָא ,ףסומ טנווַאדעג יז רַאֿפ טָאה ןוא רוּפיּכ םוי טנַײה זיאיס זַא

 רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה קסניל ןייק ןעמוקעגנָא זיא טלַאמעד טקנופ

 םוי זיא קסניל ןיא זַא ,ןעזרעד ןוא ,שרדמה תיב ןיא ןַײרַא זיא ןוא

 טייג ,ךָאוװטימ רעטסָארּפ ַא זיא טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןעוו רוּפיּכ

 ַא טּפַאכ םיָארֿפ .רערַאנּפָא רעד זיא'ס רעו ןעז דומע םוצ וצ רע

 ןקידרוּפיּכ םוי ןיא ןסיוו םיא טזָאל ןוא ןעלעשרעה ףיוא קוק ןקיטַײז

 :וגינ-הליֿפת

 | ,יל רוּפּכ םוי םויה

 . ,יל ונתנ ףסכ תואמ עברא

 ,ךלש יצחו ילש יצח

 חרביו רחמו ןאכ םויה

 !ףעודק

 רוּפיּכ םוי רימ ַײב זיא טניײה

 לבור 400 ןבעגעג רימ טָאה'מ

 ,ריד בלַאה ,רימ בלַאה

 ."סיֿפ רימ ןכַאמ ןגרָאמ ,ָאד רימ ןענַײז טנייה

 ,299 .ז ,1952 ,קרָאי-וינ ,"גנוֿפַאשסקלָאֿפ רעשידלי ןגעװ סעידוטש , -- ןהּכ ,ל .י

 י.י .ג ,"שז ָאמ-גָאט , ,קינַאס ןוֿפ תוישעמ-סקלָאֿפ ףלעװצ -- לקיב המלש ,רד

 : ,1968 ראורבעֿפ 4
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 בקעי ,ץנַאלג

 רעד ןיא 1902 רעבמעצעד 12 ןריובעג

 ןבענ ,קסבעטיװָאװָאנ עינָאלָאק רעשידִיי

 טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,ענִיַארקוא ,ןָאסרעכ

 ןוא לוש רעשיסור ַא ןיא ןוא םירדח ןיא

 ,רָאי 12 זיב ,ןרעטלע ענַײז טימ טניווועג

 רוטַאנ רעד וצ עביל ַא טּפַאזעגנַײא טרָאד

 קורדסיוא םוצ ױזַא טמוק סָאװ ,דרע ןוא

 | יי ,סעמעָאּפ ענַײז ןיא
 ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב = |
 ןוא רעטָאֿפ ןַײז ּפָא םיא טברַאטש ,4

 .רעטַײװ רע טייג ָאד .גושטנעמערק ןיא סרעטעֿפ ענַײז וצ טרָאֿפ .ג

 -דָאבָאלס רעד ןיא רָאי 2 רע טנרעל ךָאנרעד ,םידומל ענַײז טימ ןָא
 ךיז טיירג ןוא םידומל ענײמעגלַא וצ רעביא טייג ,הבישי רעק
 רע זיא טַײצ ַא .סעדָא ןוֿפ טעטיזרעווינוא רעד ןיא ןטערטוצנַײרַא
 לוש-"*טרָא; רעד ןיא רוטַארעטיל עשידִיי ןוא שידִיי ןוֿפ רערעל
 : ,סעדָא ןוֿפ

 ןיא .שיסור ןיא רעדיל ןבַײרש ןביױהעגנָא .ג טָאה 1917 ןיא ךָאנ

 עטסנעעזעגנָא יד טימ ךיז טנעקַאב ,עװקסָאמ ןיא רע טמוק 2

 1925 ןיא ,שידִיי וצ רערעמ ךיז טרעטנענרעד ןוא רעבַײרש עשידִיי

 רע ּוװ ןוֿפ ,ַאבוק ןייק ָאריּפַאש יסול ױרֿפ ןַײז טימ ּפָא רע טרָאֿפ

 ,עקיסקעמ ןיא רעטעּפש ךיז טצעזַאב

 ןיא .שידַיי ןבַײרש וצ רעבירַא ןצנַאגניא בייהנָא ןיא .ג זיא ָאד

 -וצ ,1928 ןיא ןוא "ןעניגַאב , גנולמַאז יד סױרַא ָאד רע טיג 7

 יירד, גנולמַאז יד ,יקסווָאקילג השמ ןוא רענילרעב קחצי טימ ןעמַאז

 יד ןיא רעטעברַאטימ רעטֿפָא ןַא .ג טרעוו טלָאמעד טניז ."ןגעוו

 רעכיב ענַײז סױרַא טיג ,ןבַאגסױא עשידָאירעּפ עשידִיי עטסקיטכיוו

 ,(1926 ,עינַאּפש ןגעוו עמעָאּפ) *טולב ןוא ןענָאֿפע (1931) *סעמעָאּפ;

 ןעייסע יד ןוא ,(1950) "דרע תיזכ ַא; (19239) "גרעב יד ןיא טירט;

 -ֿפױא ןוא ןטכילֿפ, ,(1943) "עכָאּפע רעד ןוֿפ ליטס ןיא קיווייל;
 ,(1958) *ןבַאג

 איקסעדָא, ןיא ןבירשעג ,דנַאלסור ןיא קידנעייז ,ךָאנ טָאה .ג
 ,"םַאטעװסַארסדערּפ, עסעיּפ יד ןוא סעיזנעצער-רעטַאעט "יטסָאװָאנ
 עסעיּפ יד ,"ווָאניעוש , בולק ןכרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא סָאװ
 ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא ,?גָאטרַאֿפ ןעיורג ןיא, ג'א ,שידִיי ןיא
 ,רעטנעס-רעטעברַא ןלַאקידַאר םַײב ןַײרקמַארד םעד ךרוד

 -עט רעשידִיי רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא .ג זיא עקיסקעמ ןיא
 -רעטַאעט עשידִיי רעביא קיטירק רעסיוא ןוא טנעזנעצער-רעטַא
 ןגעו ןעייסע ערעגנעל טכעלטנֿפערַאֿפ רע טָאה ןעגנולעטשרָאֿפ

 -דול ,ווָאקרוט טנומגיז ,ץרַאװש סירָאמ יװ ,ןרָאיטקַא ןוא רעטַאעט

 /,"סוביד רעד; סיקסנַא ןגעו טעברַא ערעסערג ַא ,א'א ץַאז גיוו

 -רעטַאעט טסַאֿפרַאֿפ ,(שינַאּפש ןיא ךיוא) םליֿפ ןגעוו סעיזנעצער

 םַײב ןַײרקמַארד ןכרוד ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,סעידָארַאּפ
 ןוא (ןײטשלעקניֿפ .א ןוא שטיװָאנסָאס .ח ןוֿפ ר'א) רעטנעס-רוטלוק
 ןיא יינש, ןוא *ןטלעו עבורח, סעמעָאּפ עשיטַאמַארד יד ןבירשעג
 ,?גנילירֿפ

 ךוב ןייא ןוא שינַאּפש ןיא עיזעָאּפ רעכיב 5 ןבעגעגסױרַא טָאה .ג
 -ירָא ןשינַאּפש ןטימ קיטַײצכַײלג זיא סָאװ ,"סַאּפ ַא ןָא עמיטש ַא;
 ראנילח ןוֿפ גנוצעזרעביא רעשילגנע רעד טימ ךיוא טקורדעג לַאניג
 -וטוועי שינַאּפש ןיא טצעזרעביא רעטשרע רעד טָאה .ג .לאדנאר
 ןיא 1968 ץרעמ 18 םעד טקורדעג) *רַאי יבַאב, עמעָאּפ סָאקנעש

 | .(?ָאּפמעיט;
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 ןופ ןָאטיסלעל

 ןוא רוטַארעטיל עשידַיי עגונב רָאטקַאדערטימ ַא ךיוא זיא .ג
 ,עקיסקעמ ןיא *עידעּפָאלקיצנע רעשידַיי-שינַאּפש; רעד ןיא רעטַאעט

 -סיוא עשידָאירעּפ רענַאקיסקעמ עקינייא טריטקַאדער טָאה .ג

 ןיא לײטּפָא-רוטַארעטיל רעד טימ גנַאל-ןרָאי ןָא טריֿפ ןוא סעבַאג

 -קיטרַא עשיטסיצילבוּפ ךיוא טקורד רע ּוװ ,*געוו רעד, גנוטַײצ רעד
 ,ןגַארֿפ-גָאט ןגעוו ןעל

 טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעטנַאקַאב רעד זיא םעדייא ןַײז
 , | ,גרעבנעזייא לעבַא

 ןוא "ךעלעמייב רעניטנעגרַאק ןבָאה גָאטנריױובעג ןט7-60 ןַײז וצ
 עלעיצעּפס ןבעגעגסיױרַא .,ַאטילעַארזיא ַאנובירט; רענַאקיסקעמ יד

 ,ןרעמונ-ץנַאלג

 ןבעגעגּפָא טעברַא עשירַארעטיל ןַײז רעסיוא ךיוא ךיז טָאה .ג

 רעטייווצ רעד ןוֿפ ןרָאי יד ןיא .טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג טימ
 -קעמ ןיא ,"אטיא/, ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעד ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו

 . ןיא ןיטעלוב ַא ןבעגעגסױרַא ןוא עקירעמַא-לַארטנעצ ןוא עקיס
 "טניָאשזד; ןוֿפ רעייטשרָאֿפ רעד ןעוועג רָאי עקינייא זיא .ג .שינַאּפש

 ןוא עקירעמַא-לַארטנעצ ןוא עקיסקעמ רַאֿפ "ארנוא, טימ ןעמַאזוצ

 -רָאֿפ רעד ןעוועג רָאי 2 זיא ,ג ,דנַאלשטַײד ןיא סּפמעק יד טכוזַאב
 ןוא רעלקֿפױא טימ טריֿפעגנָא ןוא *םשו דיק ןוא *ָאווִיי, ןוֿפ רעייטש
 ,עקיסקעמ ,ַאבוק ,ַאיבמָאלָאק ,ַאלעוזענעװ ,ליזַארב ןיא סעיצקַא-טלעג

 .עקירֿפַא-םורד ןוא ןעלזניא עשַיעבַארַאק יד

 ;טיבעג ַײנ ַא ףיוא ןקריוו ןעמונעג .ג טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא
 -סױרַא ןבָאה סָאװ ,קרעװ ךס ַא ןֿפַאשעג ןוא ,רוטּפלוקס ןוא ײרעלָאמ
 טלעטשעגסיוא ןענַײז ןוא קיטירק רעד ַײב גנונעקרענָא סיורג ןֿפורעג
 -ידִיי ,יטיס עקיסקעמ ןיא טסנוק ענרעדָאמ רַאֿפ םועזומ ןיא ןרָאװעג
 ייזומ-טסנוק ,זערַאװכ ןיא טעטיזרעווינוא ,קרָאי-וינ ןיא ייזומ רעש

 ןוא עקיסקעמ ןיא גנולעטשסיוא-קיּפמילָא ,סַאסקעט ,ָאסַאּפ לע ןיא
 תנידמ ןיא ךוזַאב ס'.ג תעב) םילשורי ןיא ייזומ ןלַאנָאיצַאנ ןיא
 .(לארׂשי

 :םעד ןגעוו טבַײרש ןײטשטַאלג ֿבקעי

 לָאז טיבעג ןייא ףױא רעלטסניק ַא זַא ,טֿפָא טשינ טֿפערט סע;
 ןרעוו ןוא טיבעג רעדנַא ןַא ףױא זוחוּכ ענַײז ןוּורּפסױא םיצולפ
 רע סָאװ ,ןעגנוֿפַאש ענַײז רַאֿפ יו רעטמירַאב ךָאנ רשֿפא ,טמירַאב

 ןיא סע זיא ןעשעג ..ןרָאי עטסעב ענַײז ןבעגעגקעווַא ייז ףיוא טָאה
 טניווו סָאװ ,ץנַאלג ֿבקעי רעטכיד ןטנַאקַאב רעזדנוא טימ עקיטקעמ

 טרָאד טָאה סָאװ ןוא ,רָאי קיצרעֿפ וא עכעלטע עקיסקעמ ןיא ןיוש
 -עש םעד ןוֿפ סרעגייל-טנורג עּפורג רעד ןוֿפ רענייא יו ןבױהעגנָא
 ןשידִיי ןלוֿפרילַאק רעבָא םעניילק סעד ןיא טרָאװ ןשידִיי ןשירעֿפ
 .ֿבוזעי

 עשיסור לטניב ַא טימ עקיסקעמ ןייק ןעמוקעג זיא ץנַאלג ֿבקעי
 ...ןלַאנרושז עשיסור ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל
 ,1927 ןיא ,עקיסקעמ ןייק ןעמוקעג זיא רע יו םעדכָאנ רָאי 2 טשרע
 םעד טימ ןעמַאװצ ןוא ,שידִיי ןבַײרש ןבױהעגנַא ץנַאלג ֿבקעי טָאה
 ..קסווָאקילג השמ טסילעווָאנ םעד ןוא ה'ע רענילרעב קחצי טעָאּפ
 טָאה סָאװ ,"ןגעוו ַײרד, גנלמַאז יד ןבעגסױרַא ןֿפלָאהעג רע טָאה
 ןרענַאיּפ עשידִיי עגנוי ַײרד ןוֿפ עעוו ערעדנוזַאב ַײרד יד .טנכייצעגנָא
 ץנַאלג ֿבקעי טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ .עקיסקעמ ןיא טרָאװ ןשידִיי ןוֿפ
 סָאװ ,רעכיב-רעדיל לָאצַא טימ רוטַארעטיל עשידִיי יד טרעכַײרַאב
 -ָארּפ, ןוֿפ ןצענערג יד רעבירַא טַײװ ןעמָאנ ַא ןֿפַאשעג םיא ןבָאה
 .עּפַאמ-שידִיי רעזדנוא ףיוא עקיסקעמ *ץניוו

 דימּת טרירביוו ץנַאלג ֿבקעי טעָאּפ ןוֿפ ףוג ןרעגָאמ םעד ןיא
 .ןשטנעמ עטנוזעג ןינמ ַא טגײלעגקעוװַא טלָאװ סָאװ ,טֿפַארק-ביירט ַא
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 ,ןעלקיטרַא גנוטַײצ ,ןעייסע ,רעדיל רעטרעדנוה ןבירשעג טָאה רע
 ָאטשינ .ןעגנולמַאזרַאֿפ ףיוא טרענדערעג ,סעיצקעל ןטלַאהעג ,קיטירק
 -רַא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעשידִיי ןוֿפ לקניוו ןייא ןייק עקיסקעמ ןיא

 -ניוו רעדָא עלָאר ענעעזעגנַא ןַא טשינ טליפש ץנַאלג ֿבקעי ּוװ טעב

 ןיא לדיֿפ עטשרע יד טליפש רע .יאבג ןקיטכיוו ַא ןוֿפ סנטסקיצ

 -סיוא ןַא טנרעלעגסיוא ירֿפ ךיז טָאה רע... .סעיצקַא עשיטסינויצ עלַא
 רעד .ץנַאלג ֿבקעי טגָאמרַאֿפ רובידה ךותיח ַא ןוא שינַאּפש ןטנכייצעג
 ..תוליכר טימ טלבירג ןוא טלבױװש ֿבושי רענַאקיסקעמ רעניילק
 יד ןוֿפ ןסױרד ןיא טשינ טבַײלב ץנַאלג ֿבקעי זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ

 ךיוא ןוא רעטסַײמ ַא זיא רע עכלעוו ףיא ןסעומש עציילפ-רעטניה
 טכַאוטַאב ןוא גנויצַאב ַא םיא וצ טָאה ֿבושי רעד רעבָא .ןברק ַא טֿפָא

 .ץוביק ןשידִיי םעד ןוֿפ לדנייש ַא יו םיא

 רעקיליױויײירֿפ ןוא רעטלָאצַאב ַא יו טלעוו ַא ןרָאֿפעגסױא זיא רע

 -יקצָארט ןַײז ןעק ןעמ ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא ענעדייזערַאֿפ ןוֿפ זלושמ
 ,ךעלטרעוו ענַײז .טלעוו רעשידִיי רעצנַאג רעד רעביא ששממ לדרעבי

 -רע ,ערעסעב ,עטוג -- ןליּפש-טרָאוװ עזשירעדניֿפרעד ,ןעיירעלטרעוו
 ךיוא טבַײרשַאב ןײטשטַאלג} .רבד םש ַא ןענַײז -- ענדונ ןוא ערעג
 ןטכילֿפ ענַײז טשינ ךיוא טמעגרַאֿפ רע... {"למרּכ, ןַארָאטסער ס'ג
 ייֵלֲאק ַא ףיוא ןציוו ענַײז טימ טריזמַא רע ןעמעוו טסעג עטֹושּפ וצ
 ךעלטרעווכַײלג ייז ןוֿפ טכַאמ רע סָאװ ,ןכַארּפש עכעלטע ןוֿפ ּפָאקסייד

 .טרָא ןֿפױא ךַײלג -- ךעלטרעוומורק ןוא

 ץנַאלג ֿבקעי טָאה רָאי קיצכעז ןוא עכעלטע ןוֿפ רעטלע ןיא..

 רעלָאמ ַא יו ןרָאװעג הלגתנ זיא רע ןעוו ןעמעלַא טשַארעביא םיצולּפ

 ןיא ןרָאװעג טמירַאב לַאנָאיצַאנ ךיג רָאג זיא סָאװ ,רָאטּפלוקס ןוא

 יד טַאהעג טָאה.. רעדליב ענַײז ןוֿפ גתלעטשסיוא יד .עקיסקעמ

 םוירעטסינימ-סגנודליב רענַאקיסקעמ סעד ןוֿפ עציטש עלעיציֿפָא

 רענַאקיסקעמ רעד וֿפ םַארגָארּפ םעד ןיא לייט ַא ןעוועג זיא ןוא

 .עיצַארעּפָאָאק -רװטלוק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רַאֿפ טֿפַאשרעּפרעק

 ףױא ןָאטעג ריצַאּפש ַא טָאה רע יו רָאי ףניֿפ-ריֿפ ַא ןצנַאגניא-
 טַאהעג ןױש טָאה רע ןוא טסנוק-ײרעלָאמ ןוֿפ געװו ןטיירב סעד

 רעד ףױא .. .רעדנעל ןוא טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעגנולעטששסיוא

 טניֿפעג ,קעּפעטלוּפַאושט ןיא ,עקיסקעמ ןיא סַאג-ןטרָאג רעטסנעש

 ץנַאלג ֿבקעי .רוטּפלוקס רענרעדָאמ ןוֿפ עעזמ רעלַאנָאיצַאנ רעד ךיז

 -עטניא .ןרוטּפלוקס-ןיייא ענַײז טימ ןטָארטרַאֿפ ךיוא טרָאד ןיוש זיא

 .טַאטש יד וקנָאשעג םיא טָאה קרעוו ענַײז רַאֿפ ןזייא סָאד זַא ,טנַאסער

 ַא טָאה ,טָאטש ןיא טיױבעג רָאי סקיטנַײה טרעוו סָאװ יעוובָאס רעד

 ןבעגעג ןצנַאלג ֿבקעי טָאה גנוריגער-טָאטש יד .גרַאווכורב-ןזייא ךס

 ענַײז רַאֿפ גרַאוונזייא סָאד ןבַײלקוצֿפױא שינביולרעד עלעיצעפס ַא

 גנַאל טשינ.. .ןטקעיארּפ-רוטּפלוקס עסיורג
 .לארׂשי תנידמ ןיא ךיוא ןעיײרעלָאמ ענַײז ןוֿפ גנולעטשסיוא ןַא טַאהעג
 םיא ןעגנילשרַאֿפ סָאװ ,וטייקיטעט ענַײז ןוֿפ לטעצ ַא ָאד רימ ןבָאה
 רע טיג ןגָאטרַאֿפ יד ןוא ןטכַאנַײב טעּפש יד .טכענ ןוא געט עצנַאג
 טרָאּפש גָאט ןכרוד ןוא רוטפלוקס ןוא ןעײרעלָאמ ענַײז רַאֿפ ּפָא
 -טסַאג ןשידִיי ַא טקנעש רע סָאװ ,טֿפַאשרֿבח-טוג רַאֿפ טַײצ ּפָא רע
 טעטיוויטקַא ןוֿפ ָאמַאניד רעתמא ןַא .טנַאה רעלוֿפ רעד טימ רעבַײרש
 ."גָאט ַא העש 24 זיא רע רענעבירטעג ןוא רעביירט סנמעוו
 יע .מ

 ,דנַאב רעטייווצ ,קרָאי-וינ , "רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײג רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל
 ,263-264 .וזו ,8

 ,1962 ,257-58 '1 ,א'ב ,{רעמוניץנַאלג} 'ךעלעמייב רעניטנעגרַא ,
 יה. 8. -- 68ו6זץ 60106, 26ז6|058זװ 2091 )שּבזסח 8 1968. |

 ,ֿביֿבָא-לּת ,"ןגַארֿפ-סנבעל , ,ײרעלַאמ ןוא רעלָאמ ןגעװ -- ןַאמסיײװ לאירבג
 ,1968 לירּפַא-ץרעמ

 . טס5ז 801/6זוחװ, 2ססחס516ז , 1000650118, אתמזו! 6, 68
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 -ץנַאלג ֿבקעי טָאה קירוצ ג

 (16ו60 סןו00סחז -- 805580 םסזח //ז105/ 15 8 /ּמח ''קס556566/ ,

 דתפ 665; /0סאוסס םֹוּוש ףטֹוצ 28, 1968

 ,י .נ ,"ש'זָאמ-גָאט , ,רעלָאמ רעטמירַאב א -- טעָאּפ ַא -- ןײטשטַאלג ֿבקעי
 ,1968 ,צעד 20 -

 | ןרהא} ירעה ,גרעבנייוו

 ,עשרַאװ ןיא 1891 ילוי 1 ןריובעג

 ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא --- רעטָאֿפ .ןלױּפ

 ןיא טנרעלעג .לימ עװערַאּפ סגרעבנעזָאר

 יד .הרוּת דומלּת-ענימג רעד ןיא ןוא רדח

 טרָאד ןעעזעג ןבָאװ עכלעוו ,םידימלּת

 -עג זיא רעכלעוו ,ןצרּפ .ל .י ךעלגעט-געט
 םיא וצ ךיז ןבָאה ,רַאטערקעס טרָאד ןעוו
 ךרוד ןוא ץרא-ךרד סיורג טימ ןגױצַאב
 רעד וצ עביל עקרַאטש ַא ןעמוקַאב םיא

 -רעד ערעדנַא ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי
 .ןבעל-רוטלוק ןשידִיי ןיא ןעגנונייש

 סָאד קידנכוזַאב ןוא ,לוש סקישזָאנ ןיא ררושמ סלַא ןעגנוזעג
 ןַײרַא טערט רע זַא ,טרעטסַײגַאב ױזַא ןרָאװעג ,רעטַאעט עשידִיי
 ַא .ץעענַאּפמָאק ןוא יקסנימַאק ןוֿפ סעּפורט יד ןיא טסיטַאטס סלַא

 סלַא טריזינַאגרָא ,ןטסיטַאטס עבלעז יד ןבָאה רעטעּפש טַײצ עצרוק
 ןוא טעטש יד רעביא ןליּפש טזָאלעגסױרַא ךיז ,עּפורט-ןרָאטַאמַא ןַא

 ןענַײז עּפורג רעד ןוֿפ .עשרַאװ םורַא הֿביֿבס רעד ןוֿפ ךעלטעטש
 -ּפיל השמ ,קינלוקס השנמ רעליּפשיוש יד ןעמוקעגסױרַא רעטעּפש
 ירעה ןוא ץיװָאטַאל קחצי ,גָאצרעג םהרֿבַא ,ץרוק םהרֿבַא ,ןַאמ
 ,ץעלדעש ,ַאלַאיב ןעוועג ןענַײז טעטש עטכוזַאב יד ןשיװצ .גרעבנייוו
 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער רעד .שטיװָאל ןֹוא םלעכ ,עוועקיל

 ,ןידרָאג ןוֿפ סעמַארד יד זיב ןטערעּפָא-רענײטַאל ןוא ןדַאֿפדלָאג יד
 -גַאװעגמורַא טָאה עּפורג יד סָאװ ,רָאי עכעלטע יד .ןיביל ןוא יקסניּפ

 ןשיווצניא רעבָא ,ןטַײצ ערעווש ןייטשוצסיוא טַאהעג יז טָאה ,טרעד
 זַא ,קידנליֿפרעד ןוא ךַאֿפ-רעטַאעט סָאד טרידוטש רעליּפש יד ןבָאה
 ןוא ןרָאיטקַא עלענָאיסעֿפָארּפ ןרעו וצ ןסקַאװרעד ןיוש ןענַײז ייז

 וצ ךיז ןטכיזסיוא ןבָאה ייז ּוװ ,סעּפורט עטרילבַאטע  ןיא ןליּפש
 ןוא קינלוקס השנמ ,ןַאמּפיל השמ ןענַײז ,תולד רעייז ןוֿפ ןעַײרֿפַאב

 וצרעבירַא עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג ,רענטוק עקלאס ,ױרֿפ עטשרע ןַײז

 .רעטַאעט ןלענָאיסעֿפָארּפ ןיא ןייג

 ןוא עּפורט סרעקעב ןיא ןסָאלשעגנָא ףיורעד ץרוק ךיז טָאה .וו

 -גַײרַא רע זיא ךָאנרעד ,דנַאלסור רעביא ןרָאֿפעגמורַא ריא טימ
 טימ ,ןָאסרעיײמ קרַאמ ןוא רעלדַא םעס ןוֿפ עּפורט רעד ןיא ןטָארטעג
 "ַאסעב ןיֿפ טעטש ערעסערג יד רעביא טליּפשעג טָאה רע רעכלעוו

 ןיא ךיז טָאה ,ווענעשעק ןיא ,עּפורט רעד טימ קידנליּפש .עיבַאר
 -נַײרַא ןוא יקסרימָאטישז רָאטקעריד-רעטַאעט רעד ןזיװַאב םייהעג
 רע טָאה ,רָאי 20 ןיֿפ טָאברַאֿפ ַא ךָאנ זַא ,"ןדנ ןיא; םיא קידנבעג
 ןוא ,וואטסָאר ןיא רעטַאעט שידִיי ןליּפש וצ טכער סָאד ןעמוקַאב
 רעבָא ,טרישזַאגנַא םיא רע טָאה ,תונתמ טימ םיא .קידנקנעשַאב
 ךיז ןבָאה ,רעזייה עטֿפױקרַאֿפסיױא ַײב ןכָאװ 4 טרָאד ןליּפש ןכָאנ
 "עט עשיסור עקיטרָא יד ןוֿפ הריסמ ַא בילוצ ,ןעגנולעטשרָאֿפ יד
 "וזאב עצנַאג יד וצ ייז ַײב טמענ רעטַאעט עשידִיי סָאד זַא ,סרעטַא
 תעל-תעמ ַא ן'ֿפ ףױלרַאֿפ ןיא ןוא ןלעטשּפָא טזומעג ,טֿפַאשרעכ
 ןליּפש ןרָאֿפעגּפָא זיא ןוא ,ווָאטסָאר ןזָאלרַאֿפ טזומעג עּפורט יד טָאה

 דָאֿפ ןַײז ןֿפ עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב .וו טָאה ָאד .ועיאלָאקינ ןייק
 טָאטשנָא רעבָא ,טסניד-רעטילימ םוצ ןןלעטשוצ ךיז ףרַאד רע זַא ,רעט
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 ,עקירעמַא ןייק עטרַאק-סֿפיש ַא טימ ןרָאװעג טגרָאזַאב רע זיא םעד
 ,טניווװעג טרָאד ןיוש טָאה עכלעוו ,רעטסעווש ןַײז ןוֿפ טקישעגוצ

 -קיזומ סדעגַא ןיא ןַײרַא ןוא קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג .וװ זיא 0
 1911 .ץניװָארּפ רעד רעביא רעטַאעט ןרעלוגער ןיא ךָאנרעד ,לָאה

 טרעוו רע ּוװ ,5 ,לַאקָאל עינוי ןרָאיטקַא רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא --
 על ןָאזעס ַא טליּפשעג -- 1912 .דילגטימ-וויטוקעזקע ןַא ךָאנרעד
 -עדָאװ שידִיי -- 1914 ,ןעיליל רָאדיזיא ַײב רעטַאעט שידִיי םיטיג
 טָאה 1918 זיב 1916 ןוֿפ ,דנַאלוװילק ןיא רעמוז ןוא טיַארטעד ןיא ליוו
 יד ןעמונעגרעביא ןײטשרעלַאװ לואס ןוא רּתסא טימ ןעמַאזוצ ,,וו

 -- 1918 ביײהנָא ןיא ןוא רעטַאעט-לַאיָאר ןקיטרָאד ןוֿפ עיצקעריד
 ,סָארג ינעשזד טימ הנותח ןַײז בילוצ רעבָא ,רעטַאעט-"בָאלג , סָאד

 ןוֿפ ךשמב ּוװ ,טיִארטעד ןיא ךיז טצעזַאב ,עניב יד ףיוא .וו טיג

 ןוא עלַאנָאיצַאנ ןיא קיטעט ױרֿפ ןַײז ןוא רע ןענַײז רָאי 45 ךרעב
 -םולש ןוֿפ רעדנירג ןוא סעיצוטיטסניא עכעלטֿפַאשלעזעג עלַאקָאל

 -יזרָאֿפ רעלַאקָאל רעד ןעוועג ןרָאי ךס ַא זיא .וװ .טוטיטסניא-םכילע

 ,"עקירעמַא ןיא ןדִיי עשילױּפ ןוֿפ עיצַארעדעֿפ, רעד ןוֿפ רעצ
 ןדַיי עדנדיילטינ יד רַאֿפ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןֿפַאש ןֿפלָאהעג

 ןרַאֿפ ןרָאזַאב עכעלרעי טנדרָאעגנַײא .וװ טָאה ןרָאי ךס ַא ,ןליוּפ ןיא
 ץנעטסיזקע יד ןֿפלָאהעג קרַאטש ןבָאה סָאװ ,טוטיטסניא-םכילע-םולש
 ,טוטיטסניא ןוֿפ

 עקידלארׂשי יד טיָארטעד ןייק טכַארבעג .װ טָאה 1936 רעמוז

 ,רעליּפש-רעקָאס יבּכמ

 רעד טימ ,ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ .וװ טָאה 1955 זיב 1932 ןוֿפ
 -שידִיי ַא טימ טיָארטעד ןיא טריֿפעגנָא ,רעדניק ערעייז ןוֿפ ףליה
 ןלערוטלוק ןקיסַאּפ א ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םַארגָארּפרָאידַאר
 ,ָאווינ

 ןיא "געוו רעד; גנוטַײצ { עכעלגעט יד טעדנירגעג ךיוא סָאה .וו

 ,טיָארטעד

 קרַאטש ןבילברַאֿפ . וװ זיא ,ָאידַאר ןוא עניב רעד ןוֿפ קעװַא םגה

 טָאה סָאװ ,ץלַא שֿפנו בלב טניד ןוא טסנוק רעשידיי רעד ןבעגרעביא

 ןטשרע ןוֿפ .רעטַאעט שידִיי ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי טימ תוכיש ַא

 ןבעגוצסױרַא טעטימָאק רעד טרימרָאֿפ ךיז טָאה סע ןעוו טנעמָאמ

 ,גָאט וצ טנַײה זיב (19231) *רעטַאעט .ןשיד;י ןוֿפ ןָאקיסקעלק םעד

 טריֿפ ןוא טריזינַאגרָא ,טַאט ןוא טָאר טימ טעטימָאק ןיא רע טניד

 ןוא רערעַײטשַײמ ךרוד ןעלטימ עלעירעטַאמ יד ןֿפַאש סָאד ךרוד

 רַאֿפ ןֿפָא דימּת זיא םייה ןַײז .טיֵארטעד ןיא ןטנענָאבַא ךרוד

 -ידִיי רַאֿפ סרעדנוזַאב ,רעלטסניק עשידִיי רַאֿפ רעמינּפ תלבק

 -רַאֿפ ןײגוצמורַא ּפָא טינ ךיז טלעטש רע .רעבַײרש ןוא ןרָאיטקַא עש

 "ענרעטנוא-רעטַאעט עשידִיי וצ ןטעליב רעדָא רעכיב עשידִיי ןֿפױק

 רעד ןיא רע טרעװו טכער טימ זַא ,ױזַא ,ןטרעצנָאק רעדָא ןעגנומ

 "רָאדַאסַאנמַא; רעד יו טכַארטַאב רעלטסניק עשידִיי ןוֿפ טלעוו

 ,טיָארטעד ןיא

 -סיוא ןעמוקַאב טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג ןַײז רַאֿפ טָאה .וװ

 רעד ןוֿפ ,עיצַארעדעֿפ ריעֿפלעװ רעשידִיי רעד ןוֿפ ןעגנונעכייצ

 -םכילע-םולש ןוֿפ ,עקירעמַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןוֿפ עיצַארעדעֿפ

 -ַאב ץנַאג ןוא ,תוחוּכ ךס ַא קעװַא טיג רע ןכלעוו רַאֿפ טוטיטסניא

 ןֿפױקרַאֿפ רַאֿפ טנעמַאטרַאּפעד-סנַאניֿפ רענַאקירעמַא ןוֿפ סרעדנוז

 .סדנָאב רַאלָאד ןָאילימ ַא רַאֿפ 1945 ןיא

 יד ןוֿפ גנוכעלטנֿפערַאֿפ רעד ןיא לַאטנעמורטסניא ןעוועג זיא .וו

 םיא טעמדיוו רעכלעוו ,קינלוקס השנמ רֿבח-טנגוי ןַײז ןוֿפ תונורכז

 ,ייז ןיא ץַאלּפ ךס ַא
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 ןופ ןָאטיסלעל

 .ע .ש
 ,680-81 .זז ,1 קרָאי וינ ,דנַאב רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל,
 23 ,ץרעמ 31 ,י .נ , 'ורָאֿפ , ,טלייצרעד קינלוקס השנמ -- קינלוקס השנמ

 ,1963 ינוי

 השמ .,רַאה
 |1966 .טּפעס 17 .טשעג -- 1898 .בעג|}

 .עיצילַאג ,וועקישזד ןיא 1898 ןריובעג
 סָאװ ,רעֿפײלש-ןטנַאמַאיד ַא -- רעטָאֿפ

 טנרעלעג ,ןּפרעװטנַא ןיא טניווועג טָאה|

 זיא ןַאמֿפױק הדוהי ּוװ ,לושסקלָאֿפ ןיא
 יד טימ רעטומ יד ןעוו .לַאּפיצנירּפ רעד
 ,טיױט סרעטָאֿפ ןכָאנ ,רעדניק ערעדנַא

 ןיא רע טבַײלב ,ןּפרעװטנַא ןייק ןרָאֿפ

 ןַײז ךרוד ןגיוצרעד טרעוו ןוא וועקישזד
 .רערעל עלעיצעּפס ַײב ךיוא ןוא ןעדייז

 ,טסניד-רעטילימ ןדיימוצסיוא 'ידּכ

 ןיא טַײצ עסיוועג ַא טרידוטש רע ּוװ ,דנַאלשטַײד ןייק .ה טרָאֿפ
 סָאד ךָאנרעד ןיא גייווצנעזָאר ץנַארֿפ ייב ןַײמ םַײב טרוֿפקנַארֿפ
 םעד ףיוא רערעל ַא ןרעוו ֹוצ ךיז קידנטיירג ,םעטסיס-לוש-לבערּפ
 ,טיבעג

 סקַאמ ןיא ןַײרַא רע טערט ,ןילרעב ןייק ךָאנרעד ןרָאֿפעגּפָא
 "עז ַא ןַײז ןוֿפ הסנרּפ ןַײז טיצ ןוא לוש רעשיטַאמַארד סדרַאהנייר
 ,גַאלרַאֿפ-לביטש ןרַאֿפ רעצ

 לָאמַא ךָאנ טָאה עכלעוו ,רעטומ רעד וצ ןעמוקעג .ה זיא 1921 ןיא
 זיא ָאד .עקירעמַא ,סיאול .טס ןיא טצעזַאב ךיז ןוא טַאהעג הנותח

 טריֿפעגנָא ןוא גנוגעװַאב ןויצ-ילעוּפ רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע
 ןוא רעטַאעט ןגעו ןבירשעג ,ןּפורג עשיטַאמַארד עשידִיי יד טימ

 ַא .ירוי בור יּפ לע ,טעטיזרעווינוא סיאול .טס רעד ןיא טרידוטש

 רעבָא טרעוו ,הרוּת-דומלּת ַא ןוֿפ לַאּפיצנירּפ ַא .ה ָאד זיא טַײצ עצרוק

 .לעטש יד ףיוא טיג ןוא ןרעדָאמ וצ סלַא טרעלקרעד

 .רעביא החּפשמ רעצנַאג רעד טימ .ה ךיז טָאה 1922 ןיא
 רע .ןלושידנַאברַאֿפ יד ןוֿפ רערעל סלַא טיָארטעד ןייק ןגָארטעג

 טריסישזער רע רעכלעוו ןיא לוש-רעטַאעט-רעדניק ַא טריזינַאגרָא

 רעטנכייצעגסיוא ןַא ןיילַא קידנעייז ,ןעגנולעטשרָאֿפ-רעדניק ייר ַא
 -ַארָאקעד עלעניגירָא ענעגייא ענַײז טימ ףיוא טריֿפ ןוא ,רערימירג
 ץרּפ ןוֿפ *טניוו ןטימ הרוּת ןיד ַאש ןוא ?סנּפָאק וצ ססוג םַײב, סעיצ
 יד ןרעװ עיסערּפעד רעד בילוצ .םכילע-םולש ןוֿפ סענעצס ןוא
 ,דנַאברַאֿפ ןיא רערעל קידנעייז ךָאנ .טלעטשעגּפָא ןעגנולעטשרָאֿפ

 סלַא ףױא טֿפָא טערט ןוא ּפמעק ןוֿפ רָאטקעריד רעד .ה טרעוו
 | ,שילגנע ןוא שידִיי ןיא רָאטקעל

 "ווילקע רעד טימ טריֿפעגֿפױא .ה טָאה 1922 רַאורבעֿפ 26 םעד
 ,*לטֿפעש קיזייא, סיקסניּפ .ה "ָאידוטס רעטַאעט רעדנַאל

 "וצ זיא ןוא דנַאברַאֿפ ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז .ה טָאה 1940 ןיא
 -םכילע-םולש ןיא רעבירַא שטיוװָאקרעב המלש גָאגַאדעּפ ןטימ ןעמַאז

 רענַאקירעמַא רעד ןיא טנידעג רָאי בלַאה ַא .ה טָאה 1941 .טוטיטסניא

 -יזרעווינוא ןיעוו ןיא טרידוטש טַײצ עצרוק ַא ךָאנרעד ןוא עעמרָא
 -קעריד ןרָאװעג טיוט סשטיווָאקרעב ךָאנ ןוא ,טיָארטעד ןיא טעט
 ,טוטיטסניא-םכילע:-םולש ןוֿפ רָאט

 עדנדייר-שילגנע עכעלטנגוי ןוֿפ עפורג ַא טריזינַאגרָא .ה טָאה ָאד
 טוטיטסניא ןרַאֿפ ןינב ןסיורג םעַײנ םעד ןעױבֿפױא ןֿפלָאהעג ןֹוא
 ןטכַאנ וצ גָאטײרֿפ יד ןיא טריֿפעגנײא טָאה .ה .דואר דלעֿפנירג ףיוא
 ןלענָאיצידַארט-ךעלמיטסקלַאֿפ ַא ןגָארט סָאװ ,"ןתבש גנוע, יד

 רעשיערבעה:-שידַיי רעד ןוֿפ ןעגנונעײלרָאֿפ ,גנַאזעג ןוֿפ רעטקַארַאכ
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 רועטַאעט ןשידיי

 יּפ לע ןענַײז עכלעוו ,ןעגנורעלקרעד .טימ ך"נּת ןוֿפ ןוא רוטַארעטיל
 ,ןילַא .ה ןוֿפ ןרָאװעג ןטלַאהעג בור

 "וזחמ עלעיצעּפס טריטקַאדער ןוא טלעטשעגֿפױנוצ טָאה .ה
 ,תוּכוס ,רוּפּכ םוי ,הנשה שאר יװ ,םיֿבוט-םימי עשידִיי רַאֿפ םיר
 ןוא ש:ערבעה:שידִיי ןיא תועובש ןוא ,חסּפ ,םירוּפ ,הרוּת-תחמש
 -םוי ןכעלרעַײֿפ ַא ףיוא ,ןרעװ טריֿפעגכרוד ןגעלֿפ עכלעוו ,שילגנע
 ןעווַארּפ סָאד טריֿפעגנַײא ךיוא טָאה .ה .טוטיטסניא ןיא ,ןֿפוא ןקידבוט
 ,טוטיטסניא ןוֿפ לוש רעד ןיא סהוצמ-תב ןוא סהוצמירב

 -יירש עשידִיי ,ןרָאטקעל ןעגנערב סָאד טריזינַאגרָא ךיוא טָאה .ה
 -ידִיי ןגעוו סעיצקעל ענעגייא ענַײז .טוטיטסניא ןיא ןטעָאּפ ןוא רעב
 ַא ןגיוצעג דימּת ןבָאה .רעקיסַאלק יד סרעדנוזַאב ,רעבַײרש עש
 סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא לײב ַײס טוטיטסניא ןיא לַײס םלוע ןסיורג
 טרעטסַײגַאב ןבָאה .ןוא ,טיָארטעד ןוֿפ טעטש עקידתונכש יד ןיא ןוא
 ,סעיצקעל ענַײז ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןוֿפ יײס טלַאהניא ןטימ ַײס

 .ה טגעלֿפ ,רעטַאעט וצ סערעטניא ןסיורג .ןַײז קידנטלַאהנָא
 -יטסניא םַײב עּפורג רעשיטַאמַארד רעד טימ ןענדרָאנַײא רָאי סעדעי
 ןרָאװעג טכוזַאב קרַאטש ןענַײז סָאװ ,ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט טוט

 סיורג טימ ןעמענֿפױא ןעגנולעטשרָאֿפ יד טגעלֿפ םלוע רעד ןוא
 ,דײרֿפ

 לָאמ עקינייא טייקיטעט רעטגַײװצרַאֿפ ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא זיא .ה
 ןוֿפ טײרדעגסױרַא דימּת ךיז טָאה רעבָא ,ןרָאװעג קנַארק קרַאטש
 1966 רעבמעטּפעס 17 םטד זיא רע זיב תומה ךאלמ ןוֿפ טנעה יד
 ,עקַאטַא-ץרַאה ַא ןוֿפ ןברָאטשעג

 ,טוטיטסניא ןוֿפ ןירַאטערקעס-רוטלוק יד זיא ,ילַאמ ,ױרֿפ ןַײז
 .ןירערעל ךיוא זיא יז ּוװ

 רַאה השמ; ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא קנעדנָא ןַײז ןקיבײרַאֿפ וצ
 ,רוטלוק עשידִיי ןצעזוצטרָאֿפ ליצ םעד ךיז טלעטש סָאװ ,"ןָאשיעדנָאֿפ

 ףיוא ןטעטיױויטקַא ןוא ןעמַארגָארּפ ענעדײשרַאֿפ ךרוד לּכ-םדוק
 טסַײג ןלערוטלוק ןשידִיי םעד ןקרַאטש וצ ,טסנוק ןוֿפ ןטיבעג יד

 ןקרַאטש ןלָאז סָאװ ,ןטיבעג עַײנ ןעלקיװטנַא ןוא טיָארטעד ןיא

 ,םויק ןשידיי

 ;טגָאזעג א'צ טרעוו ןָאשיעדנָאֿפ רעד ןוֿפ טקעּפסָארּפ םעד ןיא

 ןענייז ,רַאה השמ טינ טקַאטנַאק ןיא ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,עלַא;
 זיא רע .טייקכעלטלעוו ווא ןסיוו ,םזַאיזטנע ןַײז ןוֿפ טרירעג ןעוועג

 רע .ןקימַאטשּפָא-רוז ןדעי טימ גָאלַאיד ַא ןטלַאהוצנַא חוּכב ןעוועג
 ןקיוזוצסיוא ױזַא יוו ןעמרָאֿפ ןוא סעיצפעצנָאק עַײנ ןֿפַאשעג טָאה
 סהווצמ-רב ןוא סתבש גנוע ,םיֿבוט-םימי עשידִי ןוֿפ טַײטַאב םעד
 דימלּת ַא ,טקעלעטניא ןַא ןעוועג זיא רע .םזינַאמוה ןרַאלוקעס ַא טימ
 .טלעוו-ֿברעמ רעד ןוֿפ רוטלוק רעד ןיא טנווַאהַאב ןוא םכח

 סָאװ ,טייק ענעדלָאג ַא ןַארַאֿפ יא סע זַא ,טביילגעג טָאה רע
 -נוא טכַײרטש טזירוטלוק רערַאלוקעס .ןבעל שידִיי ןעמַאזצ טדניב
 םעד ךרוד ןעיײג סָאװ ,ןפרעוו עלַאסרעווינוא ערַאטינַאמוה יד רעט

 רעֿפעש ַא זיא ןענרעל .ןרידוטש .עיֿפָאזָאליֿפ ןוא קנַאדעג ןשידִיי

 ,ענעסקַאוורעד ַײס .ןבעל עצנַאג סָאד ןײגנָא ףרַאד ןוא גנורַאֿפרעד עש
 עשירָאטסיה יד ,סעיצידַארט עשידִיי ןצַאשּפָא ןֿפרַאד רעדניק ַײס

 ןוא רעדניק .םימכח ידימלּת יד ןוֿפ סערעל יד ןוא ןשינעעשעג
 ןקילײטַאב ךרוד םידומל ערעייז רַאֿפ ךס ַא ןענרעל ענעסקַאוורעד
 ערעדנַא טימ ךיז קידנענעקַאב ןוא ןעגנולעטוערָאֿפ- רעטַאעט ןיא ךיז

 ןבַײלב ןענָאק טעװ עקירעטַא ןיא ןדִיי יד .ןטטסנוק עשירעֿפעש

 ."ןבעל שידִיי שירעֿפַאש ַא יא ןהיטסיזקע

 .ילאמ ױרֿפ ןַײז ןוֿפ .ע .מ

 .גרעבנייוו ירעה ןוֿפ .ע .ש

 "עלע ןטָאמ ,} יאול ,טדנַארב

 -ןינ ןיא 1912 רעבמעווָאנ ןריובעג

 -עּפַאט ַא -- רעטָאֿפ .עקירעמַא ,קרָאי
 ןיא רעדילגטימ -- ןרעטלע עדייב .רעריצ
 "לא רעסיוא .?עניבסקלָאֿפ עשידִיי עַײרֿפ;
 ןַײז ןעמוקַאב .ב טָאה ,םידומל עניימעג
 גניר-רעטעברַא ןַא ןיא גנויצרעד עשידִיי

 רעשידִיי רעד ןיא ךָאנרעד ןוא לוש גניר

 -טימ ַא ,רעטסעװש רעד ךרוד .לושלטימ
 ןשידיי;ש םַײב "גניר.טסנוקש ןיא דילג
 לָאר-רעדניק ַא ןעמוקַאב ,!רעטַאעט-טסנוק =

 ,"לגיּפש רעמורק, סרידאנ השמ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא סצרַאוװש סירָאמ ןיא
 -נָאק, סדלעֿפנעזָאר הנוי ןיא *עלעטָאמ, לָאר רעדניק יד ךָאנרעד

 ,"?ןטנערוק

 ;טבַײרש רעוװַאּפ-רעוװַאכ
 טעבנגעגקעווַא ,ושל-רעטַאעט ןיא טגָאז ןעמ יװ ,טָאה רע.,

 טָאה רע ,טסייה סָאד.. עסעיפ רעקיזָאד רעד ןיא ליּפש יד ךיז רַאֿפ
 יד ..םיא ןגעוו טדערעג רָאנ טָאה ןעמ זַא ,טנכייצעגסיוא ױזַא ךיז
 .ןליּפש וצ טרעהעגֿפױא גנַאל ןוֿפ ןעמ טָאה "ןטנערוקנַאק , עסעיּפ
 ערעדנַא ךס ַא טליּפשעג טָאה ,ןיווע רענעסקַאוועגסיוא ןַא ,לרוחב סָאד

 ,?ןטנעריקנַאק , ןיא רָלדַא עליצ ןוא "עלעטָאמ , ,ץרַאװש סירָאמ

 םיא זיא *עלעטָאמ, ןעמָאנ רעד רעבָא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןלָאר

 ."ןבילבעג

 ןטײקיעֿפ-עניב ענַײז רַאֿפ טנעקרענָא לָאר רעד ךרוד טרעװ .ב

 ןיא *רעטַאעט-טסנוק; ןיא ןלָאר-רעדניק רָאי עקינייא טליּפש ןוא

 ."סעבמעד; ,"?שטנעמ רעטיוט רעד; ,"קוביד; ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא יד

 ןַאמרוֿפפ ,*רעטכעלעג רעקיטולב רעד, ,"יבצ יתבש; ,"רוּפזי;

 -ַאמֿפושיכ יד; ,*סָאװ ןסייוו םידש; ,"רע טברַאטש ןעוו, ,"לשנעה

 "קרעמֿפױא ערעדנוזַאב ַא ."ינַאּפמָאק ןוא ריּפסקעש. ןוא *ןירעכ

 "לעמעל ינוק עדייב , ןיא ןליּפש ןטימ ךיז ףיוא רע טיצ טײקמַאז

 ,גנוריֿפֿפױא סצרַאװש סירָאמ ןיא ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ

 -עט-"קיריל, ןיא טקילײטַאב ךיז .ב טָאה רענעסקַאװרעד סלַא

 רעטַאעט קילבָאּפ ןיא ,"טדנעבעלעט עטנעי, סרענוװָאק .ב ןיא רעטַא

 "עסק ןיא ,ןיביל .ז ןוֿפ ?!?וטסכירק ּוװ ןצבק, ןיא ץַאז קיוודול טימ

 ילַאמ טימ *עלעמַאמ,, סצרַאװש ריאמ ןיא רעטַאעט-"וינעווע דנָאק

 -ֿפיטש; ןיא סנַאמרעג יד טימ ,רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה; ןיא ,ןָאקיּפ

 ָאנַאמלַאק ןיא סנַאמרעג יד טימ *רעטַאעט סקלָאֿפ, ןיא ,*סעמַאמ
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 סקנָארב/, ןיא ןוא *ןטייק-הנותח; ןוא *ןבעל סָאד זיא ױזַא, סעשטיוו

 ,"ץלַא טֿפערט ןבעל ןיא; ןיא *רעטָאעט טרָא

 "למעל ינוק עדייב , ןיא ץרַאװש סירָאמ ןוא "עלעטַאמ,

 -עּפש ךיז ןוא "קסערָאמוי, םליֿפ ןיא טליּפשעג דניק סלַא ךָאנ

 -ַאב .ב טָאה ,"יּפיקס; םַארגָארּפ-ָאידַאר םעד ןיא טקילײטַאב רעט

 ןוֿפ רָאטקעריד ןעוועג ,פרוק-רעטַאעט טרַא ןלַארעדעֿפ םעד טכוז

 טליּפשעג טרָאד ,זואהיעלּפ טירטס ירנעה ןיא רעטַאעט טנגוי

 ןוא טבעלעג, (שיד:י) ןוא *קָאלמַאמ רָאסעֿפָארּפפ ןיא (שילגנע)

 טריֿפעגֿפױא ןוא רעטַאעט רענָאטסָאב ַא ןיא רָאטקעריד .*טכַאלעג

 1926 ןוֿפ .טטעדָא דרָאֿפילק ןוֿפ "גניס דנע קיעװַאא קרָאי-וינ ןיא

 -טנעטסיסַא ןוא רעשזדענעמ-עיצקודָארּפ ןעוועג .ב זיא 1940 זיב

 ,קרָאי-וינ ןיא סמליֿפ עצרוק 6 ןוא סמליֿפ רושטיֿפ 3 ןוֿפ רָאטקעריד
 -ַארָאקעד טנעטסיסַא ןוא ןָאשקָאדָארּפ טנעטסיסַא סלַא טעברַאעג ןֹא

 ,ב זיא 1940 זיב 1938 .גָאלַאיד ןוֿפ רָאטקעריד ןוא רענעכייצ:עיצ

 רַאֿפ םליֿפ ןשיגָאלָאּפָארטנַא ןַא ןוֿפ רָאטקעריד ןוא רעסודָארּפ ןעוועג

 -ָארּפ ןוא *טסיטּפַאב טײֿפיטנַאס; טעטיזרעווינוא ַאיבמָאלָאק רעד

 רַאֿפ ןעמליֿפ-סגנודליב ןוא ערַאטנעמוקָאד ןוֿפ רעשזדענעמ-ןָאשקָאד

 .ןָאשימָאק זיווריוס ליוויס רעקרָאיזוינ רעד

 -רעסודָארּפ ַא יו טקילײטַאב ךיוא ךיז .ב טָאה קרָאי-וינ ןיא

 -ליֿפ עשידִיי יד ןיא רָאיטקַא ןוא רָאטקערידיגָאלַאיד ,רעשזדענעמ

 ,"תרֿפא עלערימ , ןוא "דימש רעד לקנַאי; ,"רעדלעֿפ ענירג; :ןעמ

 ןגָארטעגרעביא ךיז טענַאשזד ױרֿפ ןַײז טימ .ב טָאה 1941 ןיא

 | .דּוװילָאה ןייק
 סגנוריגער םעד ןוֿפ רָאטקעריד:-רעסודָארּפ ןעוועג 1942 ןיא

 1950 זיב 1945 ןוֿפ ,"סמעריש ןיא ןטַאדלָאס, םליֿפ-סגנויצ:עד

 -עטעוו; םליֿפ-סגנויצרעד סגנוריגער ןוֿפ ןַאמיַארעמַאק טנעטסיסַא

 ןיא , עידעמָאק רעד ןופ רָאטקעריד-רעסודָארּפ ,*סרעמרַאֿפ -- ןענַאר
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 ןופ ןָאקיסלעל

 רָאטקַארּפ, רַאֿפ םליֿפ-סגנויצרעד ,*שיֿפ ןוא דרעװש טימ םייה רעד

 סלעיר ַײרד ,"ןגינגרַאֿפ ַא זיא טעברַא-רוטּפלוקס, :"סלעבמעג ןז

 רעד רַאֿפ ןעמליֿפ ייווצ ,"סעיצַארעּפָאק גנויצרעד לקיטסיטנַאד ןוֿפ

 -ערָאּפרָאק *רעזיערֿפ-רעזייק , רעד רַאֿפ סלשריױמָאק ,*תורדּתסה;

 עקידנעטשבלעז ןוא ערעסערג רַאֿפ ןעמליֿפ 100 רעביא ןוא ןָאש

 -ַארד עקיטונימ-15 רַאֿפ רעבַײרש-רעסודָארּפ ,דּוװילָאה ןיא סעידוטס

 .*רעטַאעט דײסרעײֿפ סלבמעג ןוא רַאטקָארּפ, רַאֿפ סעמ

 שילגנע ףיוא רעטַאעט שידִיי ןַײז ןֿפַאשעג .ב טָאה 1954 ןיא
 יײנש ַא טימ הׂשעמ ַא; טריֿפעגֿפױא ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא

 ענירג, ,(םישדח 13 ןרָאװעג טליּפשעג) טעמול ךורב ןוֿפ "לרעד

 .רימש השמ ןוֿפ *םלועה ףוס,, ןוא ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *רעדלעֿפ

 :רעטַאעט ןקיזָאד ןוֿפ ןַאלּפ םעד טבַײרשַאב רעוװַאּפ-רעווַאכ

 יד טימ טענַאשז רעקיטריל רעד רַאֿפ טַאהעג הנותח טָאה רע;

 רעשידִיי רעד ףױא טליּפשעג ךיוא טָאה סָאװ ,ןגױא עיולב עסייה

 רעבַײרש עשידִיי. ןוֿפ ןסעיפ ןריֿפֿפױא לָאמַא ךָאנ טעוו רע ..עניב

 ןוֿפ ןסעיפ יד ןצעזרעביא ןלעװ ױרֿפ ןַײז טימ רע.. שילגנע ןיא

 טָאד ןוא ,רעטַאעט סענעגייא ןַא ןבָאה לָאמַא ךָאנ ןלעוו יז .שיד .י

 עקידנדייר-שילגנע יד ןענעקַאב וצ ,ןבעל ןיא עיסימ רעייז ןַיז טעוו

 טיבעג םעד ףױא שידִיי ויא ןרָאוועג ןֿפַאשעג זיא'ס סָאװ םעד טימ

 עקיטכיל עקיזָאד סָאד ןוא ןעגנַאגעגקעווַא ןענַײז ןרָאי ...עמַארד ןוֿפ

 ערעדנַא רעטרעדנוה יוו ןוא ,דּווװילָאה ןיא ןרָאוװעג לגלוגמ זיא לרָאפ

 ;ןַײרַא עקַאט טַײצ וצ ןוֿפ ווא... סיוװמ יד ןיא ןײרַא טכוזעג ,ןרָאיטקַא

 -- יז .רעריצודָארּפ-ףליהעג רעדָא רעסישזער-ףליהעג סלַא -- רע

 ןבָאה ייז . ץירערעל-גַאלַאיד סלַא רעטעּפש ןוא ןירעליפש סלַא

 .ךעלקילג ןעוועג טינ רעֶבָא ,םיווּומ יד ַײב ןבעל ַא טכַאמעג עדייב

 ףיױא ןעגנערבוצסיױרַא עיסימ עקיליײה יד יז ףיוא ךָאד טרַאווס

 ןרָאװעג ןֿפַאטעג זיא'ס סָאװ ,עטסנעש סָאד עניב רעשילגנע רעד

 יוַל ךורב ןוֿפ ןבירשעגנַא עסעיּפ ַא וצ ךיז טמענ ןעמ.. .שידִיי ןיא

 סָאד ,"רָאליעט יע ןָאּפע סנָאװג שילגנע ןיא ךיז טֿפור סָאװ ,טעמ

 -רַאֿפ עסעיפ עקיזָאד יד ןוא ,"רעדַײנש ַא ןעוועג לָאמַא זיא'ס, טסייה

 ןוֿפ ןטנעמעלע ךיוא ןוא רָאמוה ןכעלמיטסקלָאֿפ ןכַײר ךס ַא טגָאמ

 ,עלעטָאמ סָאד ןוא ,רעבִיְרש עשידִיי ערעדנַא ןוא ןמכילע-םולש

 ףיוא עמַאמ-עטַאט ןוֿפ קרָאירינ ןיא דייס טסיא רעד ףיוא ןגױצרעד

 טָאה סָאװ ,עלעטָאמ סָאד ןוא ,ןֿפוא ןכעלמיטסקלָאֿפ ןשידִיי טכע ןַא

 רעד ןטעװ תושעמ ןלייצרעד ןעמַאמ ןוא ןעטַאט ןַײז טרעהעג טֿפָא
 ,עלעטָאמ סָאד ןוא ,ךעלדיל-סקלָאֿפ עשידִיי ןעגניז ןוא םייה רעטלַא

 עששידִיי ערעדנַא עלַא ןוא ןמכילע-םולש טנעיילעג ןיוש טָאה סָאװ

 ,סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאלַאז וָאמ טימ ,טריֿפעגֿפױא טָאה ,רעקיטַאלק

 ַאזַא טימ ,ןח ַאזַא טימ שילגנע ןיא *רעדַײנש ַא ןעוועג לָאמַא זיא'ס,

 -נַא סָאל ןיא ןעגנַאגעג זיא עסעיּפ יד זַא ,רעבױצ ןכעלמיטסקלָאֿפ

 עלעטָאמ ,עדייב ייז ןבייה.. רעטציא ןוא.. גנַאל םישדח סעלעשזד

 עדייב ןצעז ייז .. םיורט רעייז ןכעלקריוורַאֿפ וצ ןָא ;טענַאשז ןוא

 סָאד טריֿפ.. שילגנע ףיוא "רעדלעֿפ ענירג, סנייב:עריה ץרּפ רעביא

 עגנוי עלוֿפטנעלַאט טימ רעטַאעט סענעגייא ןַא ןיא ףױא עלעטָאמ

 ןעידִיי ַאזַא טימ גנוריֿפֿפױא יד ןזיא לָאמַא רעדיו ןוא ,ןרָאיטקַא

 -עג ןבָאה ןזעטנעמ ךס ַא זַא ,רעביצ ןכעלמיטסקלָאֿפ ַאזַא טימ ,ןח

 ןוא שילגנע ףיוא שידִיי ןיא ןסעיּפ ןליפש ןָאק ןעמ ,טעז ריא, :טגָאז

 -טסנרע ןוא טײקכעלריטַאנ רעד ןוֿפ ןרעוו טרענימעג טינרָאג לָאזיס

 ףוס,} עסעיפ ַא שילגנע ןיא טריֿפעגֿפױא םעדכָאנ טָאה רע ."טייק

 ךס ַא ןרָאלרַאֿפ וא רימש השמ רעבַײרש-לארׂשי םעד ןוֿפ |"סלועװ

 "..טלעג

 רעשזדענעמ-ויטוקעזקע עינַאּפש ןיא .ב זיא 44

 "ךלרָאװ סוקריוס, ,"ָאיסלע, ,"סגניק וװָא גניקא ןעמליֿפ יד רַאֿפ
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 רעט ַאעט ןשידיי

 1967 זיב 1964 ןוֿפ ןוא "רעייּפמע ןעמָאר יהט ווװָא לָאֿפ, ןוא
 ,"ךלרָאװ סיָאב יע, ןוֿפ רָאטקעריד ןוא רעשזדענעמ'ןָאשקָאדָארּפ
 ןוֿפ רעסודָארּפ-טימ ,"ןָאילעבער טריוקס ינימ, ןוֿפ עבלעז סָאד
 ןוֿפ וויטוקעזקע ,ליסנוָאק-עיצַארעדעֿפ ןשיד .י ןוֿפ 41967 רַאֿפ ליּפַא;

 טנעטסיסַא רעטשרע ,(ןעמליֿפ 4) *80 וצ ןוירוג ןב, עיצקודָארּפ רעד

 -ָארּפ .*יָאב סלַאבינַאה-טָאליײּפ , ןוֿפ רָאטקעריד:טינוי רעטייווצ ןוא

 ןָאילימ ַא רַאֿפ טינ וליֿפַא, ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ ןוא רָאטקעריד ,רעסוד
 רעטשרע 1968 69 ןיא ."הנבל רעד ןוֿפ, ןֹוֿפ עבלעזסָאד ,"רַאלָאד

 ,"סקינַאמ, יוו-יט ןוֿפ רָאטקעריד ןוא *ןיא דעֿפ, ןוֿפ טנעטסיסַא

 ןרָאֿפנַאס ןוֿפ רעטרִיודַארג ַא זיא ,דנַארב רָאטקיװ ,ןוז ס'.ב
 סטרַא לקיזוימ ןוא רעטַאעט ןוֿפ עימעדַאקַא עשיטַאמַארד סרענזיימ |

 5 ןוא ןעמליֿפ-עיזעװעלעט 24 ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא ,קרָאי-וינ ןיא
 : | ,סמליֿפ-רושטיֿפ
 .} .ש ןוא .מ

 טענַאשזד ,טדנַארב

 .עקירעמַא ,קרָאי-וינ ןיא 1914 ןריובעג
 רעטלַא רעד ןיא ךָאנ ןבָאה ןרעטלע עריא

 ןיא טקילײטַאב ךיז ,דנַאלסור ןיא ,םייה

 ןוא ןעגנוריֿפֿפיױוא-"רעבָאהביל; עשידִיי
 סלַא .עקירעמַא ןיא טצעזעגטרָאֿפ סע
 ןרעוו ןעמונעגטימ .ב טגעלֿפ דניק ןיילק

 -רָאֿפ יד תעב ןוא סעיציטעּפער ערעייז וצ
 ןגײלקעװַא יז ןעמ טגעלֿפ ןעגנולעטש
 ,רעליּפש יד ןוֿפ םישובלמ יד ףיוא ןֿפָאלש

 זיא (רעטרעוו ןָא) לָאר עטשרע ס';ב

 רעד ןוא ,סמערָא סרעטֹומ ריא ןיא דניק קידנֿפָאלש סלַא ןעוועג
 יא עניב רעשידִיי דעלענָאיסעֿפָארּפ רעד ףיוא טירטֿפױא רעטשי:ע
 ךָאנרעד ,"הּפוח רעד רַאֿפ, עסעיּפ סֿפָאקמיס לחר-ענייש ןיא ןעוועג
 ,שילַאק ַאטרעב טימ יַאטַאנָאס רעציירקא ןיא ?טרעבלַא; סלַא

 סלַא ןוא ,*סעמַאמֿפיטש; ןיא גרעבנעדלָאג לעומעס טימ "ימעס;
 ,*רעטַאעט טסנוק ןשידִיי, ןטימ ."יזנכשא רעדירב, ןיא "לגנ:יא ַא
 | ,ץניװָארּפ רעד רעביא עענרוט םעד קידנכַאמטימ

 ענעסקַאוורעד ןוֿפ ןלָאר ןיא ןיוש טקילײטַאב ךָאנרעד ךיז טָאה .ב
 ,סרעדנעלָאה ןוא סגרעבדלָאג יד טימ *רעטַאעט טרַא; סקנָארב ןיא
 -עט ירָאטַארָאבַאל ןעקירעמַא; ןוֿפ ּפישערַאלקס ַא קידנעמוקַאב ןוא

 ,רענזיימ דרָאֿפנַאס ,םעהיערג ַאטרַאמ טימ ןעמַאזוצ טרידוטש ,"רעטַא
 ןוא יקסװַאלסעלָאב רערעל יד ַײב טָאילע ַארוַאל ןוא ײסרַאט ירעמ

 | | ,אקסנעיּפסוא

 סיאול רעסישזער ןוא רָאיטקַא םעד ,ןַאמ ריא טימ ןעמוקעג
 -עגרעביא ןצנַאגניא טרָאד יז זיא ,1941 ןיא דּווילָאה ןיא ,טדנַארב
 -יענ; ןיא ּפישרעלַאקס ַא ןעמוקַאב ,עניב רעשילגנע רעד וצ ןעגנַאג

 -קע; ןיא טליּפשעג ןוא טקידנעעג טָאה יז סָאװ ,"זואה יעלּפ דוהרָאב
 ןיא ,"ןוָארק עֿפַאק, עסעיּפ רעד ןיא *רעטַאעט ירָאטַארָאבַאל סרָאט
 לקריוס; ןיא ןָאסליװ ירעמ טימ) *ןלַאדנַאקס רַאֿפ לוש יד; סנַאדירעש
 ןוֿפ ךובגָאט סָאד; ןיא "ןַאַאד ןַאװ םַאדַאמ, ןוֿפ לָאר יד ,(*רעטַאעט

 סיצנערֿפ טימ לָאר עבלעז יד ,"גניר סרעיעלּפ , ןיא *קנַארֿפ ַאננַא
 רעד רעטנוא אנוגַאל ןיא ןוא ?זוָאהיעלּפ ַאלרערבַאס, ןיא רערערעל
 ,טיורקדליש ףעזָאי ןוֿפ ישזער

 סָאד טעדנירגעג ןַאמ ריא טימ יז טָאה סעלעשזדנַא סָאל ןיא
 ןלָארטּפױה יד (שילגנע ןיא) טליּפשעג טָאה יז ּוװ ,"זוַאהיעלּפ וינ;
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 סנייבשריה ץרּפ ,"לרעדַײנש ַא טימ הׂשעמ ַא; סטעמול ךורב ןיא

 ."םלועה ףוס, ןוא *רעדלעֿפ ענירג;

 ,"חלתושמ וצ קירוצ; ןיא עניב רעד ףיוא ןליּפש ריא רעסיוא

 "רעטסעווש ַײרד יד, ,"ןעױרֿפ ןַאיָארט יד; ,*ָאלעטָא; ,"ַאדידנַאק;

 ַא ,ןעמליֿפ 20 ןיא טקילײטַאב ךיז .ב טָאה ,ןסעיּפ ערעדנַא ךס ַא ןוא
 רעשילגנע ןוֿפ ןירערעל ַא זיא יז ןוא ןעגנוריֿפֿפױא-עיזיװעלעט ךס

 ףַאר ,ןיווק ינָאטנַא טימ ןעמַאזוצ קידנטעברַא) קיטענָאֿפ ןוא ךַארּפש

 ,(א'א ינָאלַאװ

 ןעמליֿפ יד ןיא עינַאּפש ןיא רָאטקעריד-גָאלַאיד ןעוועג זיא .ב

 ,"שזדלָאב יהט ווװָא לטַאב; ןוא ?ָאיסלע, ,"סגניק וװָא גניק,
 .ע .ש ןוא ,מ

 (לאומש) םעס ,יקסװַארטסַא
 "וא ,בוג רעוועיק ,ןילַאמ ןיא ןריובעג

 ןיא לוש:טסנוק ַא טקידנעעג .ענַיַארק

 ןיא ןעלושז עימעדַאקַא יד ךָאנרעד ,ווע;ק

 רעביא ןרָאֿפעגמורַא ךס ַא זיא .ָא .זירַאּפ

 ןופ ןעגנולעטשסיוא טַאהעג .ךַײרקנַארֿפ
 ןוֿפ ןָאלַאס) זירַאּפ ןיא ןעיײרעלָאמ ענַײז

 .-ףשנער ןוֿפ עערעלַאג ,טײקיגנעהּפָאמוא

 ' | - ,(סנַאס

 טַאהעג ןוא עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז

 ןיא רעדליב ענַײז ןוֿפ גנולעטשסיוא ןַא

 -ַארָאקעד יד ןלָאמעג ךיוא רע טָאה ָאד ,עגַאקיש ןוֿפ טוטיטסניא-טרַא

 דלָאגנהעש ףעזָאי סָאװ ,"םילשורי, עסעיּפ סווָאמיד ּפיסָא רַאֿפ עיצ

 רַאונַאי 22 םעד .רעטַאעט-*טַאלַאּפ, סנַאמקילג ןיא טריֿפעגֿפױא טָאה

 -ֿפיױא םיובלעטייט םהרֿבַא ןוֿפ ריא רעטַאעט ןקיזָאד ןיא טרעוו 2

 םולש *טֿפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד רעגַאקיש; רעד טימ טריֿפעג

 .יקסוָארטסָא ןוֿפ סעיצַארָאקעד טימ "שטנעמ רעטיוט רעד; טשַא

 :םעד ןגעו טבַײרש *שנעמ-רעטַאעט, ַא

 ךעד ןוֿפ גלָאֿפרע םוצ ןגָאיטעגַײב טָאה סָאװ ,רעטייוצ רעד,

 -ןוָארטסָא לעוימעס רעלָאמ רעגנוי רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא ,עסעיפ

 -ייז םעיצַארָאקעד יד .סעיצַארָאקעד עטנכייצעגסיוא ענַײז טימ יקס

 ןֿפױא רָאנ ,ןפוא ןשיטסילַאער ןֿפױא ןלָאמעג ןעוועג טינ ַאד ןענ

 טרָאז טקירד ךירטש רעועי ,עמרָאֿפ עדעי .ןשיטסינָאיסערפמיא

 ןוא ,ץילבֿפױא ןששיטסַאטנַאֿפ ַא ,?יֿפעג ַא ,גתמיטש עסיוועג ַא סיוא

 | ,"..עסעיפ רעד ןוֿפ גנומיטש עכעלרעַײֿפ יד ןֿפַאש יז

 ריא בולק ןשיגעװרָאנ רעגַאקיש ןיא טרעו 1924 רַאונַאי 27 םעד

 -לעזעגמַארד רעגַאקיש רעד, ךרוד טריֿפעגֿפױא סענַא קחצי ןוֿפ

 ןוֿפ סעיצַארָאקעד טימ *טכַאנ ןוא גָאט, עסעיּפ סיקסנַא *טֿפַאש

 | | .יקסווָארטסָא

 -סיוא טַאהעג טָאה רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק ךיז קידנגָארטרעבירַא

 .א טָאה ,א'א םואעזומ ןילקורב ןיא ,םואעזומ ינטיהוו ןיא ןעגנולעטש

 יד וצ *רעטַאעט טסנוק ןשידַיי; ןרַאֿפ סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג

 ןוֿפ ,יַאמעטַאנַא; ,"שטנעמ רעטיוט רעד, סשַא ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא

 ןוֿפ ?לעמעל ינוק עדייב,, ,קיווייל .ה ןוֿפ *רעלטעב; ,װערדנַא דינָאעל

 ("ןַאמעקניה,| ?רעטכעלעג רעקיטולב רעד; ,ןדַאֿפדלָאג םהרֿבַא
 -נַא דינָאעל ןוֿפ "שטעּפ יד טגירק סָאװ רעד, ,רעלָאט טסנרע ןוֿפ

 .שַא םולש ןוֿפ *םשה שודק; ןוא ,וועערד

 ,רוקרעמ םאאיליװ ןוֿפ .ע .ש
 עשידיא עצנַאג יד טמערוטשעגֿפױא טָאה סָאװ עסעיּפ ַא -- שנעמירעטַאעט ַא

 ,1922 רַאונַאי 27 ,עגַאקיש ," ,װרָאֿפ , ,עגַאקיש
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 השנמ ,קינלוקס
 ,קינלעמכ ןיא 1892 ַײמ 15 ןריובעג

 .רעלשיט ַא --- רעטָאֿפ ,ןליוּפ .בוג רעצלעק
 טיג תמחמ טגרָאזרַאֿפ טסנרע קידנעטש |

 ךיז .רעדניק 7 יד רַאֿפ הסנרּפ ןייק טַאהעג

 ,עשרַאװ ןייק 1900 ןיא ןגָארטעגרעביא
 -רַאֿפ יד ןעוועג שיטקַאֿפ זיא רעטומ יד ּוװ

 ,לבלעװעגיזַײּפש ַא ןענעֿפע ךרוד ןירעניד
 רַאֿפ שוח ןקידלַאװג ַא טַאהעג טָאה יז |

 "עלמיטסקלָאֿפ ןעגניז טגעלֿפ ןוא רָאמוה

 .רעדיל עכ

 ;ס טלייצרעד תונורכז ענַײז ןיא
 ןוא ,סעיצי במֲא עסיורג וצ ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא;

 -כיר םעד ..טלעוו רעד וצ תונעט ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא
 זיא'ס .טינ רענייק סייוו ,ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ןעוו סוטַאד ןקיט
 ןעזעג טינ סע טָאה רענייק רָאנ ,ןבירשרַאֿפ ּוװ ץעגרע ָאי סתסה ןמ
 ץלַא זיא'ס עז וצ סָאד טריסערעטניא טינ ךיז טָאה רענייק ןוא
 טָאה רעטמַאַאב ןָאשיירגימיא רעד ןעוו . קיטכיוו ןעוועג טינ סנייא
 דנַאלײא סילע ףיוא עקירעמַא ןיא ןעמוקנָא ןַײמ ַײב טגערֿפעג ךימ
 ַא ןעמונעגסױרַא לענש ףיוא ךיא בָאה ,ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ןעוו
 זיא'ס יצ .21892 ַײמ , :טרעֿפטנעעג בָאה'כ ןוא הרוטֿפה רעד ןוֿפ עטַאד
 / ."ַײמ 18 רעד..ןבילברַאֿפ וז ןיוש זיא'ס .טינ רעדָא קיטכיר

 7 ןוֿפ רעטלע ןיא רדח ןיא קידנענרעל ךָאנ זַא ,טנכײצרַאֿפ .ס

 | | | ;רָאי
 בָאה ךיא סָאװ ,עגנוטַײצ עשידִיי ןענעייל ןבױהעגנָא בָאהיכ,

 ןבױהעגנָא בָאה ךיא .ןעזעג טינ לָאמנייק זיוה ןיא זדנוא ַײב רעירֿפ
 ַײ ,ןיִלָאמרעה ,םױבנענַאט ,ר"מש ןוֿפ ךעלכיב-הועעמ ןשנעייל
 עטַאט ןַײמ .טנעיילעג טינרָאג לָאמנייק רענייק טָאה זיוה ןיא זדנוא
 סעקיּפָאק רָאּפ יד ןבעגסיוא טנָאקעג טינ טָאה ןוא םערָא ןעוועג זיא
 זיא סע זַא ,ןענוֿפעגסױא בָאה ךיא יו ױזַא רעבָא .גנוטַײצ ַא ןֿפױק וצ
 טנַאקעג טינ ןיוש ךימ ןעמ טָאה ,טלעוו רעד ףיוא ןענעייל וצ סָאװ ָאד
 -ָאילביב רעשידִיי ַא ןיא ןייג גָאט ןדעי געלֿפ ךיא .םעד ןוֿפ ןסַײרקעווַא
 ,עשיסור :רעבַײרש עדמערֿפ ןענעיל ןביוהעגנָא בָאה ןוא קעט
 טצעזרעביא ןעוועג רָאנ זיא סָאװ ,גנידצלַא ,עשילגנע ,עשיזיוצנַארֿפ
 לֿפיװ טינ סייוו ךיא .ןַאסאּפָאמ ,ווָאכעשט ,יָאטסלָאט יו ,שידִי ןיא
 ,טנעיילעג בָאהיכ סָאװ רוטַארעטיל יד סלָאמַאד ןענַאטשרַאֿפ בָאה ךיא
 וצ ןגױצעג ךימ טָאה סע ווא טריסערעטניארַאֿפ ךימ טָאה סע רעבָא
 ַא טנעיילעגסיוא טעמּכ גָאט ןועי בָאה ךיא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןענעייל
 י .ךוב

 ןוא רעטילימ ןוֿפ ןעמוקעגמייהַא זיא רעדורב רערעטלע ס'ס

 "תימלוש; ןוֿפ רעדיל יד ןעגנוזעגרעביא ,*רעטַאעט; ןגעוו טלייצרעד

 ןבעגעגרעביא םרָאֿפ רענעצלַאזעגרעביא ןַא ןיא ,ןוא *אֿבכוּכ רב; ןוא
 ןיא .ס טימ ךיוא טמענ רע .קיטשירעטַאעט יד ןוֿפ טלַאהניא םעד
 ךָאנרעד .קיזמ לָאמ ןטשרע םוצ טרעה רע ּוװ ,רעטַאעט ןשידִיי

 ,?ּפָאקנעצרַאװש הּכלמ, וצ רעטַאעט ןשיליױּפ ןיא טימ םיא רע טמענ
 יד ןטסעבמַא םיא ןלעֿפעג'ס ּוװ ,קריצ סילעזיניצ ןכוזַאב ןָא טבייה .ס

  -טסערב ןייק ייז טימ טֿפױלטנַא ןוא לגניי-קיש רעייז טרעוו ,סנוָאלק

 םיא טמענ ןוא סיוא םיא טשטַאּפ ,ןיהַא טמוק רעטָאֿפ רעד .קסווָאטיל

 .טרָאד ןוֿפ קעװַא

 ,רעטָאֿפ ןַײז ַײב ארמג טנרעל ןוא ןַײרַא רדח ןיא קירוצ טייג .ס

 טלָאמעד ןריטסיזקע עשרַאװ ןיא .ןזח ַא ַײב *טלַא; סלַא ןעגנוזעג

 ךיז טלַאהַאב ,ךרוד טינ ייז טזָאל .ס ןוא סרעטַאעט עשידַיי ַײרד
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 ןופ ןָאקיסקעל

 -עטשרָאֿפ יד ןעניווװּוצַײב ידּכ סעיצַארָאקעד יד רעטניה הליחתכל

 ערעדנַא טימ טמענ .לגניי-קיש ַא טרָאד רע טרעוו ךָאנרעד ,ןעגנול

 רעטעּפש .ךעלּפענק רַאֿפ קידנליּפש ,*רעטַאעט, ןריטימיא רעדניק
 יד) *רעבָאהביל; טימ רעזייה עטַאוירּפ ןיא *רעטַאעט טכַאמעג;
 ,ןטסַאקרעבליז ,רעוװָאלדיש ,יקסנָאלבַאי ןרָאיטקַא עקידרעטעּפש

 .ןַאמרעגנוה ןוא ןָאזנצבק, קידנליּפש ,(ףאהסייוו ,גנַאזנעטשרעג
 עּפורט טלַא ןרָאֿפעגקעװַא ןענַײז ?רעבָאהביל, עלַא יד יו םעדכָאנ

 טלעטשעגֿפױנוצ .ס טָאה ,ןַאמרעג עשימ ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא

 -עגמורַא ןוא ןסעיּפ ַײרד טרידוטשנַײא ייז טימ ,רעדניק ןוֿפ עּפורט ַא
 שטירזעינ ןיא ןליּפש ןכָאנ .ץניװָארּפ רעד רעביא רָאי ַא ייז טימ ןרָאֿפ
 -ָארטסַאג סטַארושימ ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע זיא ,"רעבָאהביל, טימ
 ,עזיורק ןוֿפ סעּפורט יד לא טליּפשעג ךָאנרעד ,עּפורט רעקידנריל
 ,רעֿפנעג ןוא ײסבַאס

 :תונורכז ענַײז ןיא .טלייצרעד .ס

 ןרָאיטקַא עּפורט-רעדנַאוװ ַא טימ טּפעלשעגמורַא ךיז בָאה ךיא.}
 ַא ץא ןעמוקעגנָא ,ךיא קנעדעג ,ןעוועג ןענַײז רימ .דנַאלסור ןיא
 רעזעיגילער| "טנעל, ןוֿפ טַײצ יד ןעוועג זיא'ס.. ָאנבוד טָאטש

 (רעטַאֿפ ןבענ השנמ) קינלוקס עילימַאֿפ יד

 ןליּפש ןרָאט טינ דנַאלסור ןיא ןעמ טגעלֿפ ןכָאװ ַײרד סָאװ ,ןֿבוט-םוי
 ןיא ןענַאטשעגנַײא (זיאנ ןענייז ינַאּפמָאק עצנַאג יד... .רעטַאעט ןייק
 יד רַאֿפ רענייא .ןרעמיצ עסיורג ייױוצ טַאהעג ןבָאה רימ .הינסכַא ןַא
 -עגוצ זדנוא זיא ןרעמיצ יד וצ .ןעױרֿפ יד רַאֿפ רענייא ןוא רענעמ
 ירֿפ רעד ןיא ,גָאט ַא ןרַאווָאמַאס ייווצ |ןבעגעגוצ ןענ טָאה} ןעמוק
 /םעד רעמיצ ןיא ןעגנערבנַײרַא זדנוא טגעלֿפ ןעמ .טכַאנרַאֿפ ןוא
 -עג טינ ןבָאה רימ רעבַא ,רעסַאו עטכָאקעג עסייה טימ רַאווַאמַאס
 רימ ןגעלֿפ ,רעקוצ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רימ ןוא יט ןייק טַאה
 ַא רַאֿפ טֿפױקעג רימ ןבָאה.. .רעסַאװ עסייה "עטסופ, ןעקנירט
 םעד רעסַאוו עסייה יד |ןיא} ןכַאמ ןגעלֿפ רימ ןוא עירָאקיצ ןשָארג
 .יט ןוֿפ רילָאק

6058 



 ןעוו רעגנוה ןוֿפ ןעגנַאגעגסיױא טושפ ןכָאװ רָאּפ יד ןטלָאװ רימ

 רעמיצ רעזדנוא ןוֿפ ריט ַא .הינסכַא רעד ןיא טֿפעשעג-הצמ סָאד טינ

 טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא סעכלעוו רעמיצ-טנָארֿפ ַא ןיא ןַײרַא זיא
 רעסיורג רעד ןוא .חספ רַאֿפ ןכָאװ עכעלטע ןעוועג זיא'ס .הצמ
 יו ךעלקעפ ןייק טינ ,תוצמ טימ לוֿפ ןעוועג זיא רעמיצ רעטשרעדָאֿפ
 ףױא ןגעלעג ןענַײז |תוצמ יד| יײז .הצמ עזיול רָאנ ,עקירעמַא ןיא
 הצמ יד ןוא ייר ַא ןיא טלעטשעגסיוא ,טיֿפוס ןזיב עגָאלדָאּפ רעד
 -ווא ןיא ןַײרַא זיא עכלעוו ,ריט עטלטײקרַאֿפ יד טלעטשרַאֿפ טָאה
 ןיב ךיא לַײװ ,"בַאשזד, ַא ןבָאה ךיא געלֿפ טנווָא ןדעי .רעמיצ רעזד
 עניילק ַא טַאהעג בָאה ןוא ,עפורט רעד ןיא רעטסנעלק רעד ןעוועג
 זיולב ,ריט רעד ןוֿפ לטייק סָאד ןעלטײקֿפױא ךיא געלֿפ ,טנַאה עניד
 לָאז לטנעה ןיילק ןַײמ זַא ,גונעג סױרג ערַאּפש עניילק ַא ןענעֿפע
 תוצמ גונעג ןעמענסױרַא ךיא געלֿפ קיטכיזרָאֿפ ןוא ןַײרַא ןענָאק
 געלֿפ טכַאנ עדעי ...גָאט ןקידנגרָאמ ןרַאֿפ ינַאּפמָאק רעצנַאג רעד רַאֿפ
 עסייה ןסע טגעלֿפ ינַאּפמַאק עצנַאג יד ןוא ,הבנג ןַײמ ןכַאמ ךיא
 ןכָאװ ַײרד רַאֿפ הצמ ערשכ ענעקורט טימ רעסַאװ עקידערָאקיצ
 ."טלעג ןענידרַאֿפ ןוא ןליּפש ןבױהעגנָא טָאה ןעמ זיב

 ;.ס טלייצרעד געט-רעדנַאװ .ענעי ןוֿפ דָאזיּפע ןרעדנַא ןַא ןיא

 רעטניוו ןרָאיטקַא עּפורט עצנַאג ַא ןעמוקעג לָאמַא ןענַײז רימ;
 לָאזקָאװ ןֿפױא ןציז ןבילבעג עלַא ןענַײז רימ .טָאטש ַא ןיא טכַאנַײב
 ןיא ןרָאֿפעגנַײרַא זיא רעשזדענעמ רעד .סעכעבעב ערעזדנוא טימ
 -טע ךָאנ .זדנוא רַאֿפ הינסכַא ןַא רעדָא לעטָאה ַא ןירק וצ טָאטש

 טינ ליוו רענייק .טשינרָאג טימ ןעמוקעגקירוצ רע זיא העש עכעל
 -קַא יד טלדיזעג וליֿפַא טָאה רענייא ןוא ןרָאיטקַא ןייק ץזָאלנַײרַא
 -קָאװ סעד ןוא ,ןרױרֿפרַאֿפ קרַאטש ןעוועג עלַא ןענַײז רימ.. .ןרָאיט
 טימ ןעױרֿפ ָאד ןענַײז ַאד ןוא .. ןכַאמרַאֿפ דלַאב ןעמ טײג לָאז
 םוצ רעלכַאֿפ רָאיטקַא רעד סיוא טיירש םיצולפ.. רעדניק עניילק
 רעּפיק-לעטָאה םעד ןוֿפ סערדַא םעד רימ טיג, :רעשזדענעמ
 -ירגרַאֿפ ךיז טָאה רע .טלדיזעג זדנוא טָאה רעכלעוו |רעמיטנגייא|}
 ןוֿפ רָאּפ ַא ןבילקעגסיוא ,רחוס ַא יװ סעסנָאװ עשלַאֿפ טימ טרימ
 "וצ ךיִז טָאה רָאיטקַא רעטייוצ ַא ןוא ,סענַאדָאמעשט עטסעב יד
 ןרָאיטקַא יַיווצ יִד .רענידַאּב ןַײז סלַא דרעבנקַאב ייוצ טּפעלקעג
 ןטייהעג ךיז ןוא לעטָאה םעד וצ ןרָאֿפעגוצ ,רקַאיֿפ ַא ןעגנודעג ןבָאװ
 םירחוס זַא ןוא ,ערעסערג סָאװ ,ןרעמיצ עסיױורג ,ןרעמיצ ייווצ ןבעג
 דלַאב .ןרעמיצ עטסערג יד ןוֿפ ייווצ ןבעגעג ךַײלג ייז ןעמ טָאה ,ןסייה
 יז ןוא ,ץייפשוצ טימ ןרַאװָאמַאס עסייה טכַארבעגנַײרַא ןעמ טָאה

 -ןַײרַא עלַא ןענַײז רימ .לַאזקָאװ םוצ זדנוא ךָאנ טקישעג ךַײלג ןבָאה
 רעד ןעו- .ןרעמיצ עקיזיר יױוצ יד ןיא לעטָאה םעד ןיא ןלַאֿפעג
 ןרָאװעג רעטסניֿפ 9 םיא זיא ,ןעזרעד זדנוא טָאה לעטָאה ןוֿפ סָאבעלַאב
 ןטיול טרָאטעג טי 1 רע טָאה זדנוא ןֿפרַאװסױרַא רעבָא ,ןגיוא יד ןיא

 ,"ץעזעג ןועיסור ןקיטסלָאמַאד

 יד ןוֿפ עגַאל עלעיר ועטַאמ יד טרעדליש סָאװ דָאזיּפע ןַא ךָאנ
 :תונורכז ענַײז ןיא רעביא .ס טיג סעּפורט-רעדנַאװ עקיטלָאמעד

 ןיא ןעמוקעג ןענַײז רימ .ווָאקול ןסייהעג טָאה לטעטש סָאד;
 -רַאֿפ ןענַײז רימ ןוא רעטָאעט ןליּפש ןשטנעמ 18 ןוֿפ עפורט ַא לטעטש
 -עלַא זדנוא טָאה ןעמ.... ,זױה-רָאֿפנײא רעדָא הינסכַא ןַא ןיא ןרָאֿפ
 םעד טיירגעג ןעמ טָאה טַײצ-גָאטימ .ןןרעמיצ ענַײֿפ ןבעגעג ןעמ
 םעד זדנוא רַאֿפ טיירגעג ןבָאה יז .שיט ןטקעדעג ןסױרג ַא ,שיט
 ענַײֿפ יד וצ טּפַאכעגוצ ךיז ןבָאה הרֿבח ןוא ,גָאט ַא לָאמ ַײרד שיט
 לטעטש םעד ןיא רעירֿפ ןענַײז סע זַא ,סױא טזייו סע .םילכאמ
 יו טלדנַאהַאב זדנוא ןבָאה יי לַײװ ,ןעוועג טשינ ןרָאיטקַא ןייק
 זַא ,ןשיֿפַא עסיורג טזָאלעגסױרַא רימ ןבָאה לַײװװרעד .טסעג עתמא
 ןליּפע טעװ ןעמ ;גנולעטשרָאֿפ עסיורג יד ןַײז טייג טכַאנַײב תבש
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 -עגנַײא טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה גָאטשרענָאד זיב.. "עקניּפ עקניכ,
 רַאֿפ טלָאצַאב רימ ןבָאה םעד ןוֿפ .לבור טרעדנוה יױוצ רעביא ןעמונ
 ןוֿפ סָאבעלַאב םעד ןבעגעג רימ ןבָאה עקירביא סָאד ןוא ןשיֿפַא יד
 רעבָא ,לבור עכעלטע זזיילעגוצ ךָאנ ןעמ טָאה קיטַײרֿפ.. .לעטָאה
 רעד וצ תבש| ..טזיילעג טינ טלעג ןייק רעמ ןעמ טָאה תבש
 רעד ףױא גנַאהרָאֿפ רעד זַא טקרעמַאב רימ ןבָאה |גנולעטשרָאֿפ
 .ןעגָאלדָאּפ| רָאלֿפ םוצ רעסעלש יױוצ טימ ןסָאלשעגוצ זיא עניב

 ,טנעה יד טימ ןּפַאלק ייז .קיורמוא ןיוש זיא רעטַאעט ןיא םלוע רעד
 -ַאב וצ לבור 50 ןייק טינ ןבָאה רימ רעבָא ,עגנַאֿפוצנָא טַײצ ןיוש
 רענייא ;ַאלּפ ַא ףיוא ןלַאֿפעג ןענַײז רימ ,ללכה... ,לַאז ןרַאֿפ ןלָאצ
 ןקיטכיוו ַא טכַאמעג ןוא גנַאהרָאֿפ ןרַאֿפ סױרַא זיא ןרָאיטקַא יד ןוֿפ
 ןרָאװעג קיטרַאֿפ טינ ןענַײז סעיצַארָאקעד יד יוװ ױזַא ,*טנעמסנַאנַא
 יד .קיטסניד זיב ןגײלּפַא גנולעטשרָאֿפ יד ןזומ רימ ןלעוו ,טַײצ ןיא
 רעכיז ןענַײז רימ ..טכַאנַײב קיטסניד רַאֿפ טוג עלַא ןענַײז ןטעליב
 רַאֿפ ןלָאצַאב וצ גונעג ןזיילוצ רימ לעװ קיטסניד זיב זַא ,עוועג
 רימ .ךָארב רעזדנוא טסּוװעג ןיוש רימ ןבָאה קיטסניד ...גנידצלַא
 טליּפשעג ןענָאק טינ טעװ גנולעטשרָאֿפ יד זַא ,ןעעזעג ןיוש ןבָאה

 ןסילשוצֿפױא ידּכ ןלָאצַאב וצ לבור 50 יד טינ ןבָאה רימ לַײװ ,ןרעוו
 ןציז ,ןטעליב |טֿפיױקעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד... גנַאהרָאֿפ םעד
 -|ןטעליב| םַײב טציז ןרָאיטקַא ערעזדנוא ןוֿפ רענייא .ןעטַאעט ןיא

 םיא ןטיה ןוא םוקילבוּפ ןופ עכנַאמ ןעייטוע םיא םורָא וא לשיט

 ןעגנודעג טַאהעג סלָאמַאד ןבָאה רימ .ֿפױלטנַא טינ הלילח לָאז רע
 סוֿפ 150 םורַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,דרעֿפ יױוצ טימ רוֿפ עסיורג ַא
 טַאהעג גנַאל ןױש ןבַאה רימ .רעטסניֿפ רעד ןיא ,רעטַאעט ןֿפ
 סעכעבעב ערעודנוא ןרעמיצ-לעטָאה ערעזדנוא ןוֿפ ןגָארטעגסױרַא

 ןיוש ןענַײז ןרָאיטקַא עלַא .ןגָאוװ ןֿפױא ןעוועג ןיוש זיא גנידצלַא ןוא

 רעריסַאק רעזדנוא ףיוא טרַאוועג זיולב ןבָאה רימ .ןגָאוװ ןֿפױא ןסעזעג
 סָאװו םלוע םעד ץגירקוצנַײרַא בַאשזד םעד טַאהעג בָאה ךיא.
 םעד ַײב רָאיטקַא רעד ידּכ רעטַאעט ןיא |רעריסַאק םעז טיהעג טָאה
 בָאה ךיא זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .. ,ןֿפױלטנַא ןענָאק לָאז לשיט-עסַאק
 םעד ןשָאלעגסױא ןוא לשיט םוצ םלוע ןכרוד טפוטשעגכרוד ךיז
 ןֿפױל ןעמונעג עדייב רימ ןבָאה רעטסניֿפ רעד ןיא .ּפמָאל-ןיסָארעק
 ןענַײז טנעה יד ןיא ןטעליב ערע טימ םוקילבוּפ עצנַאג סָאד ןוא
 .ןגָאװ ןֿפױא טּפַאכעגֿפױרַא עדייב ךיז ןבָאה רימ .ןֿפָאלעגכָאנ זדנוא
 זדתא טָאה םוקילבופ סָאד ןוא ןריר ןעמונעג ךיז טָאה ןגָאװ רעד

 ."רעלדניוווע !סעקילועז !ןטידנַאב, ןעיײרשעג עכיוה טימ טײלגַאב

 ןעמָאנ ןסואמ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןרָאיטקַא סָאװ ,רעדנּוװ ַא זיא ,ונ
 דלווע סנמעוו ?דלוש רעזדנוא ןעוועג סע זיא ?טלעוו רעד רעביא
 2 | | ."?ןעוועג סע זיא

 :וזַא דָאירעּפ םעד טרעדליש רעּפנייװ .ז רעטכיד רעד

 -ַאפ יד ַײב ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא טשינ זיא קינלוקס השנמ,

 ענרעבליז יד טימ רעטַאעט ןשידִַי םנוֿפ ןדלָארעה עקידרענירעל

 -ַײז ַא ךרוד רע זיא ןַײרַא לַײװ ,רעליימ ערעייז ןיא ךעלרעטיימורט

 רעמ ליֿפ ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ רע זַא ,ןײלַא קידנביילג טינ ,ריט רעקיט

 יּפעיוש עתמא ,ערעדנַא םֹורַא ןליּפשוצ רעדָא ןליפשטימ סָאד יװ

 -לקַאֿפ ןטושּפ ַא ףיוא יו ךיז ףיוא טקוקעג גנַאל-ןרָאי טָאה רע .רעל |

 עניב רעד רעביא טירט ערעדנַא רַאֿפ ,רעמינפ ערעדנַא רַאֿפ רעטלַאה

 וצ ןלַאּפעגנייא טשינרָאג טַײצ עגנַאל ַא םיא זיא .ךעטַאעט ןשידִיי ןפ

 וצ רענעטכױלַאב ַא ךיז גונעג קידמינפ זיא א ןיילַא רע זַא ,ןטכַארט

 ןטכױלַאב טרעוװ יד ןבָאה סָאוװ ,עכלעזַא ןענַײז טירט ענַײז זַא ,ןזיײוװַאב

 . .ערעדנַא ןוֿפ ןרעװ 1צ

 רעטסעירֿפ ןַײז ןוֿפ רעטַאעט ןזעידִיי םוצ ןעמוקעג זיא רע ,תמא

 -רךעד רע טָאה ,החפועמ-רעמערק רעשידִיי ַא ןוֿפ דניק ַא א טנגוי
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 םעד ןעניד וצ ןגנוגינ| היטנ ערעסערג ליֿפ ַא ךיז ןיא טלֿפ
 סָאד רעבָא ,למערק ןיא ןעטַאט סַײב ןעניד וצ יו רעטַאעט ןשידיי
 טשינ זיא רעטַאעט ןשידִיי ןקיטלָאמעד םעד ןיא םיא ןעמענֿפױא
 לגנִיי ןגנוי םעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,רעליּפשיוש םעד ןוֿפ זיולב ןעוועג
 -ןַארּפָאס ןרענעש ךָאנ ןוא למינפ םענייש סעד בילוצ רָאנ ,ןעזרעד
 .סױרַא ליױמ סלגנַי ןגנִיי םעד ןוֿפ טלקיצעג ךיז טָאה סָאװ ,לכלוק
 ןזעידִיי םניא ץַאלּפ ַא ןענוֿפעג ךיג רעיז טָאה קינלוקס השנמ
 ךיז טָאה רע .ָאנַארּפָאס רענייש ןַײז בילוצ ןלױּפ ןוֿפ רעטַאעט
 םיֹא זיא רעטַאעט ןינע רעד לַײװ ןוא ,רָאכ סעד ןיא טכַאמעג ךעלצונ
 ךעלצונ טכוזעג ךיוא ךיז רע טָאה ,ןעוועג ןצרַאה םוצ קרַאטש רעייז
 יאדוא טָאה רע .עניב רעד םורַא ןטַײז עשינכעט יד ןיא ןכַאמ וצ

 ןוֿפ טכַארטעג אמתסמ טָאה רע .טַאהעג ַײברעד גנונכערסיוא ןַא
 ,ןעניד טעינ רעמ םיא טעוװ לוקדָאנַארּפָאס ןַײז ןעו טַײצ רענעי
 קינכעט רעד טימ ןענעקאב וצ רעמ סָאװ טכוזעג רַאֿפרעד ךיז ןוא
 טָאה רע עכלעוו טימ סעינַאּפמָאק עטסרעמ יד.. עניב רעד ןֿפ
 עבלַאה ןוֿפ טלעטשעגֿפױיוצ ןעוועג ןענַײז ,ןרָאי ענעי ןיא טעברַאעג
 רעליפשיוש ַא טלעֿפעגסױא טָאה לָאמטֿפָא ןטנַאטעליד עצנַאג ןוא
 ןעמעוו טימ טצונַאב ךיז טָאה ןעמ ןוא עלָאר רענעי רעדָא רעד רַאֿפ
 -ַאב לָאמטֿפָא זיא קינלוקס השנמ רעגנוי רעד .טנָאקעג טָאה ןעמ
 .ענָאדַאמירּפ ַא רַאֿפ ןרָאװעג טצונ

 ַא טַאהעג רע טָאה למיופ ַא ןעװעג רע זיא קיסקיוועגניילק
 ןעמ טָאה ,וצרעד ָאנַארּפָאס עטנכייצעגסיוא ןַא ןוא ,סרַאד ַא ,סכייוו
 טָאה רע ןוא ךעלדיילק עשלדיימ ןיא ןָאטנָא טֿפרַאדעג זיולב םיא
 השנמ ,טרָאװ ןייא טימ .ענָאדַאמירּפ רענלָאּפ ַא ןיא טלדנַאוורַאֿפ ךיז
 יו ,טסירָאכ ַא יװ רעטַאעט ןשידִיי םַײב ןבױהעגנָא טָאה קינלוקס
 ןמיס ןטסדנימ ןייק טימ רעבָא ,ענָאדַאמירּפ ַא יו ,רעקינכעט-עניב ַא
 ןבירשעג} גָאטױצ טנַײה רָאֿפ ךיז טימ טלעטש רע סָאװ ,םעד ןֿפ
 ."טסנוק-ליּפשיש רעד ןיא 5

 יד רעבירַא .ס ךיז טלגומש טסניד-רעטילימ ןדיימוצסיוא ידּכ

 -ךיירטסע ןוֿפ לייט ַא טלָאמעד ,עיצילַאג) עקָארק ןייק ץענערג
 טינ םיא ליוו עכלעוו ,עּפורט ַא ןליּפש טֿפערט רע ּוװ ,(ןרָאגנוא
 "וצ רע טלעטש טרָאד ןוא ןיוו ןייק ּפָא טרָאֿפ רע ןוא ,ןעמעננַײרַא
 םורַא טרָאֿפ רעכלעוו ,טעטרַאװק ַא ,ןרָאיטקַא יײרד ךָאנ טימ ,ףיונ
 סעלַאה:ריב ןיא טליּפש ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ,ךיירטסע רעביא
 ,"רַארָאנָאה, רעייז רַאֿפ רעלעט ַא טימ םורַא ןעייג ייז ּוװ ,ןקנעש ןוא
 .עקירעמַא ןייק 1913 ןיא ּפָא .ס טראפ טרַאד ןוֿפ

 ןיא ןעמוקעגנָא .ס זיא 1913 לירּפַא ןיא - - :
 ןַײז טכוזעגֿפױא טָאה רע ּוװ ,קרָאי-וינ
 ץנַאג םיא טָאה רעכלעוו ,רעדורב ןרעטלע
 קעװַא סנגרָאמוצ ויא .ס .ןעמונעגֿפױא טלַאק
 קידנענעק טינ רעבָא ,בולק-ןרָאיטקַא ןיא
 ,השבלה רעמערָא ןַײז בילוצ ןוא םענייק
 -וצרָאֿפ טינ םענייק רַאֿפ ךיז ןסָאלשַאב

 ירעה רֿפח ןַײז רעבָא קידנֿפערט .ןלעטש
 טליּפשעג טָאה רע ןעמעוו טימ גרעבנייוו
 ךרוד רע זיא ,עּפָארײא ןיא רעטַאעט שידִיי

 ףיוא זיוה-ליװעדָאװ ׁשידַיי ַא ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנַײרַא םיא
 רָאטקעריד ןכרֹוד טרישזַאגנַא טרעװ .ס ּוװ ,טירטס טעליװ
 -ישזער ןוא רָאיטקַא סלַא ךָאװ ַא רַאלָאד 12 רַאֿפ גניוולע דרַאנרעב
 -רעה, סרעטכיר השמ ןיא "לקיזייא, סלַא רע טריטויבעד ָאד .רעס
 יד ןיא סגָאטנוז ןוא םיתבש יד ןיא טימ טליּפש ןוא ?סחוימ עלעצ
 טרָאֿפ טַײצ-רעמוז .*עזָארּפ לברַא; ןוֿפ ןעײטשַאב סָאװ ,סעשטעקס
 "לָאב סָאב, ַא טרעוו רע ּוװ ,ינַאבלֶא ןיא רעטסעווש ַא וצ ּפָא רע
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 ןיא "רעבָאהבילא טימ טליּפש ,לעטָאה ַא ןיא |רענלעק ףליהעג}
 טרָאֿפ ,עמוס ערעסערג ַא רַאֿפרעד קידנגירק ןוא ,יַאירול רעדירב;
 קיימ ןוֿפ טרישזַאגנַא טרעװ ןוא ,קרָאי-ינ ןייק קירוצ רע
 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעטַאעט-?טירטס-שטרַא; ןַײז רַאֿפ יקסװעשַאמָאט
 ןבַיײרשוצרעביא דלַאב םיא טיג לַאטנעזָאר סקַאמ רעסישזער רעד ּוװ

 -כעבענ ַא סלַא לָאר רעניילק ַא ןיא קידנטערטֿפױא .ןלָאר ןוא ןסעיּפ

 ,ס סיוא טמוק "טסעוו רעד ןוֿפ לדיימ סָאד, ןיא "רערעל, רעקיד
 -עקַאּפעגנָא ,רעכיוה ַא ,רעמרַאֿפ רעד ןעוו ענעצס רעסיוועג ַא ןיא
 סע טלָאז ריא ,טלַאה, ןעַײרשוצסיוא ,המותי ַא ןגָאלש ליוװ ,רעטעוו

 יד קידנקוקנָא ,רעטכעלעג ַא רעטַאעט ןיא סיוא טכערב ,"ןגָאװ טינ
 םעד טינ טלעֿפעג סָאד ּרועבֶא ,ןענױשרַאּפ עכעלצעזנגעק ייווצ

 -עג עלַאק טָאה .ס זַא ,טלַאה רעכלעוו ,רָאש לשִנַא רָאטקערידטימ

 רעד ןוֿפ לרוג ןֿפױא ןענייו וצ טָאטשנָא לַײװ ,ענעצס יד כָאמ
 ןלָאר ןייק טינ רעמ .ס טיג ןעמ ןוא ,טכַאלעג םלוע רעד טָאה ,המותי

 ,רעבַײרש-ןלָאר ַא יװ עּפורט רעד ןיא טבַײלב רע ןוא ,ןליּפש וצ

 ןלָאר עניילק רע טליּפש ןטלעז רָאנ ןוא רָאטקעריד-עניב ףליהעג

 יעגנָא ךיז טָאה רע זַא עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא קידנזַײװנָא
 :ס טנֿכײצרַאֿפ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רָאי 6 טעוועדיב

 .עניב יד ןבעגֿפױא טלָאוועג לָאמ ךס ַא ךיא בָאה טַײצ רעד ךרוד}
 עניב רעד רַאֿפ ןרױבעג טינ ןיב ךיא זַא טכַארטעג רדסּכ בָאה ךיא
 וצ עיציבמַא עצנַאג ןַײמ ןרָאלרַאֿפ טַאהעג בָאה ךיא .רָאיטקַא סלַא
 סלַא ךיז רַאֿפ טֿפתקוצ ןייק ןעזעג טינ בָאה'כ .רעטַאעט ןלּפש
 זיא סע ןעוו ,רָאש לשנַא ןוֿפ טרעדָאֿפעג וליֿפַא בָאה ךיא .רָאיטקַא
 -עזדיעטס רעד ןייז לָאז ךיא זַא ,טקַארטנָאק ןַײמ ןעיײנַאב וצ ןעמוקעג
 ,ןסעיּפ ןבַײרשרעביא לָאז'כ זַא {רָאטקעריד-עניב| רעשזדענעמ
 ףיא ןזיײװַאב טינ ךיז לאָז זָאנ ןַײמ רָאנ ,סנידסלַא ןגרָאזרַאֿפ ,ןלָאר
 .טגָאזעג םיא ךיא בָאה -- *רַאיטקַא ןייק ןַײז טינ ליוו ךיא, .עניב רעד
 ןעוועג טינ ןענַײז ,ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ,ןלָאר יד
 ַא רעדָא ;רעסעמ ץיפש ןֿפױא ,טגָאז'מ יו ,ןעוועג זיא'ס .רימ רַאֿפ
 (עילגנע ןיא .רענָאילימ רעזייב ַא רעדָא ,וויטקעטעד ַא ,ןַאמסילָאּפ
 -"ַאינדָאכיוװ, ייז ןסייה שיסור ןיא ,"סנָאקָאװ, ןלָאר יד ןעמ טֿפור
 ןייק .שידִיי ףיוא ןֿפור עקַאט סע ןעמ טגעלֿפ ױזַא .ןלָאר- ןעקיטייזו
 סע לַײװ ,ןלָאר-"ַאינדָאכיױוא יד ןליפש טלָאוװעג טינ טָאה רָאיטקַא
 ךיא געלֿפ ,ןָאט וצ סָאד רָאיטקַא ןַא רַאֿפ גנורעדינרעד ַא ןַיז טגעלֿפ
 {םעדכרוד} ןיב ךיא זַא ,טליֿפעג טינ בָאה ךיא רעבָא .ַָאט סָאד

 ןיא ןייג רשֿפא :טכַארטעג רדסּכ ךיא בָאה רעבירעד... רָאיטקַא ןַא
 ַא סעּפע ןענעֿפע ךיז רָאג רעדָא עיסעֿפָארּפ ַא ןענרעל ךיז לוקס
 לָאמנייק בָאה ךיא .ךעלגעמוא ןעוועג רימ זיא סע רָאנ ,סענזיב עניילק
 ענַײמ ןוֿפ לַײװ ,ןָאזעס ןכרוד טלעג לסיב ַא ןרָאּפשּפָא טנָאקעג טינ
 ףיוא טלעג ּפָארוי ןייק בַײװ ןַײמ ןקיש טזומעג ךיא בָאה ןטסנידרַאֿפ
 בָאה'כ סָאװ סרעכּוװ טלָאצעג רעטניוו ןצנַאג ַא בָאה ךיא.. ןבעל וצ
 ,טקידנעעג ךיז טָאה ןָאזעס רעד ןעוו ןוא ,רעמוז טגרָאבעג ײז ַײב
 ."ינעפ ןייק ןבָאה טינ ךיא טגעלֿפ

 -ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןוֿפ גנודלעמ ַא .ס טמוקַאב ָאד רעבָא
 -ַאזקע וצ ,רָאי 6 ןוֿפ גנוימַאב ַא ךָאנ ,ןלעטשוצ ךיז לָאז רע זַא ,עינוי
 ןלָאר ַײרד יד ןיא ןטערטוצֿפױא םיא רַאֿפ טמיטשַאב ןעמ ןוא סגעמ
 עיטָאמ, ,"ַאטסָאקַא לאירואק ןוֿפ ענעצס ַא ןיא "אביקע 'ר; ןוֿפ
 ןוֿפ טָאג; ןיא ?עילע 'ר; ןוא "המותי יד עיסַאכ, ןיא ?לכיירטש
 ,"המקנ

 ןוא ,ןלָאר ַײרד יד ןוֿפ ייווצ רָאנ ןענרעלוצסיוא ךיז טזַײװַאב .ס
 :עינוי ןרָאיטקַא רעד ןיא עבָארּפ יד ױזַא טרעדליש רע

 -ןינ ןייק עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ} גוצ םנוֿפ רעטנורַא ןיב ךיא ןעד.}
 יד רַאֿפ וליֿפַא ןליּפשּפָא ןלָאר ייוצ יד טנעקעג ךיא בָאה ןקרָאי
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 רע טַאע ט ןשירדיי

 .-ּפָא ךיז ַײב ךיא בָאה עלָאר רעטירד רעד ןגעוו .רעקיטירק עטסערג
 ןייק בָאה ןוא רעוװש טעברַא ךיא זַא ,ןגָאז יז לעוו'כ זַא ,טכַאמעג -

 בָאה ,דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ .יז ןענרעלוצסיוא טַאהעג טינ טַײצ
 םעד ןבָאה'ס... ,ןֿפרַאווכרוד סנייא ץלַא ךימ ןלעוו ייז ,טכַארטעג ךיא
 .רעטצעל רעד ןעוועג ןיב ךיא .עבָארּפ ןשטנעמ ףניֿפ טכַאמעג גָאט
 עבָארּפ רעדעי ךָאנ ףןלָאר ַײרד טכַאמעג טָאה טַאדידנַאק רעדעי
 יווצ .רעמייהעג ַא ןעװעג זיא טָאלַאב רעד .טמיטשעג ןעמ טָאה
 ."ןיינג לטירד-ןייא ןגעק יַאי ןעמיטש טֿפרַאדַאב ןבָאה לטירדי

 -יטש טֿפרַאדַאב 201 ןבָאה ןרָאיטקַא טרעדנוה ַײרד יד ןוֿפ טסייה'ס
 טײטשרַאֿפ .ןרעוו ןעמונעגנַײרַא לָאז טַאדידנַאק רעד ידּכ "ִאי, ןעמ
 ךָאנ} ןעמיטש לָאצ עקיטיינ יד טַאהעג טינ טָאה רעניײק זַא ,ךיז
 ןיא ענעצס יד ןליפשוצּפַא וצ .ס טערט לָאז ןיא למוט ןסױרג ַא
 .רעטיצ ַא םיצולפ ךיא ליֿפרעד טונימ ַא ךָאנ.. |"ַאטסָאקַא לאירוא,!

 .שדקמה תיב ַא ןיא יו ליטש לַאז ןיא ןרָאװעג םיצולפ זיא סעּפע
 ןרָאװעג טלדנַאוורַאֿפ גנולצולּפ זיא עמשטערק עטרעכױרעגנָא יד טָא
 ךיז ןכערב ינק ענַײמ ."הרׂשע הנומש, רעליטש ַא וצ לוש ַא ןיא
 רעטַײװ ליפש ךיא רעבָא ,ןרעטיצ ןָא ןבייה טנעה ענַײמ ,רעטנוא
 טמענ םלוע רעד זַא ,םיצולפ ליֿפ ךיא... אביקע 'ר ןוֿפ עלָאר ןַײמ
 -מַאזקרעמֿפױא ערעייהעגמוא ןַא רימ טקנעש ןעמ זַא ,טסנרע ךימ
 רעד .טונימ ֹוצ טונימ ווֿפ ךיז טסקַאװעצ טעטיזעוורענ ןַײמ .טייק
 יד טימ קידנע ךיא ןוא ,טונימ סקעז ףניֿפ םורַא טמענ גָאלָאנָאנ
 ."שמשה תחת שדח לּכ ןיא היה לכה, עלָאר רעד ןוֿפ רעטרעו
 ַא לַאז וֿפ סױא טכערב טיצולפ ןוא .ןעועג ןױש זיא גנידצלַא
 וצ רעביא טייג .ס} .שזַא ןרעטיצ טנעוו יד זַא ,זָאלּפַא רעשימרוטש
 ךיא.. ן"המקנ ןוֿפ טָאג, ןוֿפ "עילע 'ר, לָאד עטייווצ ןַײז ןליּפש
 ,גָאלָאנָאמ ןטייווצ ןַײמ זיב עלָאר רעד ןוֿפ לטרעֿפ ַא זיולב ּפֶא גָאז
 לַאז רעצנַאג רעד .זָאלּפָא רעשימרוטש ַא סיוא רעדיוו טכערב סע ןוא
 ,?רע זיא רעוו .טנַאה ןַײמ ןקירד רימ וצ רעטנענ טזָאלעג ךיז טָאה
 ךימ טָאה ןעמ ."!טיורקדליש ַא ךָאד זיא סָאד ?רע טמוק ןענַאװ ןוֿפ
 "ירד רעד ןוֿפ.. עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןוֿפ ןגָארטעגרעטנורַא יו טעמּכ
 .טקנעשעג רימ יז טָאה ןעמ .ןעוועג טינ דייר ןייק ןיוש זיא לָאר -עט
 קימיטשנַײא ךימ ןבָאה יז ,ללכה .סעגרַאֿפ ןוֿפרעד טָאה ןעמ
 | ."ןָאיי רעד ןיא ןעמונעגנַײרַא

 :עבָארּפ ענעי ױזַא טרעדליש יקסנישמור ףסוי

 .רָאיטקַא ףניֿפ עבָארּפ טכַאמעג קיטנָאמ םענעי ןיא ןבָאה סע,

 ןעוועג זיא רעטַאעט ןלִיּפש ןעמעוו ַײב רענייא ןעוועג זיא יז ןשיווצ

 -םוירַאנעצס -- ץלַא רעטַאעט סַײב ןעוועג זיא רע .ךַאזןבענ ַא

 ,(טַײצ ןיא ענעצס רעד ףױא ןרָאיטקַא יד טקישעגסױרַא) רעריֿפ

 -עג לָאמטֿפָא טָאה ,רעשזדענעמ-יטיסילבָאּפ ,רעשזדענעמ-שזדייטס

 ןוא סעלָאר עקיטכיוומוא טליפשעג זַײװונטַײצ ,גנַאג ןקיטיינ ַא טגלָאֿפ

 טרישעזַאגנַא ןעוועג טלָאמעד זיא רע יוװ ױזַא .סעלָאר ןבירשעג ךיוא

 גָאט ןבלעז םעד ךָאנ טָאה ןוא רעטַאעט ןשידִיי רעֿפלעדַאליֿפ ןיא

 לָאז רע זַא ,טביולרעד םיא ןעמ טָאה ,עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ןרָאֿפ טזומעג

 ןטַאדידנַאק עַײנ ףניֿפ יד ןוֿפ ן?} רעטשרע רעד ןַײז

 ןוא ןרָאיטקַא רַאֿפ עבָארּפ ןכַאמ וצ םענעגנָא טינ רעייז זיא סע

 ןיא ןרעטש ןוא ןֿפײרגנָא רשֿפא טעוװס זַא ,קידנסיוו ךָאנ טרֿפב
 ,רעציזרָאֿפ} ןַאמרעשט רעד ןעוו .רָאיטקַא ןרעטלע םעד הסנרפ
 ,טריסנָאנַא טָאה ןדלעֿפנירג ןישזד ,עינוי רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד
 עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ רָאיטקַא רעד עבָארּפ ןכַאמ טעוו רעטשרע רעד זַא
 ,רעווע :טגערֿפעגרעביא ליֿפ ןבָאה ,ןעמָאנ ןַײז ןֿפורעגסױא טָאה ןוא
 ןטנַאקַאבמוא םעד טרעהרַאֿפ ךיוא בָאה ךיא יו ױזַא ."?רע טסייה יו

 -עצס ַא ,רעבַײרש-עלָאר ַא סעּפע, :טרעֿפטנעעג רימ ןעמ טָאה ,ןעמָאנ
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 -נַאק רעד טכַאמ ךעלנייױועג ."לרעטקע ?קיטש ַא ,רעטלַאה-םוירַאנ

 -עדײשרַאֿפ ַײרד ןיא ,סעסעיפ ענעדײשרַאֿפ ַײרד ןוֿפ עבָארּפ טַאדיד

  ,סעלָאר ענ

 עלָאר רעד ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה רָאיטקַא רעטנַאקַאבמוא רעד ןעוו
 עקסַאמ ןַײז ,םירג ןַײז טָאה ,"ַאטסָאקַא לאירוא, ןיא "אביקע, ןוֿפ
 זיא סע ןוא םשור ןסױרג ַא טכַאמעג ךרַאירטַאּפ ןטלַא םעד ןֿפ
 ןענוגרַאֿפ טינ רענייק ךיז טָאה סע .טײקליטש עטױט ַא ןרָאװעגי

 רעבַײרש סעלָאר רעטנַאקַאבמוא רעד ןעוו ןוא ,ןעמעטָא וצ רעווש -

 -עט ףיױא סיא ךיז טקירד ןעמ יװ ,קַאֿפעג זיא ,טקידנערַאֿפ טָאה

 ,גַאלשרָאֿפ ַא טכַאמעג ךַײלג טָאה רענייא .זָאלּפַא רענוד ַא ,ןושל-רעטַא
 עלַא רעבָא ןבָאה ,סעבָארּפ ערעדנַא ייווצ יד ןקנעש םיא לָאז ןעמ זַא
 ןַײז ןוֿפ גונעג טַאהעג טינ ךַאֿפנייא ןבָאה יי לַײװ ,טריטסעטָארּפ

 .ןליּפש ןטוג

 - ןָאג ֿבקעי ןוֿפ "לכיי-טשו עיטָאמ , ןעוועג זיא עבָארּפ עטייווצ יד

 ןקיצרַאה ןוֿפ טכליהעג לאקָאל רעד ןיוש טָאה ָאד ."המותי יד, טניד
 ןֿפרעגסױרַא טָאה רָאיטקַא רעטנַאקַאבמוא רעד סָאװ ,רעטכעלעג

 יו רעסערג ליֿפ ןעוועג וענַײז ןטנעמסידָאלּפַא יד .ןרָאיטקַא יד ַײב
 םיא לָאז ןעמ זַא ,גַאלשרָאֿפ ַא ןלַאֿפעג רעדיוו זיא סע ןוא ,רעִירֿפ
 סָאװ ,זדנוא טימ ןיוש ךָאד זיא רע לַײװ ,עבָארּפ עטירד יד ןקנעש
 עקיכליה טרעהרעד רעדיוו ךיז ןבָאה ,?ןעשטומ ךָאנ םיא ןעמ ףרָאד
 ױמַא טלָאװעג ךַאֿפנייא ךיז טָאה םלוע רעד לַײװ ,"ןיינ, :ןטסעטָארּפ
 ןוֿפ טָאג, סשַא םולש ןוֿפ *ילא, ןעוועג זיא עבָארּפ עטירד יד .ןריז
 עזעידִיי יד ןוֿפ לַאקָאל רעד טָאה עבָארפ רעטירד רעד ךָאנ ."המקנ
 זיא רעכלעוו ,קינלוקס השנמ ןעמָאנ םעד טימ ןעגנולקעג ןרָאיטקַא
 -ַארעטיל ַא סלַא עיסעֿפָארּפ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןרָאװעג טלּפמעטשעג
 זיא רע .רעטַאעט טסנוק ןיא טגנַאלַאב סָאװ ,רעליּפשיוש רעשיר

 ןיא ןָאזעס ןטסטנָאנ םעד רַאֿפ ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךַײלג עקַאט
 ץרַאווש ,ימע-ןב טליּפשעג ןבָאה סע ּוװ ,רעטַאעט-טסנוק םרעצינש

 .ערעדנַא ןוא טיורקדליש ףלָאדור ,ן?}

 סָאד טריסַאּפ טָאה קינלוקס השנמ רָאיטקַא ןשירַארעטיל ןטימ
 טלייצרעד יקסנישמור} ידרַאנרעב רָאסעֿפָארּפ טימ סָאװ עבלעז

 -רעלטסניק ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ידרַאנרעב ױזַא יו ךעלריֿפסױא

 ןליּפש םַײב .זיוה-ליװעדָאװ ַא ןיא טליּפשעג לָאמַא טָאה ,טסינַאיּפ

 ןֿפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עכעלטע טריסַאּפ םיא טימ ןבָאה
 רע זיא ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא רעכוזַאב-ליװעדָאװ יד ַײב רעטכעלעג

 ןיוש ןוא רעליּפשיָאנַאיּפ רעשירטנעצסקע סלַא ןרָאװעג טמירַאב

 השנמ רעזדתא טימ טריסַאּפ טָאה סעכעלנע .,|ןבילברַאֿפ ַיײברעד

 -ָאלעמ ןוא עמַארד רעד ןיא רעליּפשיױשירעטקַארַאכ סלַא קינלוקס
 -נולעטשרָאֿפ עשיסַאלק ןיא ךיז ןקילײטַאב ןַײז ןיא וליֿפַא .עמַארד
 -מָאנ ,"רעטכעט סדימש; סנייבשריה ,"ַאטסָאקַא לאיֵרוא , יװ ןעג

 ,טניישעגסױרַא סעלָאר עקיטַײז עלַא ןיא רע טָאה ,"החּפשמ, סגרעב
 רעדעי ףױא ןוא טרָאװ ןדעי ףיא טריגַאער טָאה םוקילבוּפ סָאד ןוא
 עקיטַײז עלַא יד רעבָא ןבָאה .טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,גנוגעווַאב
 . יד ןיא ןעוועג אנקתמ ךיז טָאה רע ןוא טקידירֿפַאב טינ םיא סעלָאר

 -טסבלעז ַא סלַא לַאֿפײיב רעטשרע ןַײז ."סרָאטס, עטלפמעטשעג
 רע ּוװ ,"תח ַא טרעוו לצעג; ןיא ןעוועג זיא *רַאטס, רעקידנעטש
 -רעטַאעט רעקרָאידינ ןצנַאג ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפיװא יד ןגיוצעג טַאה
 -"ןָאסניקּפָאה, ןיא טליּפשעג ןעמ טָאה עסעיפ יד שטָאכ ,םוקילבוּפ
 עסיורג ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא קינלוקס השנמ שטָאכ... .רעטַאעט
 ךָאנ רע זיא ךָאד ,םוקילבוּפ-רעטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ טֿפַארק-סגנויצוצ
 טָאה רע לַײװ ,"רַאטס, רעקידנעטשלוֿפ סלַא טנעקרענָא ןעוועג טינ
 רע ."רַאטס; סלַא טליפשעג טַאהעג טינ וינעווע רעד ףױא ךָאנ
 .,טסייה סָאד ,רָאיטקַא-רושטיֿפ סלַא סנַאמרעג יד טימ טליפשעג טָאה
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 םוע רעד רעבָא ,עינַאּפמָאק רעד ןיא דילגטימ רעקיטכיוו ַא סלַא

 ."טלעֿפעג ךָאנ םיא טָאה *רַאטס,; רעקידנעטשלוֿפ סלַא שרוֿפמה

 ןמלז טקרעמַאב עבָארּפ ס'.ס ןוֿפ גנורעדליש סיקסנישמור וצ

 :גייווצרעבליז

 טכַײלגרַאֿפ ןעמ ןעוו יונעג ױזַא טינ זיא טכירַאב סיקסניששמור,

 -ןעטנא רעכלעוו ,סקינלוקס טימ ,ןילַא סרבד לעב ןטימ םיא

 ןיק טינ ,ןלָאר ייוצ רָאנ טריבורפ טָאה רע זַא ,טכַײרטש

 טענעי טַאדידנַאק רעטצעל רעד ןעוועג זיא רע זַא ןוא ,ַײרד

 דָאנָארכ טינ טמיטש ךיוא ,רעטשרע רעד טינ ,עבָארּפ ןכַאמ וצ גָאט

 גנורעדליש סיקסנױשמור רעבָא .טיקיטעט-רעטַאעט ס'ס שיגָאל

 -עג טגעלֿפ סָאװ ,עיצַאוטיס רעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא

 טָאה סָאװ ,גנומיטש יד ןוא סעבָארפ-ןרָאיטקַא יד תעב ןרעוו ןֿפַאש

 : ."עבָארּפ ס'.ס תעב טשרעהעג
 -טסּוװַאב םוצ ןעמוקעג .ס זיא ןעוו עגַארֿפ יד טרירַאב רעּפנייװ .ז

 :ןטייקכעלגעמ עשירָאיטקַא ענַײז ןגעוו ןַײז

 -עגנָא גנולצולּפ טָאה קינלוקס השנמ סָאװ ,ןעשעג סָאד זיא ןעוו;

 גלָאֿפרעד ןייא ןוֿפ םיא טריֿפ סָאװ ,דָאטעמ םעד טָא ךיז ןיא טּפַאט

 | ?ןרעדנַא םוצ

 םיא ַײב זיא דָאטעמ רעד טָא זַא ,ךַײא רע טגָאז ,םיא ַײב טגערֿפ

 טװועג גנַאל ןרָאי זיא רע ,?ןעד עשז סָאװ רָאנ .רענעריובעגנַײא ןַא

 רעז .טרעוו ַא סעּפע עקַאט ןבָאה ךעלרוגיֿפ ענַײז יצ רעכיז טשינ

 ץניווָארּפ א ןיא ץעגרע ןעוו טשינ-ןעװ טָאה רע סָאװ ,טקֿאֿפ

 ןֿפלָאהַאבמוא ַאזַא ןריטערטרַאּפ טימ גלָאֿפרעד טַאהעג לרעטַאעט

 זיא סע םערָאװ ,ךיז ןיא ױרטוצ קינייװ ןבעגעג םיא טָאה ,לרוגֿפ

 ,טסּווװעג רע טָאה גנורַאֿפרעד ןוֿפ ןוא ,ץניווָארּפ רעד ןיא ןעוועג ךָאד

 סָאװ ,ןגינגרַאֿפ טימ ףיוא טסע ץניווָארּפ רעד רעביא סלוע רעד זַא

 םיא טימ ןעשעג זיא גנולצולּפ רעבָא .ןעגנַאלרעד טשינ םיא לָאז ןעמ

 זיא סע ןוא ,טלסײרטעגֿפױא קידלַאווג םיא טָאה סָאװ ,סנױזַא סעפע

 לסיב ַא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,םיא טָאה סָאװ ,שינעעשעג יד טָא ןעוועג

 ,ןטייקִיעֿפ ענַײז ןגעוו טכַאמעג קיניזטסּוװַאב

 ןגעוו טציא טלייצרעד -- סנַא יו רימ רעביא ןעמוקעג זיא סע --

 .קינלוקס השנמ שינעעשעג רענעי

 סָאװ ,ןעמַאזקע םעד ףיוא ןצכַא ןצנַײנ ןיא ןעשעג זיא סנ רעד ןוא

 רעליּפשױש ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ רעסיורג ַא רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה רע

 אי םענעי ןיא .ןָאינוי ןרָאיטקַא רעד ןיא דילגטימ ַא ןרעוו וצ ידּכ

 רעד ןוא ,ןעמַאזקע םוצ ןטנַאקילּפַא טכַא ןרָאװעג ןזַאלעגוצ ןענַיז

 .קינלוקס הששנמ ןעוועג זיא ןטלַאהעגסיוא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא

 -עגכרוד ןענַײז ןועטנעמ ןביז .הטיזוע עתמא ןַא ןעוועג זיא סע --

 .סנ ַא ןעשעג זיא רימ טימ זילב ןוא ןלָאֿפ

 געינעעשעג ענעי טציא וליֿפַא ךָאנ טכַארטַאב קינלוקס השנמ

 .עטלמַאזרַאֿפ יד רעכלעוו טימ גנורעטסַײגַאב יד רעבָא ,סנ ַא יװ

 ,ךעלרוגיֿפ עקידלזמ-מילוע ענַײז ןעמונעגפיוא ןבָאה רעליפשיוש

 ןטכַארטרַאֿפ רעטסנרע ךיז לָאז רע זַא ,גנוקריוו ַא טַאהעג ךָאד טָאה

 יי .ךיז ןגעוו
 וצ ןביױהעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעוועג זיא סע --

 | : .םעּפע ןיב ךיא זַא ,ןביילג

 םַײב גלָאֿפרעד ןסיורג םעד ךָאנ וליֿפַא רע טָאה ןגעוטטסעדנוֿפ

 סירָאמ סָאװ ,ַאמשזַאגנַא ןַא ןזיוועגקירוצ ןָאיי רעד ןיא ןעמַאזקע
 ןעמַאצ לַײװ ,רעטַאעט-טסנוק ןיא ןגָאלשעגרַאֿפ םיא טָאה ץרַאווש
 -ארומ ַא םיא רעביא ןעמוקעג ךיוא זיא ךיז ןיא ןביולג לסיב ןטימ
 .דחפ רעקיד

 ?טקנעד ןעמ יוװ טוג ױזַא ךעלקריוו ןיב ךיא יצ טסייוו רעוו --
 ?לַאֿפוצ ַא זיולב ןעוועג סָאד זיא רשֿפא
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 .ןופ ןָאקיסטעל

 -רעירֿפ ןַײז וצ ןָאטסָאב ןייק ןרָאֿפעגקעוװַא רע זיא רָאי םענעי ןיא

 ארומ טָאה רע סערָאװ ,רעקינכעט-עניב ַא סלַא טעברַא רעקיד
 .ןסקַאװרעד טשינ ךָאנ רע זיא רעטַאעט-טסנוק ַא רַאֿפ זַא .טַאהעג

 ןא טומ טימ ןעמונעגנָא ַאי ןױש ךיז רע טָאה רָאי ַא טימ רעטעפש
 רעבָא ,רעטַאעט-טסנוק סצרַאווש סירָאמ ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא
 ןייק ןרָאװעג ןבעגעג טשינ םיא זיא ןָאזעס ןצנַאג םעד ןוֿפ ףול ןיא
 .םניחב םיא רַאֿפ קעווַא זיא ןָאזעס רעד ןוא ,ןזַיוו וצ ךיז טייהנגעלעג
 רע טָאה ,ןטיױרקדליש ףלָאדור טימ טליפשעג טָאה רע ןעװ טשרע
 "יז עסערּפ יד ַײס ןוא םלוע רעד ַײס ןוא ןגָארקעג טייהנגעלעג ןַײז

 ,"ןרָאװעג םַאזקרעמֿפױא קרַאטש םיא ףױא ןענ

 סָאװ ,קורדנַײא םעד ןרעטשעצ טינ רָאט רע זַא ,טסילשַאב .ס
 יַאגנַא ןגַאלשרָאֿפ ּפָא טגָאז ןוא עבָארּפ רעד ףיוא טכַאמעג טָאה רע
 ןוא ,קרָאי-וװינ ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רָאיטקַא סלַא ןרעוו וצ טרישז

 ןליּפש וצ טינ לָאמניײק סולשַאב ןטימ עיֿפלעדַאליֿפ ןייק קירוצ טרָאֿפ

 ירעה טנַײרֿפ ןַײז וצ רע טרָאֿפ עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ .קרָאי-וינ ןיא
 -עברַא סלַא ןבעל ַא ןכַאמ וצ טסילשַאב ןוא טיָארטעד ןייק גרעבנייוו
 ענעדײשרַאֿפ ןעגנַאגעגרעביא רע זיא ןכָאװ 10 ןוֿפ ךשמ ןיא .רעט
 -קירוצ ךָאנרעד ןוא סירָאטקעֿפ 30 ךרעב ןיא ןטעברַא *עצרַאוװש;
 טרישזַאגנַא ךיז 1918-1919 ןָאזעס ןרַאֿפ ןוא קרָאי-וינ ןייק ןרָאֿפעג
 ֿבקעי ןוא ןַאמניײֿפ ענייד ןוֿפ עּפורט רעד ןיא רָאטקעריד-עניב סלַא
 יד סא טכערב ןכָאװ עכעלטע ךָאנ רעבָא ,ןָאטסָאב ןיא ךילאק
 .ןסילש ךיז זומ רעטַאעט סָאד ןוא עקירעמַא רעביא עיצנעולֿפניא
 עכעלײרֿפ יד, עסעיפ ַא *ןבַײרשוצנָא; טרָאד ךָאנ טזַײװַאב .ס
 ,(ןליּפשטימ ןַײז ןָא) סיֿפענעב ןַײז וצ טלעטשעג טרעוו סָאװ ,*ךעלעדִיי
 .עסעיּפ יד רֶע טעטכינרַאֿפ ךָאנרעד דלַאב רָאנ

 ןצרַאװש סירָאמ וצ טרישזַאגנַא .ס טרעוו 1919-1920 ןָאזעס םוצ

 טסנוק שידִיי; ןֿפורעג רעטעּפש) *רעטַאעט סיילּפ גניווריוא, ןַײז ןיא
 -נטערטרַאֿפ ןוא ,ןלָאר-ןדָאזיּפע ןיא ףיוא טערט רע ּוװ ,(*רעטַאעט
 "עב ןַײז ףיוא ,טכַאש ווַאטסוג רָאיטקַא םעד ,טײקנַארק בילוצ ,קיד
 סנידרָאג ֿבקעי ןיא *ינושרעג םהרֿבַא; ןוֿפ לָאר רעד ןיא ,סיֿפענ
 -לוזער סלַא ןוא ןצרַאװש טימ טנעדיצניא ןַא .ט טָאה ,?טײהרַאװ יד,
 ,ןליּפש וצ לָאר ןייק טינ רעמ טרָאד רע טגירק ןוֿפרעד טַאט

 "רעטַאעט ןעדרַאג? ןיא ןַײרַא .ס טערט 1920-1921 ןָאזעס םוצ
 טמוק'ס ּוװ ,רעצינש סיאול ןוֿפ דיא (*רעטַאעט טסנוק, ןֿפורעג)
 ערעדנַא ןוא טיורקדליש ףלָאדור טימ ןעמַאזוצ ןליּפש וצ סיוא םיא

 רעביא טיג ,טרָאד ןליּפש סָאד ןגעוו .רעליּפשיוש עשידַיי עטמירַאב
 :תונורכז ענַײז ןיא .ס

 ,ןלעֿפעג ןיב ךיא ןעמעוװ |ןעפורט רעד ןיא} רעקיצנייא רעד,
 .טרישזעטָארּפ ךימ טָאה טיורקדליש .טיורקדליש ףלָאדור ןעוועג זיא
 וצ סָאװ טנרעלעג ךימ טָאה רע .זיוה ןיא םיא וצ ןעמוק געלֿפ ךיא
 ןצ טַאהעג ביל טינ טלַאמַאד זיב בָאה ךיא .עניב רעד ףױא ןָאט
 ןחמ ךיז געלֿפ ךיא .םינפ טייא ןַײמ טימ עניב רעד ףיוא ןענייערעד
 .סעסנָאװ עבָארג ,דרָאב ַא יו ,עקסַאמ ערעווש ַא טימ ןרימירגרָאֿפ
 -קַאבַאט ַא רעדָא ןקעטש ַא ןטלַאה טזומעג ךיא בָאה טנַאה ןַײמ ןיא

 ןכַאז עלַא יד רימ טָאה טױרקדליש .עקלײשטַאֿפ ַא רעדָא עקשופ
 רענייק לָאמנייק רימ טָאה ןטיורקדליש זיב... .ןֿפרַאװקעוװַא ןסייהעג
 עזיד  ןבעגעג טינ טנעמילפמָאק ַא רעדָא טומ ןייק רעטַאעט ןיא
 -נעלַאֿפ טליפשעעג ןדרַאהנייר ַײב טָאה -- טגָאזעג רע טָאה -- עלָאר
 וד .גרעבנעלַאֿפ יו רָאיטקַא רערעסעב ליֿפ ַא טזיב וד רעבָא .גרעב
 . ךיז ריקסַאמרַאֿפ ,טינ ךיז לעטשרַאֿפ .רעליפשיווע רעסיורג ַא טזיב
 ביג ,ןײלַא ךיז ליּפש ןקורַאּפ יד טימ דרעב יד קעווַא ףרַאװ ,טינ
 יז וט וא עלָאר עדעי םענ .עניב רעד ףיוא םוקילבופ םעד ןיילַא ךיז
 ףרַאד ,טייקכעלנעזרעּפ ןייק טינ טָאה סָאװ ,רָאיטקַא ןַא .ךיז ףיוא ןָא
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 רע טַאע ט ןשידיי
 ןיטאמוהוהטמאיי-

 סע ןוא ,טייקכעלנעזרעּפ טסָאה ,עגני וד ,רעבָא .לעטשרַאֿפ ךיז
 -ָארּפ ןעצ ביג .עקסַאמ ַא רעטנוא ןטלַאהַאב סע טסלָאז דָאש ַא זיא
 ,"ןײלַא ךיז טנעצָארּפ 90 ןוא ,טסליּפש וד סָאװ ,ןעטנעמ םעד טנעצ

 -ייא, ,"טיירּפשעצ ןוא טייזעצ, ןסעיּפ יד ןיא ךיז טקילײטַאב .ס
 .ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא עז ןליּפש ןַײז ןגעוו קיטירק יד| "קיזמ עלעק
 .16003-6020 .זז ןָאקיסקעל ,*רעטַאעט רעשידַיי רעַײנ;

 :רעטרעװ יד טימ ןָאזעס ןקיזָאד םעד טרימוס .ס
 .גנילירֿפ ןַײמ ןעוועג ךעלטנגייא זיא 1919-1920 ןָאזעס רעד,

 ןיא ןביילג ןביוהעגנָא באה ןוא ןענוֿפעג ןיילַא ךיז בָאה ךיא .ןָאזעס
 ןלעֿפעג ןענַײז רימ .רעטָאעט עטסנרע סָאד ןלעֿפעג זיא רימ .ךיז
 "יד ,ןעסביא ,ריפסקעשש יװ רעבַירזע ןזיר עכלעזַא ןוֿפ ןסעיפ יד
 ןואד יד יו טרעדנּוװעג טֿפָא ךיז בָאה ךיא ןוא ,םכילע-םולש ,ווָאמ
 יז ּוו ,ןינעווע דנַאקעס ,סלפיפ ,לַאנָאשענ יװ ,סרעטַאעט "רענַאט

 .ךָאנ ןריטסיזקע ,סעקיירעכַאמ עשילַאקיזװמ ןוא טעקטערעּפָא ןליפש
 סןעטַאעט ערעלוּפָאּפ יד טָא זַא ,ןעועג רעכצ ךיז ַײב ןיב ךיא
 טריזיליוויצ ןיוש זיא םלוע רעד לַײװ ,ןכַאמרַאֿפ ןצרוק ןיא ךיז ןלעוװו
 יז טיג ןעמ סָאװ ,רעטַאעט טרָאס םעד טָא ןדלוד טינ ןלעוו ייז ןוא

 ."ןוַאט ןוָאד
 עשידַיי עַײנע סָאד אקוד ךיז טָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא רעבָא

 ילַאקיזומ יד ןוא טכַאמרַאֿפ רַאוטרעּפער ןטסנרע ןַײז טימ *רעטַאעט
 "עג ןעוװעג ןענַײז סרעטַאעט עשידִיי עשיטַאמַארדָאלעמ ןוא עש
 ַא ןרעו ןוא םָארטש ןטימ ןייגוצטימ רעבירעד טסילשַאב .ס .טקַאּפ
 ,רַאוטרעּפער ןקיזָאד ןיא רעקימָאק

 עקיזָאד יד ןוֿפ סנייא ןייק ןיא טנעמשזַאגנַא ןייק קידנעמוקַאב טינ
 טמענ ,רעקימָאק סלַא ןריזילַאיצעּפס ךיז קידנלעוו ןוא סרעטַאעט
 יליוו ,ינעב קעשזד ןרָאיטקַא יד ןוֿפ רָאמוה ןטימ ןענעקַאב ךיז .ס
 ןייק ךרוד טינ טזָאל רע .סרעשדזַאר ליוװ ןוא רהָאל טרעב ,דראואה
 טימ רעטַאעט שידִיי ַא ךיז טנֿפע לַײװרעד .גנוריֿפֿפױא רעייוודָארב
 עסעיּפ סרעמָאש םהרֿבַא ףיוא טריֿפ סעכלעוו ,יקסװעשַאמָאט סירָאב
 -עטשרָאֿפ עכעלטע ךָאנ רעבָא ,טרישזַאגנַא טרָאד טרעוו .ס ,"הוקתה;
 ץעגרע ןעמענוצנָא טסילשַאב .ס .רעטַאעט סָאד ךיז טכַאמרַאֿפ ןעגנול
 ןצרַאװש סירָאמ ןוֿפ ןֿפורעג טרעוו רע רעבָא ,לעטש-סטעברַא ןַא ּוװ
 םענעגנַאגעגקעװַא םעד ןטערטרַאֿפ וצ ?רעטַאעט טסנוק; ןַײז ןיא
 "רעצינירב רעדנעס; לָאר רעד ןיא טדימשדלָאג לאיחי רעליּפשיוש
 -קַא יד טנקסּפ ןליּפש געט עכעלטע ךָאנ רָאנ ,"קובד; סיקסנַא ןיא
 טבייה .ס ןוא ,רעטַאעט ויא ךיז ןרעקקירוצ לָאז .ג זַא ,עינוי-ןרָאיט
 ,סרעטַאעט עשידַיי ענעדײשרַאֿפ רעביא ןלָאר ענעדײשרַאֿפ ןליּפש ןָא

 ןיא סרעטַאעט ַײרד זיב ייווצ ןיא טנוװָא ןייא זיא קידנטעדטֿפױא
 -ַאזוצ ,רע טרעוו קיטַײצכַײלג .ןטקַא עסיוועג ןיא ןסעיּפ ענעדײשרַאֿפ
 ןליּפש וצ ףתוש ַא ןײטשטָאר סַאילע ןוא ןייטשנרעב לרעב טימ ןעמ

 .סקנַארב ןיא *רעטַאעט טקעּפסָארּפ; ןיא סגָאטנוז

 עשיערבעה עקינייא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז .ס טָאה 1921 ןיא

 יד .טרישזנַארַא טָאה "תירבעה תורדתסה; יד סָאװ ,ןעגנוריֿפֿפױא
 ןוֿפ "שדחה וטיגה; ןעוועג ןענַײז ,ןרָאװעג טליּפשעג ןענַײז סָאװ ,ןסעיּפ -

 סדימש םעד; ,וואקצוג לרַאק ןוֿפ *ַאטסָאקַא לאירוא, ,לצרעה .רד
 ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי ןוֿפ *?שישרת, ,ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *רעטכעט

 :ןבירשעג טָאה ןיניירב .גרעבמָאנ .נ .ה ןוֿפ *החּפשמ יד,
 ןרָאיטקַא עשיערבעה ןייק ָאטינ ןעני סע זַא ,סָאד טגָאז רעוע

 -עג בָאה ךיא ?קינלוקס השנמ םעד ןעעזעג ריא טָאה ?קרָאירינ ןיא
 הששנמ רעבָא ,ץלרעב ןיא ןדראהנייר ַײב *ַאטעג עַײנ סָאד, ןעעז
 .?ןלעֿפעג רעסעב ךס ַא רימ זיא

 -טיל םהרֿבַא -- עיצקעריד) ָאטנָארָאט ןייק טרישזַאגנַא טרעוו .ס
 טקילײטַאב ןוא (קַאנרעטסַאּפ ילרַאשט ןוא רעלסקַא רָאדיזיא ,ןַאמ
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 רע רעכלעוו ןיא "גיוא ןַצ רַאֿפ גיוא ןַאק עמַארדָאלעמ רעד ןיא ךיז
 ןליּפש ןטימ ַײס ןעגניז ןטימ ַײס ךרוד טלַאֿפ ןוא ,טעלּפוק ַא טגניז

 טּפַאכ רע רעבָא .סרעקימָאק ערעדנַא קידנריּפָאק ,לָאר עשימַאק ַא
 ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא ,ערעדנַא ןייק טינ ,"ךיז, ןליּפש וצ דלַאב ךיז
 ןליּפש ייז ּוװ ,טיָארטעד ןיא ,טרָאד רע טרעװ טַײצ עצרוק רָאג
 ,םלוע ןוֿפ גנילביל רעד ,סגָאטנוז יד

 :תונורכז ךוב ןַײז ןיא םיא ןגעוו טבַײרש גנָאי זעוב

 ,רעטַאעט ןשידִיי םַײב רענידרַאֿפ רעטסערג רעקיטציא רעד,
 -עג ,ָאטנָארָאט ןיא עסעיּפ-סגנונֿפערע רעד ןיא טָאה ,קינלוקס השנמ
 ןיא ןענַאטשַאב זיא ענַײז טעברַא טּפיוה יד ."*עלָאר טַאֿפ, ַא טליּפש
 -כרוד ךעלקערש זיא רע ןוא ,ןיטערבוס רעד טימ ןצנַאט ןוא ןעגניז
 -קעריד יד .םוקילבוּפ םַײב רעמ ךָאנ ןוא ןרָאיטקַא יד ַײב ץַאֿפעג

 זַא ,ןָאיוי רעד וצ ןבַײרש ןוא ןקישקעווַא טלָאוװעג םיא ןבָאה ןרָאט

 סע זיא ,סיא טזַײװ סע יוװ) טרָא ןַײז ףיוא ןטייוצ ַא ןקיש לָאז ןעמ
 עטזערע ערעייז ַײב ןלַאֿפכרוד ןלַאז יז זַא ,ןטנעלַאט ליֿפ ןוֿפ לרוג רעד
 ןיא עסעיפ רעטיױוצ רעד ַײב דלַאב רעבָא ,(עניב רעד ףיא טירט
 עשימָאק-רעטקַארַאכ ַא טליּפשעג טָאה קינלוקס השנמ רעכלעוו
 .השנמ םעַײנ ַא ,רעקימַאק םעַײנ ַא רָאג ןעעזעג ןעמ טָאה ,עלָאר
 ןעוועג רשֿפא ןיב ךיא סָאוו ,םעד טימ ךָאנ ךיז סיורג ךיא... קינלוקס
 ."רעטַאעט םַײב ערעירַאק עסיורג ַא ןגָאװצסױרַאֿפ םיא רעטשרע רעד

 :ױזַא ןײלַא .ס טרעלקרעד גלָאֿפרעד ןַײז

 בָאה ךיא .געוו ןַײמ ןענוֿפעג בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג תמא םעד,
 ענעדיױשערַאֿפ קיצביז ןוא יױוצ טליּפשעג ָאטנַארָאט ןיא ןָאזעס םעד

 . טױרקדליש ףלָאדור רערעל ןַײמ סָאװ ,טקנעדעג בָאה ךיא .ןסעיפ
 קיצביז ןוא ףניֿפ ןבעגעג םלוע סעד בָאה ךיא .טנרעלעג ךימ טָאה
 סָאװ עלָאר יד טנעצָארּפ קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ וא "ךיז, טנעצַארּפ
 בָאה ,ןטלַא ןַא טליּפשעג בָאה'כ ןעוו ,ךעלריטַאנ .טליפשעג בָאה'כ
 ,ןדַיי ןעמורֿפ ַא טליּפשעג בָאה'כ בױא .רָאה עסייו טַאהעג ךיא
 םלוע רעד זַא ,ןעזעג רדסּכ בָאה'כ רעבָא ,דרָאב ַא ןגָארטעג ךיא בַאה
 עדעי טרינימָאד טָאה טייקכעלנעזרעפ ןַײמ .ןענעקרעד ךימ לָאז
 ָאטנַארָאט ןיא ןָאזעס םעד ךיא בָאה לשולעּפַאק עטסּוװַאב סָאד .עלָאר
 * ,,ןֿפַאשַאב

 ןיא ךיוא .ס טליּפש ןָאזעס םעד ןיא

 -עס ןקידנרילָארטסַאג ןוֿפ רַאוטרעּפער

 .שריה ייר ַא ןיא ןוא גרובנעדלָאג לעוימ

 -וינ ןיא זַא ,ךיז קידנסיוורעד ,ןסעיּפ-ןייב

 -טסנוק רעװקסָאמ רעד טרילָארטסַאג קרָאי

 ןָאעס םעד טינ .ס טקידנערַאֿפ ,רעטַאעט

 ןליּפש ןעז קרָאי-וינ ןייק ּפָא טרָאֿפ ןוא

 עריא טימ ךיז טדנַײרֿפַאב ןוא עּפורט יד |

 ןטימ .ס טרָאֿפ ָאד ןוֿפ .תוחוּכ עטסקיטכיוו - - ןיא .ס

 ץניװָארּפ רעד רעביא *רעטַאעט טסנוק; "לקניװ ןֿפרָאװרַאֿפ

 עסיורג סָאד , סמכילע-םולש ןיא *קישטייװָאלָאס; ןוֿפ לָאר יד ןליּפש

 -רעטַאעט יד ןוֿפ ןעמונעגֿפױא שימרוטש טרעװ ןוא ?סניוועג
 ןַײז טימ תוֿפתוש ַא ּפַא ןַאד טסילש רע .ָאטנָארָאט ןיא רעכוזַאב

 ןָאעס ןרַאֿפ ןַאמרעג עשימ ןוא יסול ןירעגעוװש ןוא רעגָאװש

 -ױטנַא עכעלקערש רעביא טבעל רע ּוװ ,ָאטנָארָאט ןיא 1924-5

 192571926 ןָאזעס ןקידנעמוק ןֿפױא ןוא םיֿפתוש ענַײז דצמ ןעגנוש

 רעדנעלָאה רָאדיזיא ןוא טדימשדלָאג לאיחי טימ ףתוש ַא רע טרעוו

 ןוא ןרעטכַײל ַא ןליּפש ךָאװ ןטימניא ןגעלֿפ יז ּוװ ,לַאערטנָאמ ןיא

 .רַאוטרעּפער ןשירַארעטיל ַא ךָאוװ-ףוס
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 יי וע עוו

 רעיֿפלעדַאליֿפ ןיא טרישזַאגנַא .ס טרעוו 1925-1926 ןָאזעס
 אניבאס ןוא סקַאמ :םיטַאבעלַאב 6 ןוֿפ דיא) *ןעדרַאג; רעטַאעט
 -סעק ילענ ,גרעבנייטש .ש ,םיובנריב ַאנימ ןוא סיאול ;לַאטנעזָאר

 סירָאב ןוֿפ ןליּפשטסַאג יד טימ טקידנערַאֿפ טרעוו ןָאזעס רעד .(ןאמ
 | ,יקסװעשַאמָאט

 עיצקעריד) עגַאקיש ןייק טרישזַאגנַא .ס טרעוו 1926-1927 ןָאזעס
 ,טיארטעד קידנרָאֿפײברַאֿפ .רעטַאעט סַאלַאּפ ןיא (ןַאמקילג סַאילע--

 גרעבנייוו ירעה רֿבח ןַײז סָאװ ,טעקנַאב ַא ףיוא טרעַײֿפעג .ס טרעוו
 | .  .זירּפרויס סלַא טיירגעגוצ םיא רַאֿפ טָאה

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא רעטַאעט ןשידִיי רעגַאקיש ןיא רַאטס סלַא
 זיא ,ןעמוקַאב ָאד טָאה .ס עכלעוו ,לָאר יד ןוא ,ָאקסעלַאכימ לאכימ

 ,ןָאקסעלַאכימ ןוֿפ ןליוו ןטוג םעד קנַאד ַא רעבָא ,עקיטשינ ַא ןעוועג

 ןיא ערעירַאק ס'.ס ןיא גנורעדנע יד ןביױהעגנָא ָאד ךיז טָאה

 - .עקירעמַא
 :תונורכז ענַײז ןיא רעביא ױזַא סע טיג .ס
 יד ןענעיל טרעהעג עבַארּפ רעטשרע רעד ַײב בָאה'כ ןעומג

 ַא זיא עגַאקיש .ןצרַאה ןֿפױא ןעוועג טוג ױזַא טינ רימ זיא ,עסעיפ
 יד ,ןרָאיטקַא עטסערג יד ןעזעג ..טָאה עגַאקיש .טָאטש עסױרג
 ןענַײז |םלוע רעדְו ייז .טליּפשעג ָאד ןיוש ןבָאה רעקימָאק עטסערג
 ןזייווַאב טֿפרַאדַאב ךיז בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ענַײמ עלָאר יד .םיניבמ
 ,ץל ַא ,עגושמ ךיז טכַאמ סָאװ ,לדִיי ַא טַאלג ,קעֿפעג טינ רימ זיא
 סָאװ ,לשטנעמ ַא ,לָאר-קזחח ַא ןבעל ןוא בייל ןָא ,רעטקַארַאכ ןָא
 ןייא ןיא טלַאה ןוא טנַאה ןיא ןרָאה-ליבָאמָאטױא ןַא טימ סורַא טייג
 -ימָאק רעשילגנע-שידִיי רעטמירַאב רעד | .שימָאק טינ זיאיס .ןזָאלב
 .גנַאל ןרָאי ליװעדָאו ןיא ןָאט סָאד טגעלֿפ סקרַאמ ַאּפרַאה {ןרעק
 ךיא ?סקרַאמ ָאּפרַאה ךָאנ וט ךיא זַא ,ןגָאז םלוע רעד לָאז סָאװרַאֿפ
 רימ טָאה רע .ָאקסעלַאכימ לאכימ טימ ךערּפשעג ַא טַאהעג בָאה
 ,לָאר יד ןבַײרשרעביא טביולרעד רימ טָאה'רע ןוא ,טכערעג ןבעגעג
 ןַא טלָאמַאד ןוֿפ.. .עיצַאוטיס טימ גָאלַאיד ןשימָאק ַא ןלעטשוצוצ
 בָאה'כ סָאװ ,עלָאר עדעי טעמּכ ןבַײרשרעביא ןבױהעגנָא ךיא בָאה
 -עג טָאה ָאקסעלַאכימ עכלעוו ,ןסעיּפ יד .עגַאקיש ןיא טליפשעג
 עקיטַײז יד .םיא רַאֿפ ןרַאװעג ןבירשעג לעיצעּפס ןענַײז ,טליּפש
 ןלָאר עשימָאק יד ןוא ,ןלָאר עסַאלב רעיײז ןעוועג ןענַײז ןלָאר
 יו ױזַא רעבָא ,ןלָאר-קחח ,עטַאװעשיקעל ,עשירַאנ ןעוועג ןענַײז
 -ןצ טייצ ןוא ץַאלּפ ןעוועג זיא ,עשילַאקיזמ ןעוועג ןענַײז ןסעיפ יד
 ןוֿפ ןעמונעג בָאה ךיא .ןגָאלַאיד ןוא סעיצַאוטיס עשימָאק ןבַײרשוצ
 | ."סקנּפ, ןַײמ

 -עג ךיז ךיא בָאה ,רעקימַאק ַא ןרעוו וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןעוו
 -רַאֿפ ןביױהעגנָא בָאה ךיא .ךוב-"רושזדעל, ןקיד ,ןסיורג ַא טֿפױק
 ןענַײז טרָאד ןכַאל ןשטנעמ טכַאמ סָאװ ,גנידצלַא טרָאד ןענעכייצ
 -בַײלג ,תומכח ,ןעמַארג ,ןכירטש ,םעדעֿפ ,ןציוו ןבירשרַאֿפ ןעוועג
 רושטקיּפ גניױװמ ַא ןעז ,ליּפשַײב םוצ ,געלֿפ ךיא ןעוו .ךעלטרעוו
 געלֿפ ,רעטַאעט ןיא רעטכעלעג ַא טרעהעג בָאה ךיא ןוא ןסליֿפ|
 רעדָא .רעטכעלעג ַא טגנערב המכח ַאזַא ןוא ַאזַא זַא ,ןענעכיײצרַאֿפ ךיא
 ּפָאק םעד סױא טסיירד וד ןוא עיצַאוטיס ַאזַא ןוא ַאזַא זיא םע ןעוו
 ַא סױרַא טֿפור סָאד ,שטנעמ ןדנֿפערטַאב םעד ףיוא קוק ַא טסיג ןוא-

 דרע רעד ףױא ךָאנ קידנציז ןוא ,טסלַאֿפ וד בא .רעטכעלעג
 סָאד ,רעהַא ןוא ןיהַא טסקוק ןוא ּפָאק םעד ףיױא סַאזגנַאל וטסבייה
 ,לַאֿפניײא ןדעי טנעכײצרַאֿפ בָאה ךיא.. .רעטכעלעג ַא סױרַא טֿפור
 -עדָאװ ןיא ַײס ,רעטַאעט ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ַײס ,האצמה עדעי
 -גנע ןיא רעדָא (ששידִיי ןיא ךוב ַא טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו ַײס ,ליװ
 .ןעמוקעג ץונוצ טוג רעייז גנולמַאז ןַײמ רימ זיא עגַאקיש ןיא.. .שיל
 עזעיטייל טימ עלָאר עדעי ורעסעבסיוא ןוא ןבַײרשרעביא געלֿפ ךיא
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 ןיטעואוווטוסטסואט טא וע רוטע

 ןופ ןָאסיססעל

 יד ןיא רימ טָאה ענַײמ הלעמ יד טָא .גָאלַאיד ןשימָאק ןֹוא עזַארּפ
 ןרעוויל ןגעלֿפ עכלעוו ,רעבַײרש יד .טרעטשעג ךס ַא ןרָאי ערעטעּפש
 רַאֿפ ןבַײרש טינרָאג ןגעלֿפ ,סעידעמָאק לקיזוימ יד רַאֿפ סָאטערביל
 ןזָאלרעביא ייז ןגעלֿפ ,טירטֿפױא ןַײמ וצ ןעמוק טגעלֿפ סע זַא .רימ
 -- טָאז יז ןגעלֿפ -- ַאד טָא .ךעלטעלב עקידייל סקעז רעדָא ףנֿפ

 .סעפע ןביײרשוצ השנמ ןיוש ךיז טעוו'
 .סיֿפענעב ַא ןבָאה רָאיטקַא רעדעי טגעלֿפ ץניווָארּפ רעד ףיוא..

 ןעוו... .עלָאר "סעסקוס} ןַײז ןליפש רָאיטקַא רעד טגעלֿפ טנווָא םענעי
 טַאהעג טינ לָאמנייק ךיא בָאה ,סיֿפענעב ןַײמ וצ ןעמוק טגעלֿפ סע
 רעבָא ,ךס ַא טַאהעג ךיא בָאה ןלָאר ,טסייה סָאד .*עלָאר עטסעב , ןייק

 ."טַאהעג טינ ךיא בָאה עסעיּפ ַאזַא... עלָאר-טּפיוה ַא
 עגַאקיש ןרָאֿפעגײברַאֿפ טלָאמעד זיא דָארג יו טלייצרעד .ס

 רעטעּפש םיא טָאה רעכלעוו ,לעגיס םַאיליװ רעבַײרש-ןסעיּפ רעד

 ,"הלכ ענירג יד, עמַארדָאלעמ יד *סיֿפענעב;, ןַײז רַאֿפ טקישעגוצ

 לָאר עשיטַאמַארד טּפיױה יד ,ןֿפוא ןַײז ףיוא ,ןבירשעגרעביא .ס טָאה
 זיא ױזַא ןוא ,עידעמָאק ַא ןרָאװעג זיא עמַארדָאלעמ רעד ןוֿפ ןוא
 "ידרַאֿפ רעסיורג רעד, עידעמָאק עשילַאקיזומ יד ןרָאװעג ןֿפַאשַאב
 ןיא ןלָאר ענַײז ערעדנַא ס'.ס טימ ןעשעג זיא עבלעזסָאד ."רענ
 ,רַאוטרעּפער סָאקסעלַאכימ

 טעברַאעגסיוא ןַאמקילג סַאילע רָאטקעריד רעד טָאה ןָאזעס ןכָאנ

 ."ןעמליֿפ עמוטש; יד ןיא דּווװילָאה ןיא ןליּפש ןוֿפ ןַאלּפ ַא .ס רַאֿפ

 -גלָאֿפרעד ןעגנַאגעג זיא'ס ןוא (סעבָארּפ) *ןטסעט, טכַאמעג טָאה'מ
 ידייר) ?סיקָאט, יד ןעמוקעגסױרַא ןענַײז גנילצולּפ רעבָא ,ךַײר |

 .ןרָאװעג טינרָאג זיא ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןוֿפ ןוא (ןעמליֿפ

 ןיא רעטַאעט-"יטרעביל, ןיא ןַײרַא .ס טערט ןָאזעס םעַײנ םוצ

 וצ ,רָאש לשנַא ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא ,קרָאי-וינ ,ליװזנָארב

 -יורג רעד, עידעמָאק יד ןריֿפוצֿפױא .ס טרָאד טיירג סיֿפענעב ןַײז

 ךיז טזָאל ןוא טלסּפ רע טקַא ןעטירד סנמעוו .*רענידרַאֿפ רעס

 -ַאטָאלָאז .י רעבַײרש-עמַארדָאלעמ םעד ןוֿפ טקַא ןטירד ַא ןבַײרשוצ

 טוג רעייז ךיז טָאה עסערּפ יד ןוא ןלעֿפעג זיא עסעיּפ יד .יקסווער

 | ,ןֿפורעגּפָא

 ;טבַײרש ינודקומ .א .רד

 ןוא לָאמ ןטשרע םוצ ךיא עז קינלוקס השנמ רעליּפשיוע םעד...}

 םעד ןסירגַאב וצ טײקכעלטנַײרֿפטסַאג ןוֿפ בוח ַא רַאֿפ טלַאה ךיא

 -עּפָא רעד ןיא טליּפש רע .רעליּפשױש ןלוֿפטנעלַאט רעייז ןקיזָאד

 ךיא זומ ,לרענששזריק ןקידלזממילש ַא ןוֿפ עלָאר עשימָאק ַא עטער
 עניב רעזדנוא ףיוא ןעזעג טינ טנַײה זיב ךָאנ בָאה ךיא זַא ,ןָאז

 רעדנַא ןַא ןוֿפ רָאג םזימָאק ַא זיא סע .רעקימָאק ןקיטרַאנגייא ַאזַא

 הרוחש-הרמ ענדָאמ ַא סעּפע .ךעלמייהמוא ןוא שימָאק זיא רע .ןימ

 רעד ןיא ןוא טַאל וצ ןָא טבייה רע .םזימָאק ןַײז ןיא ךיז טלּפַאצ

 ןכירטש עשימָאק יד ..ןצרַאה םַײב ךַײא טמעלקרַאֿפ טַײצ רעבלעז

 רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ןּפַאטנָא םוצ שממ ,עטעֿפ ,עקידיינש ןענַײז

 -טריניֿפַאר ןוא טײקנַײֿפ ערעדנוזַאב ַא טימ טכױהַאב ייז ןענַײז טַײצ

 ,לרענששזריק עקיזָאד סָאד טָאה ןגױא עכעלקילגמוא רָאּפ ַא .טייק

 -ייוצ טָאה לרענשזריק רעד .ייז ןענַײז ןֿפלָאהַאבמוא ןוא עטַאוועמּת

 ןוא לטיה ןרַאֿפ ךיז רע טּפַאכ סעּפע .ןעגנוגעווַאב עקידענג ַײרד

 ןֿפױא טנעה יד ןֿפוא ןווַאקישט רעיז ַא ףױא סעּפע קעווַא טגייל

 ןעגנוגעווַאב עטרירטנעצנָאק-גולק עקיזָאד יד טימ ןוא ןטסַאק-טסורב

 -לוקס השנמ .טלַאטשעג עטמערוֿפעגסיױא עצנַאג ַא ךיז רַאֿפ ריא טָאה

 -ניא רעייז ַא ןיא רע .רעליּפשיוש רעלוֿפטנעלַאט ַא יו רעמ זיא קינ

 רעקיטרַאנגייא ןַא טימ.. רעליּפשיושש רעטנַאקיּפ ןוא רעטנַאסערעט

 לָאז .טייקכעלקירדסיוא רעלעניגירָא ןַא רעיײז טימ ןוא טײקֿפרַאש

 .זדנוא ַײב טסַאג רעטגײלעגנָא ןַא ןַײז רע
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 רע טַאע סט ןשידיי

 .רעקימָאק טרָאס ַאזַא ךיא עז ןבעל ןַײמ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ
 ךַײא ךיז טסולגרַאֿפ טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ןכַאל ןָא טבייה ריא
 ,"ןענייוו וצ

 :טבַײרש דלַאװכוב .נ

 ױזַא-טינ רעד טָאה רעטַאעט יטרעביל ןיא טנווָא-ןרע ןַײז וצ,-
 -עגסיוא קינלוקס השנמ רעקימָאק רעטוג רעייז רעבָא ,רעטנַאקַאב
 רעטרעדנוה יד ןוֿפ רענייא .. טעדנַאט קיטש עכעלנייוועג ַא ןבילק
 סָאד זיא ךָאד ןוא ,סרעטַאעט עשידִיי יד ןוֿפ ..קיטש עקידלביא
 טָאה קינלוקס השנמ לַײװ ,גנולעטשרָאֿפ עכעלנייוועגמוא ןַא ןעוועג

 יװ ,ךיז טָאה קינלוקס .עטָאלב ןוֿפ דלָאג ןֿפַאש וצ סנ םעד ןזיווַאב
 ייטשעג ןוא ןטינשעג עסעיפ יד טָאה רע .עלָאר ַא טכַאמעג ,טגָאזימ
 רעד ןוֿפ ןעזסױרַא ןענָאק ריא ןיא ךיז לָאז רע זַא ,ױזַא טעוועק
 ,יײז טדַײנש ןעמ זַא סָאװ ,ןסעיּפ ןימ םעד ןוֿפ זיא'ס .טַײז ערעסעב
 ןוא ,*רענידרַאֿפ רעסיורג רעד, טסייה ךַאז יד.. טולב ןייק טינ טײג
 -עמַא ןַא ,ןןשטנעמ ןקיצרַאהטוג ַא ןוֿפ עלָאר יד טרָאד טליפשע קינלוקס
 ,ריא טעז ,ןליּפע סקינלוקס טריזילַאנַא ריא ןעוו ..ךמע רענַאקיר
 רעזדנוא ןוֿפ רעקימָאק ןטסערג סעד ןוֿפ טנרעלעג ךס ַא טָאה רע זַא

 רע רָאנ ,ןענילּפַאשט ךַאנ טינ טכַאמ רע .ןילּפַאשט ילרַאשט ,טַײצ
 ןיא טינ .ןליּפש ןוֿפ ןָאט סעד ,"?סילש, םעד טגרָאבעג םיא ַײב טָאה

 -עג םעד ןיא רָאנ ,ליטס-ןילּפַאשט םעד ריא טנעקרעד ןרינַאמ יד
 חלצייאל םעד טלַארטשַאב סָאװ ,טייקידענג רעכייו רעד ןיא ,טימ
 ןטקעֿפע עקסעטָארג לָאמ טֿפָא טכיירגרעד רע... דלָאי םעד טנחַאב ןוא

 ..תוױעה ןוא סעזָאּפ ענעבירטעגרעביא ןָא ,קיטש עקסעטָארג ןָא
 ,טרעקרַאֿפ .עטנעמ עלעטניפ סָאד טינ לָאמנייק טֿפרַאורַאֿפ קינלוקס
 סָאד טנָאטַאב ןוא סױרַא רע טגנערב ןעלטימ עשירָאיטקַא ךרוד

 ךיז ףרַאד רָאיטקַא ַאזַא סָאװ ,דָאש ַא תמאב זיא'ס.. עכעלשטנעמ

 רךָאי-ץרַאװש רעד ןליּפש ןוא סעפורט עלעיצניווָארפ טימ ןרעגלַאװ
 ןעוועג קינלוקס השנמ טלָאװ רעסישזער ןטוג ַא רעטנוא-.. סָאװ טסייוו

 - ."רעטַאעט ןשידִיי ןרָאֿפ סניוועג סיורג ַא

 "נהעש ףסוי ןוֿפ גַאלשרָאֿפ םעד ןָא .ס טמענ 1928 רעמוז ףיוא
 טמענ ָאד .עניטנעגרַא ןיא ןרילָארטסַאג םיא טימ ןרָאֿפ וצ דלָאג
 ?רענידרַאֿפ רעסיורג רעד, עסעיּפ ןַײז ןרידיוועררעביא רעדיוו .ס
 ןוֿפ טרישזארוק קידנרעװ .ןטערטֿפױא ףרַאד רע רעכלעוו ןיא
 יד ןיא ןלָאר עשימָאק יד וצ ןטסקעט וצ .ס ךיז טבַײרש ,ןדלָאגנהעש

 -טסַאג ןכָאװ 10 יד ןוא םיא טימ ןליּפש ףרַאד רע עכלעוו ןיא ןסעיּפ
 | .גלָאֿפרעד ןסיורג רָאג ַא טימ ךרוד ןעייג ןליּפש

 :עניטנעגרַא ןייק טביירש ךאלמ .ל

 השנמ ...רעליּפששיווע-רעטקַארַאכ רעד... טסַאג וצ טמוק ךיַיא וצ ..,
 ןייג טגנידַאבמוא לָאז ךיא טגָאזעג רימ טָאה ןעזייר םהרֿבַא .קינלוקס

 רע טָאה ,"םינפ ןַײז ףיוא זיא קורדסיוא סטָאג, ןקינלוקס ןליּפש ןעז
 ...טליּפשעג טָאה קינלוקס השנמ .ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא ,טגָאזעג רימ
 ןטכיױלעגסױרַא טָאה קינלוקס רעבָא ,טסנוק ענייר ןייק הלילח טינ

 ,קורדסיוא ןדעי טימ טליּפש רע .טשטנעבעג עקַאט זיא םינפ ןייז
 ,עמיטש ןַײז .ךיז רַאֿפ ןדייר ןגיוא ענַײז .העונּת ןוא ענימ רעדעי טימ
 רענֶעי טינ .רעטכעלעג טימ ץלַא זיא -- ךיז ןגעווַאב ןואיגנַאג ןַײז
 טשטנעבעג זיא רע ,ןיינ .קידנלציק סױרַא טֿפור ןעמ סָאװ ,רעטכעלעג

 טימ ,רָאמוה טימ לוֿפ זיא רע .טנעלַאט ןקיטרַאנגײא ןטכע טימ
 ןוא טייקששימייה ַאזַא טימ םיא ןֿפ טעיױו סע .ןח ןכעלמיטסקלָאֿפ
 -ַאכ ןוא טלַאהניא םענָאלבַאש םעד ףױא קידנקוק טינ ,טײקיצרַאה
 -ןדירֿפוצ טימ ןציזעגסיוא ךָאד ךיא ןיב ,עסעיפ רעד ןוֿפ רעטקַאר
 -לעזַא סָאװ טרעױדַאב רָאנ בָאה ךיא... גנולעטשרָאֿפ עצנַאג יד טייק
 -....עמַארדָאלעמ רעקיליב רעד ןיא גנוצ יד ןכערב ןזומ רעליפשיווע עכ
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 ?קיטש ַא רַאֿפ ןקינלוקס ןבָאה טעװ ריא סָאװ ,אנקמ .ךַײא ןיב ךיא
 | | "..ערעזדנוא ןוֿפ רענייא זיא רע.. טַײצ

 ;טובעד ס'.ס.ןגעוו טבַײרש יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי

 -בלַאה עקידהשקטשינ ַא ןַײז טנָאקעג טלָאו עידעמָאק יד.
 רַאֿפ ןוא ערטיכ וצ סָאד זיא הׂשעמ ַא רַאֿפ רעבָא.. הששעמ עשִימָאק

 טינ !ךַארּפש יד ,יוא -- ךַארּפש יד ןוא.. וויטימירּפ וצ עידעמָאק ַא
 רעוו רעבָא .טוג טינ טַאלג רָאנ ,שירַארעטיל טינ ,ךעלמיטסקלַאֿפ

 - ,ענייש ַא זיא ןיילַא קינלוקס השנמ זַא ,לגיס ןוא שטיווָאנַאמלַאק רימ
 השנמ ןעוו ןוא.. ץכערק ַא טימ עידעמָאק ַא ,עידעמָאק עקיצרַאה
 זַא ,טגָאזעג ןעמ טלָאװ ,עידעמָאק ַא ןיילַא ןעוועג טינ טלָאװ קינלוקס
 טלָאוװ'מ רעבָא ,ןענַאטיק וליֿפַא ןוא ןענילּפַאשט ךָאנ טוג טכַאמ רע
 ..טצכערקעגטימ קיצרַאה ױזַא טינ ןוא טכַאלעג קיצרַאה יױזַא טינ
 .רעטרעוו יד ןוֿפ יו ןעגנוגעווַאב יד ןוֿפ טכַאלעג רעמ טָאה םלוע רעד

 רע.. קינלוקס זיא עידעמָאק רקיע רעד ןַא ,זַײװוַאב ַא לָאמַא רעדיוו
 טכַאמ םטיר םעד וליֿפַא .טגניז רע טינ ,טגָאז ,ןטעלֿפוק ךיוא טגָאז
 .קיחמ רעטױא טרימַאלקעד רע יװ סױא טמוק'ס ןוא ץזיול ַא רע
 ..ןעגנונָאטַאב ןוא ןעגנוריסנַאוינ עשהירב טימ שהירב טגָאז רע ןוא

 רןּפָאּפ סקינלוקס השנמ טכיירגרעד סע טייוו יו טינ סייו ךיא ,ֿבגַא
 רעטיױוצ ַא טימ טעװ רע בױא רָאנ ,עקירעמַא .נ ןיא טעטירַאל

 ,רעטשרע רעד ןוֿפ ןעגונעֿפָאה יד ןענעקײלּפָא טינ גנולעטשרָאֿפ
 זיא סָאװ ,ןָאקיּפ ילַאמ טימ סָאװ עקיבלעז סָאד ןעשעג םיא טימ טעװ
 טָאה ןוא ,ןירעליּפשיוש עטנַאקַאבמוא ןַא עּפָאריײא ןייק ןרָאֿפעגקעוװַא
 -לוקס טימ .טייקטמירַאב-טלעוו ַא... עקירעמַא ןייק טרעקעגמוא ךיז
 רעסיורג ַא ןרעוו עקַאט טעוו רע .הׂשעמ עבלעז יד ןעשעג טעוו ןקינ
 .ףמוירט ןוא טלעג ןוֿפ רענידרַאֿפ ַא ,םיטרּפ עלַא ןיא רענידרַאֿפ

 םלוע םעד .רַאוטרעּפער ןרעסעב ַא טכוזעג ךיז רע טלָאװ יאולה
 ".ךיױא ןכַאז עטוג טימ ,ןעמענ יוװ ַײס רע טעװו

 ןַײז וצ טרישזַאגנַא .ס טרעװ עקירעמַא ןיא ןעמוקעגקירוצ
 סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט-*סקלָאֿפ; ןיא ןַאמרעג עשימ רעגָאװש

 טליּפשעג טרעוו סָאװ ,"םידיגנ עַײנע עסעיּפ סניביל טימ ךיז טנֿפע
 ָאנַאמלַאק ירעה טריֿפעגֿפױא טרעװ ךָאנרעד ןוא ןכָאװ עקינייא
 יד טליּפש .ס רעכלעוו ןיא *עמַאמ עקיבייא יד, עסעיּפ סעשטיוו
 "עזרַאֿפ ַא וצ ןענכדש ךיז טמוק סָאװ ,"שיקעל; ַא ,רוחב ַא ןוֿפ לָאר
 גנולדנַאה רעד טימ ןָאט וצ טינרָאג טָאה לָאר יד .דיומ עטלַא ענעס
  צשימָאק ןדנעוונָא ריא ןיא טֿפרַאדעג טָאה'מ רָאנ ,עסעיּפ רעד ןוֿפ

 ןסיורג ַא לָאר רעד ןיא .ס טָאה ,סָאד קידנעוט .|ןצנוק| ?סקירט;
 "ליוועדָאװ יד ןיא ,שילגנע ןיא ,ןטָארטעגֿפױא .ס זיא רעמוז .גלָאֿפרעד

 ןכלעוו ,ןַאמֿפיש לעוימעס ןוֿפ שטעקס ַא ןיא ,ָא יעק-רַא ןוֿפ רעזייה

 .םיא טליּפשעג ןוא רעטקַארַאכ ןַײז רַאֿפ טריטּפָאדַא ךיוא טָאה רע

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןוא רָאמיטלַאב ,קרָאי-וינ רעביא

 ןייק ןרילָארטסַאג ,לָאמ ןטייוצ םוצ ,ןרָאֿפעג .ס זיא 0

 "40 .זז "ןָאקיסקעל; עז) ארעס ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ עניטנעגרַא
 ךָאנרעד ןוא *רענידרַאֿפ ןסיורג, ןטימ ןָא רעדיוו טבייה רע ווו ,(9
 םורַא ךיוא טרָאֿפ רע עכלעוו טימ ,ןסעיּפ ערעדנַא רע טליּפש
 -ַאכ רעייז זיא העיסנ עקיזָאד יד .ץניווָארּפ רעניטנעגרַא רעד רעביא
 רעד רעביא רעטַאעט שידִיי ןליּפש ןוֿפ ןֿפוא ןרַאֿפ שיטסירעטקַאר
 :ןעגנולעטשרָאֿפ יד ױזַא טבַײרשַאב .ס .ץניװָארּפ רעניטנעגרַא

 -ייבעג עַײנ ַא ןעוועג זיא ,טליּפשעג ןבָאה רימ ּווו ,רעטַאעט סָאד,
 ןענַײז םורַא ןוא םורַא ווא ,עניב ַא טימ לָאז ַא ןעוועג זיא'ס .עד

 ,טֿפױקרַאֿפסױא ןעוועג זיא רעטַאעט עצנַאג'ס .רעטסנעֿפ ןעוועג
 רעצעלפ ןייק ןגירק טנָאקעג טינ ןבָאה עכלעוו ,סיָאבוָאק יד ןֹוא

 -רָאֿפ יד ןבָאה ןוא ןסעזעג דרעֿפ ערעייז ףיוא ןענַײז ;רעטַאעט .ןיא
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 טויש

 -עג זיא רעטסנעֿפ ןדעי ַײב .רעטסנעֿפ יד ךרוד ןעעזעג גנולעטש
 .ןטעליב רַאֿפ טלָאצַאב עלַא ןבָאה ייז .דרעֿפ ַא טימ יָאבוָאק ַא ןענַאטש
 ןוא ,ןעגנולעטשרָאֿפ סקעז ,ךָאװ עצנַאג ַא טליּפשעג טרָאד ןבָאה רימ
 "עטשרָאֿפ יד ןעעז ,רעטסנעֿפ יד ךרוד ,דרעֿפ יד ףױא ןגעלֿפ יז

 | .ןעגנול

 לַײװ ,סָאב ַא טימ ןרָאֿפ טזומעג רימ ןבָאה ךעלטעטש עכנַאמ ןיא
 .דלעֿפ ןטימ ןיא ןייטש ןבַײלב ןגעלֿפ רימ .ןיהַא טינ טייג ןַאב ןייק
 "ליב ַא טימ םרַאֿפ רעסיורג ַא זיולב ,לטעטש ןייק ןעוועג טינ זיא'ס
 -- "?ןייטש ָאד ןבילבעג רימ ןענַײז סָאוװ .לַאטש ַא ,|ןיגב} גניד

 ."!טנַײה רימ ןליפש ָאְד .סע זיא ָאד; ןרעֿפטנע ייז ןוא .ךיא גערֿפ
 רעֿפטנע רעד ןוא ,ךיא גערֿפ -- *?רעטַאעט ןיא ןעמוק ָאד טעוו רעוװמ
 רעד טימ סיוא ןבָארג ייז יו עז ךיא ןוא ,"ןעז דלָאב טעוו ריא, :זיא
 טימַאניד לקיטש ַא ןַײרַא ןגייל ,דרע רעד ןיא לבירג ןיילק ַא טנַאה
 ןמיס רעד ןעוועג זיא סָאד .םרַאל ןסיורג ַא טימ סיוא טסיש סָאד ןוא
 ןליּפש טנַײה טעוו'מ זַא ,ַאד ןענַײז ןרָאיטקַא יד זַא ,םורַא ליימ 20 רַאֿפ
 רענעגעוו ןוא דרעֿפ ןעמוק ןבױהעגנָא ןבָאה טכַאנרַאֿפ.. .רעטַאעט
 עגנוי יד ןסעזעג ןענַײז דרעֿפ יד ףױא .סעילימַאֿפ עצנַאג טימ
 יז טימ רעבַײװ יד ןסעזעג ןענַײז ןגָאװ ןיא ןוא ,קידנטייר רענעמ
 ןעוועג זיא ,טליּפשעג ןָבֲאה רימ ּוװ ,לַאטש רעד .רענעמ ערעטלע
 זיא ,גולעטשרָאֿפ יד טקידנעעג ןבָאה רימ ןעוו רעבָא ,טקַאּפעג
 .ועדנעל עשיּפָארט יד ןיא יװ טקנופ ,ןגער רעקיזיר ַאזַא רעטנורַא
 -רַאֿפ טעוו ןגער רעד ןיב ןײגמײהַא טנָאקעג טינ טָאה םלוע רעד
 ןליּפש ןלָאז רימ זַא ,ןטעבעג ןוא זדנוא וצ ןעמוקעג ייז ןענַײז ,רעביא
 יז ,ךעלריטַאנ עסעיפ ערעדנַא ןַא ,גנלעטשרָאֿפ ַא ךָאנ {ףכיתו
 טליּפשעג ןבָאה רימ ןוא ,ןטעליב עשירֿפ רַאֿפ טלָאצַאב עלַא ןבָאה
 *."הסנרּפ, סדלעֿפסעטָאג אנח.. ;גנולעטשרָאֿפ ַא ךָאנ

 ;טבַײרש .ר .ש

 ,רעקימָאק-רעטקַארַאכ רעלוֿפטנעלַאט רעד ,קינלוקס השנת,
 רעסערַײא-סָאנעוב םַײב ןעוועג םש הנוק ךיז ןרָאיַארַאֿפ טָאה רעכלעוו
 -קע, רעטַאעט ןיא טנֹווַא ןיא טנַײה טריטויבעד ,רעכוזַאב-רעטַאעט
 ןוֿפ .טימעג ןיא טגיל זוּכ רעשירָאיטקַא סקינלוקס... "רַאיסלעס

 סָאװ ,עלָאר רעד ןוֿפ סױרַא טינ רע טײג טקַא ןטצעל ןזיב ןטשרע

 טריר ,"סיב, ַא טרעדָאֿפ'מ ןוא טרידָאלּפַא'מ ןעוו וליֿפַא .טליּפש רע

 -,דָאטעמ רעשיטסיטרַא ןַײז טגיל ָאד .ּפיט םעד ןוֿפ קעווַא טינ ךיז ךע
 ןעירָאיטקַא ןסיורג ַא... סעסעיפ עטסנרע ןיא וליֿפַא טצונַאב ּרע סָאװ
 ,טזימָאק סָאמ רעטסערג רעד ןיא סױרַא טֿפור רע ןכלעוו טימ חוּכ
 ןַא לָאמעלַא ןכַאמ ןענױשרַאּפ סקינלוקס .טירט יד ןיא זיא סָאד
 ןטלָאװ ייז יװ ךַײלג ,ףױל ַא טעמּכ ,סױרָאֿפ ןַאּפש ןלוֿפטעפמיא
 יז ןקַאה דלַאב רעבָא ,םעכעלנייועגרעסיוא סעפע ןָאט טלָאװעג
 סעּפע ,ענעסָאלשטנַאמוא סעפע ןייטש ןבַײלב ,טָארט םעד רעביא
 ,ןעגניז ןַײז ,קינלוקס .טָאה חוּכ רעדנוזַאב ַא .ןֿפלָאהַאבמוא ענדָאמ
 ןוֿפ ץיוו ןדעי טסנרע ןעמענ ןַײז ןוֿפ... לדיל ַא ןגָאז רָאנ ןעגניז טינ
 רעטכעלעג רעד סױרַא טסקַאוװ טייקטבױלגעגנַײא ןוא תֹומימּת םעד
 ןוא קימימ ,טסעשז -- טרָאװ ןייא טימ.. רעטקַארַאכ רעד -- ןוא
 עֶלַא קינלוקס השנמ טֿפַאשַאב ייז ךרוד ןוא ,ןעמַאװצ ךיז ןסיג טרָאװ
 -עצס רעבָא ,ןעניושרַאּפ עסיורג ןייק טינ... ןדלעה עזָאלנדלעה ענַײז
 .-ערגַאב רעייז ןיא עקיצרַאה ןוא עקידנליורַאֿפ ,עכעלשטנעמ-שינ

 | ,"טייקטצענ

 :"גנוטַײצ עשידיא יד, ןיא טגָאזעג טרעוו טנווָאנרע ןַײז וצ
 עסיורג רָאג ַא ןענּוװעג סערַײא-סָאנעוב ןיא טָאה קינלוקס..,

 זױלב טינ םיא טָאה ןעמ .סלֹוע-רעטַאעט ןשיווצ ןטָאירטַאּפ לָאצ
 השנמ .סָאד טנידרַאֿפ רע .טסיזמוא טינ ןוא ,ביל ךױא רָאנ ,ןרעג
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 ןופ ןָאסיססעל
 יאיר טאטע,

 סָאװ ,ןטלַאטשעג-עניב יד .רעליּפשיױש רעקיצרַאה ַא זיא קינלוקס

 -קַארַאכ ןקיטרַאנגייא טימ ןענױשרַאּפ עקידעבעל ןענַײז ,טֿפַאש רע
 -טקלָאֿפ -- ץלַא וֿפ רעמ ןוא רָאמוה... קיטומטוג -- גנומיטש ,רעט
 -ןעטקַארַאכ ענבירד ףױא רעטסַײמ ַא זיא קינלוקס.. טייקכעלמיט
 טימ טסיטרַא ןַא זיא'ס זַא ,טירש ןוא טירט ףיוא טעז ןעמ .ןירטש

 -דניֿפמע עקידריווקרעמ ַא .טנעלַאט ןוא טײקכעלדניֿפמע רעֿפרַאש ַא
 סָאװ ןַײז ןלָאז ןלָאר עֶנייֵז ידּכ סױא טצונ רע עכלעוו ,טייקכעל
 רעקיטֿפערק רעקיזָאד רעד ןוא ,רעשיטסילַאער סָאװ ,רעכעלשטנעמ

 ,ךַײר זיא קינלוקס השנמ סָאװ ןיא סזימָאק ןוא רָאמוה ,םזילַאער
 רע סָאװ ,ןּפיט יד קידתויח ןוא קידנליורַאֿפ ;טנַאסערעטניא טכַאמ
 | ."טֿפַאשַאב

 גנוימַאב רעד ךרוד ,ס טרעוו עקירעמַא ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ רעד ,ןיקסוג ןבואר ןוֿפ

 לָאמ ןטשרע םוצ ,ןענַאמטיל וצ טיָארטעד ןייק טרישזַאגנַא ,עינוי
 ,גרעבנייוו ירעה טנַײרֿפ ןַײז ןוֿפ ימ רעד קנַאד ַא .*עיצקַארטַא; סלַא
 רעשילגנע רעד רעביא ויוורעטניא ןַא םיא רַאֿפ טרישזנַארַא רעכלעוו
 ןַא ,עסערּפ רעשידִיי ןוא רעשילגנע רעד ןיא יטיסילבוּפ ןוא ָאידַאר
 עסיורג ןוֿפ ןעגניטימ ףיוא ,בולק-טכַאנ ןסיורג ַא ןיא טירטֿפױא
 4 -- 2 טָאטשנָא טיָארטעד ןיא .ס טליּפש .סעיצַאינַאגרָא עשידיי
 .ןכָאװ

 ןטױבעגֿפױא ַײנ ןיא טרישזַאגנַא .ס טרעװו 1920-21 ןָאזעס םוצ
 ךיז טקילײטַאב רע ּווװ ,קרָאי-וינ ,ןילקורב ןיא רעטַאעט-ײדנַאלָאר;

 רעטַײװ ךיז זומ רע עכלעוו וצ ןלָאר עשימָאק עקידװעעזעגנָא-טינ ןיא
 -ֿפױא ןיטסרעג ַאטרעב טימ טרעוו'ס זיב ,ןטסקעט ןבַײרשנָא ןיילַא
 .טלַאֿפ .ס רעכלעוו ןיא ,"דניק ַא ליוו ךיא , סמולב םהרֿבַא טריֿפעג

 רדסּכ לָאז (דלעֿפנײש יעמ) עשרענטרַאּפ ןַײז זַא ,האצמה ַא ףיוא

 סע טרזח רע ןוא ,קילּפער ןַײז ןוֿפ טרָאװ עטצעל סָאד ןרזחרעביא
 קרַאטש ַא סױרַא טֿפור סַאװ ,עיצַאנָאטניא ןַײז טימ רעביא רעדיוו
 -סקלָאֿפ ַא יו ןבילברַאֿפ רעטעּפש זיא "ץנוק; יד טָא .רעטכעלעג

 | ,רעכוזַאב-רעטַאעט יד ַײב ץיוו
 .ןַאמרעג עשימ רעגָאװש ןַײז ןוֿפ טרישזַאגנַא רעדיוו טרעוו .ס

 -נָאנַא ןרעוו וצ גנידַאב ןטימ (1921-22) רעטַאעט-"?סקלָאֿפ; ןרָאֿפ
 ןָא ךיז טבייה ןָאזעס רעד .ןַאמרעג יסול ןוא םיא טימ ךַײלג טריס

 טימ ךָאנרעד ןוא *ןבעל סָאד זיא ױזַא, עסעיּפ סעשטיוָאנַאמלַאק טימ

 -עגנָאק טינ טָאה ןָאזעס רעד ."זיוה-טנעמענעט ַא ןיאק עסעיּפ ןַײז
 . *עכָארבעגסיױא ןבילוצ זַײװלײט ,רַאוטרעּפער ןבילוצ זַײוװלײט ,"ןסיר
 ןייגרעביא טזומעג טָאה עּפורט יד ןוא ,דנַאל ןרעביא סיזירק םענ
 רעביא ןכָאװ עקינייא ןליּפש ןכָאנ ןוא תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא
 ,עּפורט רעד ןוֿפ סױרַא .ס טערט ,ץניװָארּפ רעד

 טריסערעטניארַאֿפ ,רעטַאעט-"סקלָאֿפ, ןיא ןליּפש .ס קידנעעז
 ןוא גריוב דורטריוג רַאטסיָאידַאר ןוא ןירעבַײרש יד םיא ןיא ךיז
 יד, םַארגָארּפ-ָאידַאר ריא ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ םיא טרישזַאגנַא יז
 -עגֿפױא טרָאד .ס זיא ,1922 רעמוז ,טלָאמעד טניז ןוא ,*סגרעבדלָאג
 לָאר יד קידנליּפש ,רָאי 15 ןוֿפ ךשמ ןיא ךָאװ ַא לָאמ 475 זיב ןטָארט

 -רעטַאעט ןוא רָאיטקַא ןוֿפ גַאלשרָאֿפ ןֿפױא ."דיוויעד לקנָא; ןוֿפ
 ענעגייא ןַא ןעמַאװצ .ס טלעטש דלעֿפנעָאל לעומעס רָאטקעריד

 -ףוס ַא ,רעזייה עטֿפױקרַאֿפסיױא יב ,טליּפש רע רעכלעוו טימ עּפורט

 ,טרעוו רע ּוװ ,רעטַאעט-"קיריל; ןיא *רענידרַאֿפ רעסיורג רעד; ךָאװ
 ףיורעד דלַאב טרעוו ןוא ,רַאטס סלַא טריסנָאנַא ,לָאמ ןטשרע םוצ
 -"ןָאסניקּפָאה; ןַײז רַאֿפ ןירג רַאקסָא ןוֿפ עּפורט ןַײז טימ טרישזַאגנַא
 טרעוו ןוא רעזייה עטֿפױקרַאֿפסיױא יב ןכָאװ 6 טליּפש .ס ּוװ ,רעטַאעט
 ןיא ,ףתוש סלַא ,ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאֿפ טרישזַאגנַא ןיוש םיא ךרוד
 יי .רעטַאעט --*ןָאסניקסּפָאה;
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 רעטַאעט ןשידיי

 םעד .ס טנֿפע 1932-233 ןָאזעס םעד

 רעטַאעט *ןָאסניקּפָאהא ןיא רעבָאטקָא 1
 גרעבנעזָאר לארׂשי סָאװ ,"לאימולש, טימ

 .ה| עלעווָאנ ַא ןוֿפ טריזיטַאמַארד טָאה
 ַא ענַײז יװ ןָא יז טיג שטיװָאנַאמלַאק
 יי | .ןעסעיּפ

 "ורכז ענַײז ןיא םעד ןגעוו טבַײרש .ס
 יי :תונ

 -ייא ןַא ,ענַײֿפ ַא ןעוועג תמאב זיא'ס,
 ענַײֿפ טימ עידעמָאק עשיריטַאס ,עלעד

 .ןרעמונ ענַײֿפ יױוצ ןעגנוזעג טָאה ווָאקָאלבַאי .ןעמעלַא רַאֿפ ןלָאר

 -עּפס טָאה יקצענַאשלָא סָאװ ,רעמונ ַא ןעגנוזעג טָאה לעזיימ ַאלעב
 ןבָאה ערעדנַא יד ןוא גנילרעווצ ַאטעי ךיוא .ריא רַאֿפ טכַאמעג לעיצ
 רענַײֿפ רעד ןוֿפ ןדירֿפוצ רעייז ןעוועג ןיב ךיא .ןלָאר עטוג טַאהעג
 ?סָאװ זיא ,ונ, :ןבירשעג ןוא קיטירק יד ןעמוקעג זיא .רענַײמ עּפורטי

 ךימ ןבָאה ייז ,טסייה סָאד ."ןכַאמ טינ רעמוז ןייק ןָאק בלַאווש ןייא
 סָאד .עניב רעד ףיוא רָאיטקַא רעטוג ןייא ָאד זיולב זיא'ס ,טביולעג
 .זייב רעייז ןעוועג ןיב ךיא ןוא ןסָארדרַאֿפ רעייז טלָאמַאד ךימ טָאה

 -נעמַאזצ ידּכ קרַאטש ױזַא טגנערטשעגנָא ךיז בָאה ךיא ,שטַײטיס

 ןוא ,טוג ױזַא עלַא ןליּפש ייז ןוא ,ןרָאיטקַא ענַײֿפ עכלעזַא ןלעטשוצ
 רַאֿפ טינ ןעניֿפעג ,רעקיטירק יד ,ייז ןוא ,ןלָאר ענַײֿפ ןבָאה יד

 זַא ,ןגָאז וצ יז ןגַאװ יו ןוא ?ייז ןגעוו סטוג סעּפע ןגָאז וצ קיטיינ
 ."?עניב רעד ףיוא רָאיטקַא ןייא זיולב ָאד זיא'ס

 | ;טבַײרש ןַאמלעגָאֿפ .ל

 -נעק יא םלוע רעד .קינלוקס השנמ סָאד זיא לאימולש רעד..,
 ןעמָאנ ןטשרע ןטימ טוש9ּפ םיא טֿפור ןוא םיא ןיא טבילרַאֿפ קיט
 ילרַאשט ןימ ַא םלוע ןשידִיי רעזדנוא ַײב ןרָאװעג זיא רע ."השנמ;
 -עּפָאק ןטרַאה ןַײז טימ ןילּפַאשט ילרַאשט יוו טקנוּפ ןוא ,ןילּפַאשט
 םעד טימ ןוא ךיש עסיורג ענַײז טימ ,ןזיוה עטיירב ענַײז טימ ,לשול
 ,ליֿפעג ןכעליײרֿפ ןוא ןעמערַאװ ַא סױרַא טֿפור טנַאה ןיא עלעקעטש

 סָאװ ,םלוע םעד ףױא קינלוקס השנמ רעזזתא ךױא טקריװ יזזַא
 ןעו טַײצ רעד ןיא רעבָא ,רעטַאעט ןיא ןכַאלנָא קרַאטש ךיז ליוו

 -עניא ןַא ןטלַאהַאב סעּפע טגיל ןילּפַאשט ילרַאשט ןשימָאק םעד ןיא

 טלַאטשעג רעצנַאג ןַײז ןוֿפ סױרַא טקוק סָאװ ,רעיורט רעטסקינייװ

 -לוקס השנמ ַײב ךיז טליֿפ ,ןגױא עקיטעמוא עסיורג ענַײז ןוֿפ ןוא

 טֿפור רעכלעוו ,לאימולש רעשירַאנ רעטַאװעמּת רעד זױלב ץקינ
 טעמּכ לָאמעלַא ןתמא רעד ןיא טליּפש קינלוקס .רעטכעלעג סױרַא
 לֿפיו .ןעלטימ עשירעליּפשיוש עבלעז יד טימ ןוא ּפיט ןבלעז םעד
 לָאמעלַא רימ רַאֿפ זיא ,טניב רעד ףיוא ןעזעג םיא בָאה ךיא לָאמ
 ףיוא טינ וליֿפַא ךיז טרימירג רע .טלַאטשעג רעבלעז רעד ןעוועג
 ןדעי ןלעטשרַאֿפ טינ וליֿפַא ךיז ליוו רע ,ןֿפוא ןקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא
 -ןוא ןייא יד זױלב לָאמ ןדעי ןליּפש ,קיטנעק ,ליו רע לַײװ ;לָאמ
 קידנקוק טינ רעבָא ,לאימולש םעד ןוֿפ עלָאר יד ,עלָאר עקיצנייא
 -ולש ןקידנעטש ןַײז ןוֿפ ןכַאל ןייא ןיא םלוע רעד טלַאה ,םעד ףיוא
 סעווקַאב ועייז טינ ןַײז ףרַאד ןעמַאװצ ןקינלוקס טימ ןליּפש .לאימ
 -מַאזקרעמֿפױא עצנַאג יד קעװַא טיצ רע .ןרָאיטקַא עקירביא יד רַאֿפ
 -עביא יד רע טלעטשרַאֿפ טיײקשימָאק ןַײז טימ ןוא ,ןילַא ךיז וצ טייק
 רע סָאװ ,ןליפשש יד ןיוש ןרעוו ֿבגַא .עסעיפ רעד ןיא ןפיט עקיר

 טינ טעמּכ ןבָאה ןרָאיטקַא עקירביא יד זַא ,ןטינשעגוצ ױזַא ,טליּפש
 ".רעמ טינ ,םיא טימ זיולב ןליּפש ייז .עניב רעד ףיוא ןָאט וצ סָאװ

 ןָאעס םענעי טריֿפעגֿפױא טָאה .ס סָאװ ,עסעיּפ עטייווצ יד = |
 ןוֿפ עידעמָאק עשילַאקיומ ַא ,"ןתח ַא טרעװ לצעג; ןעוועג זיא
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 טליּפשעג זיא עכלעו ,ןַאמדירֿפ קחצי ןוא גרעבנעזָאר לארׂשי
 ןיא רעטַאעט-"טקעּפסָארּפ, ןיא ךָאנרעד ,ןָאזעס ןצנַאג ַא ןרָאװעג
 ןוא ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד רעביא עענרוט ַא ףיוא ןוא סקנָארב
 יעדַאנַאק

 טימ רעטַאעט-"ןָאסניקּפַאה, סָאד .ס טנֿפע 1933734 ןָאזעס םעד
 טעשזוס רעד .ןַאמדירֿפ קחצי ןוֿפ "הלּכ ַא טכוז הנוי, עטערעּפָא רעד
 ןֿפױא *ןָאילַאמגיּפ , סואש דרַאנרעב ןוֿפ גנוטעברַאַאב  עַײרֿפ ַא זיא
 רעד טימ .ס טָאה ןָאזעס ןכָאנ ןוא ,"ידיעל ריעֿפ יימ,,.ןוֿפ רעגייטש
 סקנָארב ןיא *רעטַאעט רעווקס ילניקעמ, ןיא טרילָארטסַאג עסעיּפ
 טריֿפעגֿפױא ךיוא טרעוו ןָאזעס םעד ןיא .רעזייה עטֿפױקרַאֿפסױא ַײב
 ,(קנַאלב ןימינב --- קיזומ) "טסעק ףיוא םעדייא ןַא, סנַאמדירֿפ קחצי
 ."דלעה רענעיורטש רעד; נ"א טליּפשעג רעטעּפש טרעוו סָאװ

 טֿפערט רע ּוװ ,עניטנעגרַא ןייק רעדיוו .ס טרָאֿפ 1935 רעמוז

 ןוא ,ץַאז גיוודול ,לָאמ ןטשרע םוצ ,רעטַאעט רעדנַא ןַא ןיא ןליּפש
 ןוא *רענידרַאֿפ ןסיורג, ןטימ לֹּכ םדוק ,ףיוא רעדיוו טרָאד טערט
 םעדייא ןַאק ,"ןתח ַא טרעוו לצעג, ןכָאװ 15 ןוֿפ ךשמ ןיא טליּפש
 ירד ,ס טרילָארטסַאג ךָאנרעד .*הלּכ ַא טכוז הנוי, ןוא *טסעק ףיוא
 ָאיר ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ 10 וצ טיג ןוא ָאעדיװעטנָאמ ןיא ןכָאװ
 ,ָאלוַאּפ .טס ןוא ָאריינעשז עד

 עיצַאזיטַאמַארד סגרעבנעזָאר לארׂשי טֿפיױוקעג .ס טָאה 1925 ןיא
 -עג ןוא "טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ רָאי ַא? ןַאמָאר סנַאמדירֿפ קחצי ןוֿפ
 ןָאזעס רעד רעבָא ,ןריֿפוצֿפױא יז ּוװ קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ַא טכוז

 רעטַאעט ןייק טָאה .ס ןֹוא רעטכעלש ַא רעייז ןעוועג טלָאמעד זיא
 ןלָארטסַאג ןכָאװ 4 ףיוא ןרָאֿפעגּפָא רע זיא ,ןעמוקַאב טנָאקעג טינ
 -ַאליֿפ ןיא *רעטַאעט-טירטס שטרַא? ןיא ןכָאװ 6 ןוא טיָארטעד ןייק
 -רעג עשימ רעגָאװש ןַײז יַיײב ןָאזעס םעד טקידנערַאֿפ ןוא עיֿפלעד
 רעד, עסעיּפ סנַאמדירֿפ טימ רעטַאעט-"יעװקרַאּפ; ןיא ןַאמ
 ןוֿפ קיזומ ןוא ןעיליל רָאדיזיא ןוֿפ רעדיל) *טַאדלָאס רענעיורטש
 -נגייא ,ץישפיל זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא גלָאֿפרעד רעד .(וואדעמ
 -רָאֿפ םיא טמוק (סַאג עט12 ,קרָאי-וינ) *רעטַאעטסקלָאֿפ; ןוֿפ רעמיט
 ףסוי ןעוו ןוא (1936-37) ,ןָאזעס םעַײנ ןרַאֿפ ןעמענוצרעביא סע ןגייל
 ןרעוו ,גַאלשרָאֿפ ןבלעז ןטימ םיא וצ ךיוא ךיז טדנעוו יקסנישמור
 סנַאמיירפ סיאול טימ ןָאזעס םעד ןענעֿפע ןוא םיֿפתוש עדייב ייז
 ,"רענעטָארעג רעד לשיֿפ, עידעמָאק עשילַאקיזומ

 לטרעוו סָאד ןרָאװעג רעלוּפָאּפ קרַאטש זיא עסעיּפ רעד ןיא |

 ןיא טצונַאב טֿפָא טָאה .ס סָאװ |ּפוז ביל בָאה ךיא | ,"ּפוס קייל ייא,

 ,םלוע ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא ךָאנרעד גנַאל-ןרָאי זיא ןוא ,עסעיּפ רעד

 -גָאט ,ןכָאװ 36 קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד

 ,ץניווָארּפ רעד רעביא ןכָאװ עקינייא ךָאנרעד ןוא ,ךעלגעט

 ;טבַײרש ףָאגָאר ללה

 ןוֿפ טליּפשעג טרעוו לשיֿפ סענעסקַאוורעד םעד ןוֿפ עלָאר יד.

 קרַאטש טמענ רע זַא ,טָאז וצ רָאּפשרַאֿפ ךיא ןוא ,קינלוקס השנמ

 רע .סרעקימָאק עטסעב ערעזדנוא ןוֿפ רענייא זיא קינלוקס .סױא

 .סקיריל עשימָאק ןעגניז ףױא טנעלַאט רעדנוזַאב ַא ךיוא טציזַאב|
 ,ךעלדיל ייוצ טימ טגרָאזַאב םיא יקסנישמור טָאה עסעיּפ רעד ןיא
 "..םרוטש טימ זה יד ןעמענ סָאװ

 :טבַײרש ןילדע סַאיליװ
 םלוע ןסיורג ַא ןֿפַאשעג ךיז קינלוקס השנמ טָאה טסיזמוא טינ..,

 טָאװ ,טסיטרַא ןַא ,רעקימָאק-סקלָאֿפ ַא זיא רע ..לױװנָארב ןיא
 ןליפוע וצ ןוא ןעװצסיוא ןעלטימ עטסָארּפ ץנַאג טימ ךיז טצונַאב
 ץנַאג ַא ףיױא ןָא טלעווק ןוא טוג םיא טײטשרַאֿפ םלוע רעד .שימָאק
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 -עג עלַא רע טָאה *רענעטָארעג רעד לשיֿפ, ןיא ,ןֿפוא ןקידנכליה

 וינעווע-רעטַאעט רעטיירב רעד ףיוא םלוע םעד ןזַײװ וצ ןטייהנגעל

 זיא טסתק ערעדנוזַאב ןַײז גייט ַא רַאֿפ סָאװ ןוֿפ קרָאירינ ןוֿפ

 טכַאל ,דנקעטשנָא רעייז ,ןסיױו עלַא יו ,זיא רעטכעלעג .ןטָאנקעג

 .ךיז ןעלסיירט טנעוו יד שזַא.. רועיש ַא ןָא רעטַאעט ןיא עקַאט ןעמ

 ַא טימ ליױמ סרעקימָאק-סקלָאֿפ םעד ןוֿפ סױרַא טמוק טרָאװ סעדעי

  לױמ סקינלוקס ןוֿפ זַא ,אקוד טינ טניימ סָאד ,רעטכעלעג רַאֿפ לַאנגיס

 ןבָאה ךעלטרעוו יד ןוֿפ ךס ַא ...ןציוו עקידלרעּפ עכלעזַא סױרַא ןלַאֿפ
 ןבָאה וצ טינ יז טרעטש סָאד רעבָא .ךיז ףיוא דרָאב עשביה ַא ןיוש

 .םלוע ןֿפױא גנוקריוו עקיטכיר יד
 סױרַא יז טדער קינלוקס ןעװ
 ?סיב ַא .ןֿפוא ןטַאוװעמּת ןַײז ףיוא

 ַאזַא סָאװ ךעלסירדרַאֿפ סע זיא
 טזָאלרַאֿפ רָאיטקַא רעלוֿפטנעלַאט
 סָאד ..ןציוו יד ףיוא ליֿפױזַא ךיז
 -יוזש ענַײז לסיבַא טלקנוטרַאֿפ
 יד ןיא .ןטײקיעֿפ עשירעליפש
 -עט טליּפש רע ןעוו ןטנעמָאמ-

 ןוֿפ ןצילב סױרַא ךיז ןגייצ רעטַא
 סָאװ ,יײרעליּפשיױש רענַײֿפ רעייז
 טֿפרַאדַאב טָאה ןיילַא קינלוקס
 ןעמוק וצ טייהנגעלעג רעמ ןבעג
 ."..קורדסיוא םוצ

 ,מ| גניר .מ
 ;טבַײרש

 ןיא -- קידריווקרעמ רעבָא...,
 ןוא טעדנַאט עברוה רעצנַאג רעד
 -ילַאנַאב ענטָאמַארגזעב ןוא למיש
 -ױצַאב ַא סעפע ןַארַאֿפ זיא טעט
 עסשירעלטסניק ַא סעּפע ,גנורעב

 ףרַאדימ ..ךַײא טגניוװצַאב ןוא ךרוד ךיז טכערב סָאװ ,טעטילָאנַאב
 זיא'ס -- םשור ןשירעלטסניק םעד טָא ןוֿפ לַאוװק םעד ןכוז טינ גנַאל
 סָאװ ,םזימָאק ןטלזירעגסיוא ,םענעקורט ןַײז טימ קינלוקס השנמ
 ןוֿפ רעטסַײמ רעד זיא קינלוקס .םזיגַארט ןוא סָאטַאּפ טימ ּפָא טגָאלש
 ןכַאמ ןוֿפרעד טעוװ רע ןוא עטנַארט ַא םיא טיג .ןטערטרָאּפ-לזמילש
 ןכַאמ ןוֿפרעד טעוו רע ןוא ןציוו עלכוט לטניב א םיא טיג לָארַא
 השנמ טגנערב לַאירעטַאמ ןַײז סיעכהל וצ ףיוא ...םזימָאק ןשיריל
 "..רע זיא רעליּפשוש ַאזַא .דלָאגניג ךס ַא תלוסּפ םעד טָא ןוֿפ סיױרַא

 | | ;טבַײרש ינודקומ .א .רד
 ןיא םיֿפתש עַײנ יד ,יקסנישמור ףסוי ןוא קינלוקס השנמ,

 יז ,לרָאּפ טיישעג ןוא קידלזמ ַא ןענַײז רעטַאעט סקלָאֿפ ןשִידִיי
 ,רענעבעגעגנַײא רעייז ַא טימ םוקילבוּפ ןרַאֿפ טגײברַאֿפ ךיז ןבָאה
 קינלוקס ..עידעמָאק רעשילַאקיזמ.. רעקידנריװמַא רעיײז ַא טימ
 עקידרעירֿפ ךס ַא ןוֿפ םיא קנעדעג ךיא .לבָאנ רָאג ןוא רָאג ָאד זיא..
 לסיש-ןטערעּפָא עצנַאג יד ןעמונעגוצ רע טָאה טרָאד .סעטערעּפָא
 ןוא ...?קיטש ַא זיולב ךיז רַאֿפ ןעמונעג רע טָאה רעבָא ָאד. ךיז רַאֿפ
 עניילק ןיא רָאנ טוג זיא רנַאשז ןַײז לַײװ ,ןענּוװעג ךס ַא אקוד טָאה
 רעקיבײא רעד קינלוקס השנמ זיא עטערעּפָא רעד ןיא... סעיצרָאפ
 ךעלרע זיא רע ,שיטעטַאּפ זיא לזמ-םילש סקינלוקס השנמ... לזמ-םילש
 -לוקס השנמ... .שימָאק-יגַארט טֿפָא זיא לזמ-סילש סקינלוקס השנמ
 זיא ,ךיז טדער סע רעכלעוו ןגעוו עטערעּפָא רעד ןיא לשיֿפ סקינ
 סיורג ןייז .רעקיגָאװ ןוא רעֿפרַאש רעבירעד ןוא טרירטנעצנָאק רעמ

 {אשיירַאב
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 ןופ ןָאקיססעל }

 רעקידנּפעלש ןייז ,ןגיוא עכעלּפמעט-קידלושמוא ענַײז ,םינּפ ןרעבלעק

 ןבָאה ,טנעה יד טימ ןעגנוגעווַאב ענעֿפלָאהַאבמוא ענַײז ןּוא ךוליה
 קינלוקס טבייהרעד ןיױורעטרע .עמעט עקיטכיר יד ןענוֿפעג ָאד
 רערעטיב ַא זיא ףוס סלשיֿפ סָאו ,דָאש ַא .םזיגַארט ןטכע וצ לשיֿפ ןַײז
 טנידרַאֿפ לזמ-םילש סקינלוקס םתס ןוא ,לשיֿפ .רערעטסניֿפ ןוא

 | / "..ףוס ןרעסעב ַא

 ;טבַײרש רידַאנ השמ

 לסיּב ַא ,"רענעטָארעג רעד לשיֿפ, רעטנַאקַאב רעטלַא רעזדנוא..}

 ,"לאימולש, סקינלוקס השנמ זיא ..ןטָארעג רעקינייו רעדָא רעמ
 טימ לשעט-וינעוע דנַאקעס ןוֿפ "זױט גיניק, רעד טנַײה אמּתסמ
 ןגָארטעגרעביא קינלוקס טָאה "לאימולש, ןיא .ןטרָאק ענעבירעגּפֶק
 םוצ ליוועדָאוו ןקיליב ןקילָאמַא ןוֿפ עטערעּפָארינעווע דנָאקעס יד
 -המכח} *טרַאמס, ."בולק םעַײנ, ןרַאבטסָאק רעמ ,םענרעדָאמ רעמ
 רעקינייוו... (ףעלעצניקג סקירט ןיא שירעדניֿפרעד ,ןעזסיוא ןיא |קיד
 עטצעל יד ןעגנורּפשעגרעבירַא "לאימולש, טָאה.. עיצַאזילַארָאמ
 | ..וינעווע דנָאקעס ןוא ייודָארב ןשיווצ ערעירַאב

 "טײקכעלמיטסקלָאֿפ, ןוֿפ הלעמ יד ןענעכערוצ ןקינלוקס ליוו'מי
 ןַײז טימ טָאה "לשיֿפ, ןַײז ןיא יו "לאימולש, ןַײז ןיא קינלוקס.
 -נָא טינ זיא ...ענעגנַאגעגּפָא סָאד זַא ,ןזיווַאב שוח-ןסַאמ ןטסָארּפ
 טיג קינלוקס.. רעײג-רעטַאעט עשידִיי ןוֿפ ןסַאמ יד רַאֿפ רַאבמענ

 סָאד ךָאנ זיא סע ןעוו ,ןרעוו ןוֿפ סעצָארּפ ןיא עכעלמיטסקלָאֿפ סָאד
 זיא רָאמוה סקינלוקס.. דמַאז ןוא עטָאלב טימ טשימעג דלָאג ער
 -רעביא-ןגרָאמ טעוו סָאװ םעד ןוֿפ רָאמוה.. רעטרעטיילעג-טינ רעד
 עקידתונמחר סקינלוקס השנמ.. טײהנעגנַאגרַאֿפ עטַײװװ ןַײז ןגרָאמ
 ענעדִיי ַא ןוֿפ המשנ רעד טימ שיקעל ןכעלקילגמוא םעד וצ גנוִיצַאב
 עטנכש רעטצנעֿפ-ןכרוד רעד טימ טדער רע יו ןיילַא ענעצס יד.
 ןטנקירטעג ןוֿפ רוטַאינימ עקיטכערּפ ַאזַא זיא סלבָארט ערעייז ןגעוו
 דָארּפ ןָא ,ןעײלטנַא קיליומרעג םיא טלָאז ריא םרוג זיא יז זַא ,םייל

 קידנעורּפָא העש ןבלַאהטירד עכלעוו ףיוא ןרעיוא ןוא ןגיױא ,טנעצ
 הרוּת תחמׂש ,קיטיוּפָאק רעקידהיחמ ַא יו ןזיא סע.. טסַײג םעד

 ליֿפוצ ךיז ןעיירד ןכָאנ וא תוֿפקה יד טימ ליֿפוצ ןייג ןכָאנ טכַאנַײב
 ,"טריּפש רעקוצ-לדנדַאק לשעלֿפ םעד םורַא

 טימ ןרָאװעג טנֿפעעג זיא (1927-38) ןטועס רעטייווצ רעד

 -רעד ןוא ןכָאװ עכעלטע .רָאנ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,*לסָאי רָאיניס;
 .ל ןוֿפ "עליבר רענַאיצילַאג סָאד; ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא ךָאנ

 ןרָאװעג רעלוּפָאּפ קרַאטש זיא סע ּוװ ,גרעבנייטש .ש ןוא ןַאמײרֿפ
 ,(יקסנישמור ןוֿפ קיזומ) *עלהּכלמ יא ,עלהמלש יוא, טעלּפוק רעד

 עג ןוא ןעגנוזעג טלָאמעד טניז טרעוו ןוא ןעגנוזעג טָאה .ס סָאװ

 ויא עסעיּפ יד .טלעװ רעד רעביא תוחמש עשידִיי ףיוא טליּפש
 -ָארּפ רעד רעביא ךָאנרעד ןוא ןָאזעס ןצנַאג םעד ןרָאװעג טליּפשעג

 ערעּפָא ןַאטילָאּפָארטעמ, רעגַאקיש ןיא ךָאװ-ףוס ַא רעטנורעד ,ץניוו
 ,גנולעטשרָאֿפ רעדעי ַײב רעכוזַאב 5000 ןַײרַא טמענ סָאװ ,"זיוה

 ףסוי טבַײרש ,"רעטַאעט סקלָאֿפ, ןיא ןליּפש ס'.ס ןגעוו ןוא
 | :יקסנישמור

 םלוע-רעטַאעט רעשידִיי רענײמעגלַא רעד ךיז טָאה רָאנ טינג
 ,רעטַאעט-סקלָאֿפ ןיא גנוריֿפֿפיױא רעטשרע רעזדנוא טימ טּפַאכֲעגמורַא
 רעד ּווװ ,"רענעטָארעג רעד לשיֿפ, עידעמָאק רעשילַאקיזומ רעד טימ
 טושפ ןרָאװעג זיא סע ןוא ןלַאֿפעגסױרַא ךַײלג זיא רענעטָארעג
 טָאה ,עשילגנע יד ַײס ןוא עשידִיי יד ַײס ,קיטירק יד רָאנ ,ײלשיֿפ;
 ַא טליֿפרעד ךיז טָאה סע .סמערָא ענעֿפָא טימ ןעמונעגֿפױא סע
 -טכַײל סנַאמײרֿפ יאול ןוֿפ ַײס ,גנולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ ַײס טײקשירֿפ
 -סױרַא זיא סָאװ ,קִיזומ-גנּוװע רעד ןוֿפ ךיוא ןוא טסקעט ןטנַאגעלע
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 טָאה ןעמַאזצ ץלַא .רעטסעקרָא-ןעמַאד ןַײמ ןוֿפ ןרָאװעג טכַארבעג
 לעיצעּפס ,עידעמָאק יד טָאה גנוקיניײרַאֿפ רעזדנוא ךרוד זַא ,ןזיווַאב
 .וקיּת םעַײנ ַא ןעזוקַאב ,עידעמָאק עשילַאקיזװמ יד

 זיא רע .גָאט וצ גָאט וֿפ ןגיטשעג קינלוקס השנמ זיא יױזַא ןוא
 רימ .םלוע-רעטַאעט ןשידִיי םַײב גנילביל רעטסערג רעד ןרָאװעג
 דנָאקעס, ןיא ,רעטַאעט רעסערג ַא ןיא רעבירַא ךָאנרעד ןענײז
 ""רעטַאעט ןינעווע

 יקסנישמור ןוא .ס ,םיֿפתוש ייווצ יד ןענַײז 1928-29 ןָאזעס םוצ
 טימ ןענעֿפע ייז סָאװ ,רעטַאעט-יוינעווע דנַאקעס, ןיא רעבירַא

 ךיז טֿפור םלוע רעד .ןַאמײרֿפ .ל ןוֿפ *רעבַײװ ענַײז טימ לסָאי,

 רעבַײרש-ןסעיּפ ןוא רָאיטקַא םעד ןעגנערב ייז ןוא ,ּפָא ךַאװש רעייז

 טרעװ סע ,סיווער ענַײז ןריֿפוצֿפױא ֿביֿבָאילּת ןוֿפ קישזָאנ קחצי

 -ֿפיױא .,ןָאזעס םעד ךרוד םיוק טּפעלש'מ ןוא ,ןוֿפרעד טינרָאג רעבָא
 י ןוא ןַאמדירֿפ .י ןוֿפ "לטעטש ןיא ךעלײרֿפ , ןסעיּפ יד קידנריֿפ

 ,א"א גרעבנעזָאר

 ,עניטנעגרַא ןיא ןרילָארטסַאג רעדיוו .ס טרָאֿפ ןָאזעס ןכָאנ דלַאב

 ייברעד טרעדליש .ס .רעטַאעט-*רָאיסלעסקע; ןיא ףיוא טערט רע ּוװ

 ,יקסווערָאמ םהרֿבַא רעליּפשיוש ןטימ דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא ןָא
 :עניטנעגרַא ןיא ןרילָארטסַאג ןעמוקעג ךיוא טלָאמעד זיא רעטלעוו

 טעמּכ זיא עכלעוו ,עשזָאל רעטשרע רעד ןיא טציז יקסווערָאמ

 רעכלעוו ןוֿפ ענעצס עשיטַאמַארד ַא בָאה ךיא .עניב רעד ףיוא בלַאה
 טמרוטש רעטַאעטיס... .רעטכעלעג ןוֿפ טצַאלּפ רעטַאעט ןיא סלוע רעד
 רעד ףיוא גיוא ןַײמ טלַאֿפ ,ןדייר ןַײמ ןטימ ןיא ןוא ,רעטכעלעג טימ

 טנַאה ןַײז טימ טציז יקסווערָאמ רעה רעד יװ עז ךיא ןוא עשזָאל
 -עגנעמַאזוצ ןַײז ףיא רעגניֿפ ַא טימ םינפ ןייז ףיוא טרַאּפשעגנָא
 יד ןוֿפ בייהנָא ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה יז זיב ןוא עסירעטקַא
 יו טציז רע .םינּפ ןַײז ףױא טינ לכיימש ןייק ןרעטש סענעגױצ
 .טַארעֿפער ןשיֿפָאזָאליֿפ ןֿפיט ַא וצ סעפע טרעהעגוצ ךיז טלָאװ רע
 ךָאד זיא רע ,טשטייט'ס !רעליּפשיוש ַא ךָאד זיא רע .זייב רעוו ךיא

 !?זיב ןוא קיטליגכַײלג ױזַא ןציז רע ןָאק יו ,!שטנעמ-רעטַאעט ַא -
 ליּפש ךיא ?עמַארד עשיגָאלָאכיסּפ-לַאיצָאס ַא -- ָאד ךיא ליפש סָאװ

 רע .יקסווערָאמ יו ןַאמ ַא רימ רַאֿפ טציז ָאד ןוא... .עידעמָאק ךַאד
 טציז רע ןוא ,"רעקנעד רעד, עוטַאטס עטסּוװַאב סנעדָאר יו טצױ
 ןַײמ דער ךיא ןרעטש םעד טשטייננק ןוא עניב רעד ףױא טעמכ

 ךיא ןוא רעהֿפױא ןָא קרַאטש טכַאל םלוע רעד .זייב ןיביכ .עלָאר

 ."רעזייב לָאמַא סָאֹוו רעו

 ןטעבסױרַא לָאז רעטלַאװרַאֿפ-רעטַאעט רעד זַא ,טגנַאלרַאֿפ .סְו

 רעטלַאװרַאֿפ -רעטַאעט רעד רעבָא ,עשזָאל רעד ןוֿפ ןיקסווערָאמ

 ,גנולעטשרָאֿפ יד רעביא סע יו טמוק .ס .ןָאט וצ ּפָא סָאד ךיז טגָאז

 .|בָארעדרַאג ןיא םיא וצ ןַײרַא יקסווערָאמ טמוק ףוס ןכָאנ ןוא

 א ,טקירדעד טינ ריש ךימ טָאה רע .םורַא ךימ טּפַאכ רע;
 :גנורעטסַײגַאב טימ טַײרש רע ןוא ,רעהֿפיױא ןָא ךימ טזעוק ןוא ,טועוק

 ןכעלרעדנּוװ ַאזַא ןעזעג ףינ ךיא בָאה ןבעל ןצנַאג ןַײמ ןיא --

 זיא ןעמָאנ רעַײא זַא ,טינ סיױו ךיא ןעוו .רָאיטקַא ןָא ןֿפ ןקיּפש
 רימ רַאֿפ טייטש סע זַא ,ןריוושעג ךיא טלָאװ ,קינלוקס השנמ
 טגערֿפ -- ?ןענעלקָאק ןליּפש ןעזעג םּתסה ןמ ךָאד טָאה ריא .ןעלקָאק
 ןעוועג זיא ןעלקַאק זַא ,סיױו ךיא -- ךיא גָאז -- ,ןיינ -- .ךימ רע
 ךיא בָאה רעדיײל רעבָא .רעקימָאק רעשיזױצנַארֿפ רעטסערג רעד

 ןעעזעג טינ לָאמנייק םיא

 -קָאק וצ רעדורב-גניליווצ ַא יו ןיב ךיא זַא ,ךיז טרעווש רע ןוא
 גנידצלַא ,ךלוה ןַײמ ,לסקַא ןטימ גוצ רעדעי ןַײמ ,ןעזסיוא ןַײמ ,ןעל
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 -ָאק סָאד זַא ,ןעוועג רעכיז זיא רע ןוא ,ןעלקָאק ןיא םיא טנָאמרעד
 .רעקיװנָאק ןשיוױצנַארֿפ ןטסערג םעד טייהרעטסּוװַאב ךיא ריפ

 נייק ןענעלקָאק בָאה'כ -- טרעכיזרַאֿפ םיא ךיא בָאה -- ןיינ --

 םיא בָאה'כ ןוא ,טינ םענייק ריּפָאק ךיא ןוא ,ןעעזעג טינ לָאמ

 טימ ןליּפש ןַײמ ןטימ ןיא טכַאמעג ךימ טָאה רע זייב יו טלייצרעד

 -וּוווַאב טָאה רע זַא ,רעדיוו רימ טרעלקרעד רע .ךימ ןריזילַאנַא ןַײז

 ."סעיצַאוטיס עשיֹמָאק ענַײמ ןיא ןיב ךיא טסנרע יו טרעד

 ,ָאריינעשז עד ָאיר ןיא ,םייהַא געוו ןֿפױא ,ךיז קידנלעטשּפָא

 רעליּפשיוש יד טימ ןעמַאזוצ ,טרעצנָאק ַא ןיא .ס ףיוא טרָאד טערט

 ךיוא ןרָאֿפ עכלעוו ,דלעֿפנהעש יעמ ןוא ןָאסבָאקיישזד גניווריוא

 ,עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג ערעייז ןוֿפ קירוצ

 בייא רָאטיזָאּפמָאק סלַא טרישזַאגנַא רעטַאעט ןיא טרעוו ָאד

 סנַאמדירֿפ רָאדיזיא טריֿפעגֿפױא טרעוו קיזומ ןַײז טימ ןוא ,ןייטשלע

 -לָאס ןעװַארב, ןֿפױא טיובעג) .*טַאדלָאס רענעיורטש רעד;

 ַא טימ ןעמוקּפָארַא .ס ףרַאד טקַא ןטייווצ ןיא ּוװ ("קייווש טַאד

 .ןוא טעדנּוװרַאֿפ טרעוו .ס .רעביא ךיז טסַײר רעכלעוו ,טושַארַאּפ

 .,ןכָאװ 5 ךיז טניֿפעג רע ּוװ ,לָאטיּפש ַא ןיא ןרעוו טריֿפעגּפָא זומ

 .סקוֿפ ָאעל ךרוד ליּפשעג לָאר ןַײז טרעוו טַײצ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא

 !עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טליּפשעג .ס טימ עסעיּפ יד טרעװ ךָאנרעד

 ,טעטש ערעדנַא ןוא ןָאטסָאב

 .דנַאלָאר םַאיליװ ןוֿפ ןעמונעגרעביא רעדיו טרעוו רעטַאעט סָאד
 ןכָאװ עקיניא ףיוא רע טערט קיטײצכַײלג .ןליּפש טרָאד טבַײלב .ס
 ענַײז ןיא רע .טבַײרש םעד ןגעוו ."קיניטרַאמ;, ּבולק-טכַאנ םעד ןיא
 - . ;תונורבז

 .בָאה ךיא לַײװ ,ןצרַאה רוצ ןעוועג טינ רימ זיא בולק-טיינ רעד,

 רעדָא לסיב ַא ןקנורטעגנָא ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ ןריזמַא וצ טנַײֿפ

 ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ רַאֿפ ןטערטוצֿפױא טנַײֿפ בָאה ךיא .ךס ַא

 ערעדנַא רָאג בילוצ ןעמוקעג ןענַײז ייז רָאנ ןעז ךימ ןעמוקעג טינ

 טזומעג טלָאוװ ךיא ןעוו רשֿפא .ןלעֿפעג טינ רימ זיא'ס ןוא ,ןקעווצ

 ןָאטעג אמתסמ סָאד ךיא טלָאװ בעל ַא ןכַאמ וצ ידּכ ןָאט סָאד

 ךיא רעבָא ,| רעלייורַאֿפ} "סרעניעטרעטנע; ערעדנַא עלַא יו טקנוּפ

 ןיב ךיא .רעטַאעט סָאד טַאהעג בָאה ךיא .טֿפרַאדַאב טינ סָאד בָאה

 -עלעט ןיא טליּפשעג ךיוא בָאה ךיא .רעטַאעט ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד

 .בולק-כַאנ ַא ,טציא ןוא ,רושטקיּפ גניווומ ַא ןוא ַאידַאר ףיוא ,עיזיוו

 ךיז טיירג רעטַאעט ןיא .ןטסעבמַא רימ טלעֿפעג רעטַאעט רעבָא

 טימ רעטַאעט ןיא ןעמוק ייז .רעירֿפ ןטעליב טימ ןַא םלוע רעד

 ערעטנינ רַאֿפ ליפש ךיא .גנולעטשרָאֿפ ַא ןעז וצ -- ליצ ןייא

 ןסע טימ רעלעט ןגָארט א םורַא ןעײג רענלעק ןעוו טינ ,ןשטנעמ

 ןיא טעבוַא ןַײמ ביל בָאה ךיא.. ,ֿפנָארב טימ רעשעלֿפ רעדָא

 ַא רַאֿפ ,עניב-רעטַאעט ַא ףױא ןַײז וצ ביל בָאה ךיא .רעטַאעט

 ןַײמ טניוועגוצ םעד וצ ןיב ךיא .רָאי ןוֿפ טכַאנ עדעי םוקילבפ

 ןוֿפ ןזָאלּפַא ןוא סרעטכעלעג יד טינ רעה ךיא ןעוו ןוא ,ןבעל ץנַאג

 ךיא לעװ ךָאד ןוא ,סעּפע רימ טלעֿפ סע זַא ,ךיא ליֿפ ,םוקילבוּפ

 - ."בולק-טכַאנ .ַא ןיא ןטערטֿפױא רעדייא קידייל ןציז רעסעב

 -*קילבָאּפע רעקרָאי-וינ ןיא .ס ט.ס לַיּפש 1929-40 ןָאזעס םעד

 טריֿפעגֿפױא איצ טרעוו'ס ּוװ ,(דנַאלָאר םַאיליװ ןוֿפ דיא) רעטַאעט

 רעלעירעטַאמ ןיא זיא ןָאזעס רעד ."חוּכ סניבר ןטימ, סרָאש לשנַא

 םעד ןָא רעבירעד טמענ .ס ןוא לַאֿפָארטסַאטַאק רעייז טכיזניה

 ןרילָארטסַאג וצ ,דנַאלווילק ןיא ווָארטסָא רַאקסָא ןוֿפ גַאלשרָאֿפ

 .יס טנֿפע (1940-41) ןָאזעס ןקידנעמוק םעד ןוא טַײצ שדוח .ַא טרָאד
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 יי יט

 -רָאַאב סווָארטסָא טימ עגַאקיש ןיא רעטַאעט-*סַאלגָאד, סווָארטסָא
 ןעמָאנ ןרעטנוא עסעיּפ עטליּפשעג ַא סלעגיס םַאיליװ ןוֿפ גנוטעב
 טליּפש ,ןכָאװ 10 טרָאד ןליּפש ןכָאנ .*עטַאט ַא טרעוו עיַאש םייח;,

 ילניקעמ, רעסקנָארב ןיא ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןכָאװ עכעלטע .ס
 רעגַאקיש ןיא רעדיוװ ןָאזעס םעד טקידנערַאֿפ ,רעטַאעט-"רעווקס
 "יא עּפורט רעד טימ םורַא ךָאנרעד טרָאֿפ ןוא רעטַאעט-!סַאלגָאד;
 | יעדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד רעב

 :יקציא עשוהי טבַײרש דנַאלװילק ןיא ןליּפשטסַאג ענַײז ןגעוו

 טכַארבעגנַײרַא ןכָאװ ייוצ עטצעל יד ןיא טָאה קינלוקס השנמ.
 -רָאֿפ רעדעי וצ .רעטַאעט ןטעהנַאמ ןיא ןבעל קידלּפַאצ ַײנ ,שירֿפ
 עקיכליה ןוא טקַאפעגרעביא ןעוועג רעטַאעט רעד זיא גנולעטש
 טָאה םלוע רעד .גנַאהרָאֿפ ןדעי ךָאנ טרעהעג ךיז ןבָאה סָאװַארב
 -רַאטס םעד לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ ןֿפרעגסױרַא שיטסַאיזטנע
 /טרעוו לצעג, טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,קינלוקס השנמ רעליפשיוש

 .טינ זיא קינלוקס השנמ ."רענידרַאֿפ רעסיורג רעד; ןוא "ןתח ַא

 םעד טגָאמרַאֿפ רע .טסיטרַא רעסױרג סלַא טנעקרענָא טסיזמוא
 ןרעבױצַאב וצ טֿפַארק יד ןוא טנעלַאט ןטכע ןוֿפ קנוֿפ ןשירעלטסניק
 ןליּפש ןַײז טיִמ ןקיטעזנַא טינ טַאז ךיז ןָאק רעכלעוו ,םלוע ןַײז
 ןַײז ךרוד ןענייו ןוא ןרערט ענַײז ךרוד ןכַאל םלוע םעד טכַאמ רע.
 קינלוקט השנמ ךיז טֿפיטרַאֿפ עידעמָאק רעטכַײל רעד ןיא .רעטכעלעג
 -כעה יד ,עמַארד עטסערג יד טליפשעג טלָאוװ רע יו יז טליּפש ןוא
 ."עידעגַארט עטס

 עשידיא יד, טבַײרש עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןליּפשטסַאג ענַײז ןגעוו
 :"טלעוו

 רָאמוה ןַײז לַײװ ,טסירָאמוה רעתמא ןַא זיא קינלוקס השנמ.., |
 ןליּפש ןַײז ןיא זיא סע ןוא לַאווק ןכעלריטַאנ ַא ןוֿפ םיא ַײב טנַאלש
 -לעז יד ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ קינלוקס .טייקלצניקעג םוש ןייק ָאטינ -

 טמוק רע ןעו סָאװ ,ןילּפַאשט ילרַאשט ַא ןוֿפ טֿפַאשנגײא ענעט
 ןיא ךיוא רע זיא ױזַא טָא זַא ,ךַײא ךיז טכַאד ,עניב רעד ףיוא ףױרַא
 טָאה לכש ַאזַא ,רע טדער ױזַא ,רע טייטש יױזַא ,רע טייג ױזַא .ןבעלי

 ,עטנעמ פיט רצטַאוװעמּת-שיטַאּפמיס ,רעזָאירוק ,רעשימָאק ַא ,רע
 -ליֿפ רעסױרג רעד ןיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טנגעגַאב ןעמ ןכלעוו
 רעביא םורַא טעדַאּפ סָאװ ,עדַאטס רעכעלשטנעמ רעקידנרילָאק
 | .טלעוו רעד

 ריא סָאװ סָאד זיא רע .ךעלריטַאנ זיא רע ."ףיט, טינ זיא קינלוקס

 רעקיזָאד רעד רעטנוא רעבָא .טלַאהניא יו םרָאֿפ רעמ זיא רע .טעז
 ןקעדטנַא טֿפָא ריא טנָאק ,רוגיֿפ רעכעלרעכעלדזָאלֿפליה ,רעשימָאק
 -ָאק יד ,שטנעמ ןימ ןצנַאג םעד ןוֿפ טלַאטשעג-קזוח עזָאלֿפליה יד
 ןוֿפ עידעמָאק יד ,ןיימעגלַא ןיא ןבעל ןכעלשטנעמ ןוֿפ טַײז עשימ
 -יזָאלֿפליה יד ,"םימכח, יד ןוֿפ טײקשירַאנ יד ,עידעגַארט רעדעי
 -יקב ."עטסנרע, יד ןוֿפ טייקכעלרעכעל יד ,"עקרַאטש, יד ןוֿפ טייק
 ןיא טגיל סָאװ ,ךורּפשרעדיוװ רעשימָאק-שיגַארט רעצנַאג רעד :רוצ

 רענעי -- דרע סטָאג ףיוא ןשטנעמ ןקידעבעל ןדעי ןוֿפ רוטַאנ רעד |
 ."ןלעוו, ןסיורג ןַײז ןשעיווצ טגיל סָאוװ ,ךורּפשרעדיױװ ךעקידריווקרעמ

 ןעטנּוו עטצענערגַאבמוא ענַײז ןשיווצ ,"ןענָאק, סעניילק ןַײז ןוא
 ,"ןטייקכעלגעמ ןוא תוחּכ עטצענערגַאב-קרַאטש ענַײז ןוא ןעמיורט ןוא

 "וינ ןוא וװאקָאלבַאי ןַאמרעה וצ טרישזַאגנַא .ס טרעוו 2
 -ָאלבַאי טימ ךיז טנֿפע סָאװ ,רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס; רעקרָאי
 םעד עלעדלָאג, עטערעּפָא סנַאמדירֿפ קחצי ןוֿפ גנוטעברַאַאב סווָאק
 "ומ ןוא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןוא ןעיליל רָאדיזיא סקיריל) "סרעקעב

 ַא ןיא ,רע טליּפש געטדוכָאװ יד ןיא ןוא ,(גנילירט ייליא ןוֿפ קיז

 ייווצ יד ןליּפש ןכָאנ ;"ןתח ַא טרעוו לצעג, ,גנוטעברַאַאב  רעַײנ
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 ןופ ןָאקיססעל

 עּפורט רעד טימ .ס טרילָארטסַאג ,ןָאזעס ןצנַאג ןוֿפ ךשמ ןיא ןסעיּפ
 -סיוא ַײב ןליּפש יז ּוװ ;עקירעמַא ןוֿפ טעטש עטסערג יד רעביא
 ָאידַאר ףיוא ןליּפש וצ טריטּפעצקַא .ס טרעוו ָאד .רעזייה עטֿפױקרַאֿפ
 ,סלעקינ ןע ןוֿפ "זואר שירייא סיבייא; ןיא "ןהָאק ַאּפַאּפ , לָאר יד

 "רעד רעסיורג ַא טרעוו רע ןעוו .ךָאו ַא רַאלָאד 76 רַאֿפ הליחתכל

 רַאלָאד 50 ןוֿפ הֿפסוה ַא ןטעב וצ טסילשַאב רע רעדייא זיא ,גלָאֿפ

 1000 זיב טגייטש רע ןוא ,רַאלָאד 500 רַאפ םיא ןעמ טגייל ,ךָאװ ַא

 -ּפעס זיב) רָאי עכעלטע ןָא טלַאה טסעקדָארב רעד .ךָאװ ַא רַאלָאד
 .רָאי ַא ןכָאװ 39 וצ (1944 רעבמעט

 דוצ ןריֿפוצנָא ןייטשלעדע רָאדיזיא ןוֿפ גַאלשרָאֿפ ַא טמוקַאב .ס
 ,טריסָאּפ'ס רעבָא ,"רעטַאעט וינעווע דנָאקעס; ןַײז םיא טימ ןעמַאז
 סלַא .ס טרישזַאגנַא ןוא רעטַאעט סָאד רעביא טמענ דנַאלָאר םַאיליוװ
 .עּפורט רעד ןוֿפ רעסישזער ןוא רַאטס

 :תונורכז ענַײז ןיא םעד ןגעוו טבַײרש .ס
 ןרעוו םיצולפ לָאז'ס זַא ,ןעוועג םרוג טָאה סע סָאװ טינ סייוו ךיא

 יד קנעדעג ךיא .גנולעטשרָאֿפ עשידיי ַא ןעז ןֿפױל וצ גנַארדעג ַא
 ערעטלע ןוֿפ ןענַאטשַאב םלוע רעד זיא רטטַאעט ןיא ןרָאי עלַא
 רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןשטנעמ עגנוי ןעזעג ןעמ טָאה ןטלעז .ןשטנעמ
 ַא רעטַאעט ןיא רימ וצ ןעמוק ןבױהעגנָא גנילצולּפ טָאה'ס רעבֶא
 רעטייױוצ ,ןךעלדיימ ןוא ךעלגנַיי} "סלריױג ןוא סיָאב, סלוע רעגנֹוי
 .סעשזדָאשזד ,םירױטקָאד ,סרעיָאל רענַאקירעמַא רוד רעטירד ןוא
 -ךָארב יד ןעמוק ןבױהעגנָא טָאה ךיוא .טַײל-סענזיב ,|רעטכירו
 א רעקימָאק ךס ַא .רעטַאעט ןיא עיסעֿפָארּפ עלַארטַאעט רעייוו
 ןבַײרש ןגעלֿפ עכלעוו יד .רעבַײרש {ןלַאֿפניײא עקיציוו} "געג,
 ןחא רעּפיעּפ, טימ ןעמוק ןגעלֿפ ןבולק-טכַאנ ןוא ָאידַאר רַאֿפ ןציוו
 לַאירעטַאמ ןשירֿפ ןגירק וצ {טֿפיטשיײלב ןוא ריּפַאּפ} "ליסנעפ
 וינעווע דנָאקעס .וינעווע רעד ףיוא ךעליירֿפ ןרָאװעג זיאיס .ךיז רַאֿפ
 ךיא .טקַאּפעג ןעוועג טכַאנ עדעי זיא רעטַאעט'ס .טבעלעגֿפױא טָאה
 טינ ,רָאי ןדעי סעידעמָאק עשילַאקיזמ ייווצ ןריֿפֿפיוא ןֿפרַאד געלֿפ
 זיא עסעיפ ןייא .סענזיב בילוצ ןסעיפ ייווצ טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ לַײװ
 ןוא ןסיֿפענעב ליֿפױזַא ןֿפױקרַאֿפ ןגעלֿפ רימ רָאנ ,ןעועג גונעג
 -ַאב רַאונַאי ןיא ךָאנ רימ ןבָאה ייז בילוצ ןוא ,"סיטרַאּפ-רעטַאעט;
 -פיוא םיצולפ זיא דנַאלָאר סַאיליװ .עסעיפ עַײנ ַא ןלעטש טפרַאד
 עדעי ןטיֿפָארּפ רַאלָאד רעטנזיוט ןכַאמ טגעלֿפ רע .ןרָאװעג טכירעג
 ןזשטנעמ עטסקיטכיוו יד .טילבעג תמאב טָאה רעטַאעט רעזדנוא .ךָאו
 ַא זיא'ס יו טקנופ .רעטַאעט ןיא זדנוא וצ ןעמוק ןגעלֿפ דנַאל ןוֿפ
 ױזַא ,יטיס ָאידַאר ןעז ןייג וצ קרָאירינ ןיא טסַאג ַא רַאֿפ "ומ,
 "יֵרַב יד .רעטַאעט סקינלוקס השנמ ןעז ןייג וצ "חמ; ַא ןעוועג זיא
 םָארֿפ ןעידימָאק לטיל יד, ןעז ןעמוק רדסּכ ןגעלֿפ טרעבוש רעד
 טּפַאכעגוצ ךיז ןעמ טָאה יֹוזַא ,רעגנוה ַא ךָאנ יו ."וינעווע דנָאקעס
 ןצנַאג ןרעביא רעקימָאק ַא בױא .רעטַאעט וינעווע דנָאקעס םוצ
 ןגָאז רע טגעלֿפ ,םלוע ןוֿפ רעטכעלעג ַא ןגירק טלָאװעג טָאה דנַאל
 היא ןיב וטסניימ רעוו} "?קינלוקס השנמ ,םע יא קניט וי וד וה;
 | ,"ן?קינלוקס השנמ

 -עג קנַארק זיא ַארעס ױרֿפ ס'.ס .קילגמוא ןַא ןעשעג זיא ָאד
 -עּפש געט עכעלטע ןוא ,לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא ,ןרָאװ
 | | - .ןברָאטשעג יז זיא (1943 ינוי 13) רעט

  טרעוו ,דנַאלָאר ןוֿפ עיצקעריד רעד רעטנוא ןָאזעס ןטייווצ םוצ
 בייהנָא ןרַאֿפ רעבָא ,ַאדנוקעס םולש טרישזַאגנַא רָאטיזָאּפמָאק סלַא
 ןטערטוצֿפױא גַאלשרָאֿפ ַא ןעמוקַאב .ס טָאה (1944 רעמוז) ןָאזעס ןוֿפ
 ןיא  ,ליװעדָאװ ןשילגנע ןיא ,*רעטַאעט-טיעטס סואל; ןיא ךָאװ ַא
 רע טבַײלברַאֿפ ,גלָאֿפרעד ןבילוצ רעבָא ,טונימ 20 ןוֿפ םַארגָארּפ ַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 עכעלטע םעדכָאנ רע טגעלֿפ ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא ןכָאװ ייווצ טרָאד
 "ייווצ רעד .רָאי ַא לָאמ ייווצ שטָאכ ןטערטֿפױא טרָאד ןֿפרַאד רָאי
 ,ךַײרגלָאֿפרעד רעייז טנֿפעעג ךיז טָאה וינעווע דנָאקעס ןיא ןָאזעס רעט

 :תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד .ס

 ןוא ס רעטכעלעג יד ץֿפ ןרעטיצ ןגעלֿפ רעטַאעט ןוֿפ טנעוו יד;
 רעמ ץלַא ןעמוק ןגעלֿפ גָאט ןדעי טימ .םוקילבופ ןוֿפ ץָאלּפַא יד

 .רעטַאעט ןיא ןשטנעמ עדנכערּפש-שילגנע
 יד .ןטְנעגַא-רעטַאעט ,סרעשזדענעמ ,סרעסודָארּפ רעייוודָארב ןעמוק
 ןבַײרש ןבױהעגנָא ןבָאה ןעגנוטַײצ רענַאקירעמַא עלַא ןוֿפ רעקיטירק
 ,"טנַאילירב זיא קינלוקס השנמ, יו ץזַארֿפ עכלעזַא .ןעלקיטרַא
 -ַאב ךיז טָאה רהעק רעטלַאוו ."ידעמָאק ווָא רעטסַאמ יד זיא השנמ,

 "לבעוואל דנע יִנָאֿפ ,טנַאלַאג ,גניטשָאט, :עזַארֿפ ַאזַא טימ טצונ

 רעטסעווליס טרעבָאר .{"טבילַאב ןוא שימָאק .טנַאגעלע ,דנריר;ן}
 |ןַאמ רעשימָאק} ןעמ טסענָאֿפ יד זיא השנמ, :טקירדעגסיוא ךיז טָאה
 ."עטוג ַא זיא עסעיפ ןַײז יצ טינ טרַא ךימ .טבעלעג לָאמַא טָאה סָאװ

 ןײק ןיא ךיז טקיטינ קינלוקס השנמ,  :טגָאז סירעה ינדיס

 ,ןוָאלק רעסיורג ַא יװ .רעצעזרעביא רעדָא ךַארּפש
 ,ןַאלֿפ ןַײז געמ עסעיפ יד .זדנוא ןוֿפ ןעמעלַא ןיא טבעל רע ןוא ,ןַאמ
 טגָאז ןָאטלָאב ינטיוו ,ןקידהיחמ | *טיילעד ַא; זיא רַאטס רעד רעבָא

 ןיא ןוז יד יװ טקנופ ךיִד טמערַאװ קינלוקס השנמ, :לּכה-ךס ןיא

 ,"גנילירֿפ

 קיטַאמַארד .. ילטנעב קירע ןוֿפ ווירב ַא רימ רַאֿפ טגיל טָא-;

 יד ןוֿפ רענייא זיא רע .טעטיזרעווינוא ַאיבמָאלָאק ןיא רָאסעֿפָארּפ-
 רעקילדנעצ ןבירשעג טָאװ רע .ןלַארטַאעט רענַאקירעמַא עטסערג

 רַאֿפ טכַאמעג סע בָאה ךיא, :טבַײרש רע.. ,רעטַאעט ןגעוו רעכיב
 רעד ףיוא ןָאט וצ סָאװ ןרָאיטקַא ןגָאז ןריבורּפ וצ עיסעֿפָארּפ ןַײמ
 השנמ הד סָאװ .רעטרעוו רימ ןלעֿפ ,ךיד עז ךיא ןעוו רָאנ .עניב

 -עג טזיב וד סָאװ ךעלקילג ןכַאמ ךיד ףרַאד ,עניב רעד ףיױא טסוט

 א.. .טלעוו רעד ףיוא טסיזמוא טבעלעג טינ טסָאה .ןרָאװעג ןריוב
 ןבירשעג רדסּכ ןבָאה ערעדנַא ."|ןאנקמ ךיד ןיב ךיא| וי ױונע
 ןָאק רע ?רע טרַאװ סָאװ ?ייוודָארב ףױא טינ רע טמוק סָאוװרַאֿפ,

 ."ןײטשרַאֿפ םיא ןלעוו רימ .שיקרעט ףיוא ןדייר
 טינ ךימ ןבָאה רעבַײרש עשידִיי ןעוו טַײצ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -ײרֿפ ,לעגיט ןוֿפ ןסעיּפ טליּפשעג בָאה ךיא לַײװ ,טלדנַאהַאב טוג

 ךיא סָאװורַאֿפ ןעלדַאט ךימ ןגעלֿפ יז .ןַאמדירֿפ ,שטיווָאנַאמלַאק ,ןַאמ

 ,יקסניפ רעדָא (?ניֵאטסלָאט ,(?ןעסביא ןוֿפ ןסעיפ ןייק טינ ליפש
 ןעד טלָאוװ ךיא .םכילע-םולש ןוא ןייבשריה ,ץרּפ .ל .י ,שַא םולש

 עטסכַײל יד ?סרעסַאֿפרַאֿפ עכלעזַא ןוֿפ ןסעיּפ ןליפשש טלָאוועג טינ

 ןייבשריה ןוא שַא ,ץרפ ,ועסביא ןליּפש וצ זיא רָאיטקַא ןַא רַאֿפ ךַאז

 רָאיטְקַא רעד ףרַאד סרעסַאֿפרַאֿפ עכלעזַא טימ .םכילע-סולש רעדַא

 -רַא ןילַא ןסעיפ יד .גלָאֿפרע ןכַאמ וצ ידּכ ןעגנערטשנָא קיניײװ ךיו

 ןַײמ זַא ,ןָאט טנָאקעג ,ךעבענ ,ךיא בָאה סָאװ רָאנ .ריד רַאֿפ ןטעב !

 -ניפ ןוא ןעסביא ןוֿפ ןסעיּפ ןעז ןעמוק טלָאװעג טינ טָאה םוקילבוּפ
 -רַאװרע רעד טימ רעטַאעט ןיא ןעמוקעג זיא םוקילבוּפ ןַײמ ?יקס

 .י4יפ טימ ןעסביא ןוא ,ידעמָאק לקיזוימ ךרוד ןריװמַא וצ ךיז גנוט

 םוקילבופ סָאד .טעידעמָאק עשילַאקיזמ ןייק ןבירשעג טיִנ ןבָאה יקס
 עכעלײרֿפ ןרעה ןוא רעדיִל עשימָאק ןעגניז ןרעה וצ טרַאוורע טָאה
 יד ןליּפש וצ ןעוועג רעכעלקילג ךעלנעזרעּפ טלָאוװ ןייֵלַא ךיא .קיזומ

 ."סרעסַאֿפרַאֿפ עטנָאמרעדנביוא
 רע ןוא ןייטשלעדע ןוֿפ סונָאב ןסיורג ַא רָאיַײנ ףיוא טמוקַאב .ס

 .רָאנ ,ײװדָארב ןוֿפ גַאלשרָאֿפ םוש ןייק ןעמענוצנָא טינ טסילשַאבי
 .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןליּפש ןבַײלב רעטַײװ
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 .ןביהעגנָא ןבָאה ךיוא

 / רעדעי רע זיא

 ;טבַײרש ןַאהַאק .בָא

 טייקי טכירֿפױא רעד טימ ךעלכַאזטּפיוה טמענ... קינלוקס השנמ...,
 לציפ ַא ןָא ,ַאֿפנייא רַאברעדנּוװ זיא רע .ןעײרעֿפיטש ענַײז ןוֿפ
 ןַײז ןוֿפ טקעֿפע-טּפױה רעד טײטשַאב םעד ןיא .טײקטריצירבַאֿפ
 טכַאד... .רעביוצ ןלַאסָאלָאק ןַײז ןוֿפ טערקעס-טּפיוה רעד ןוא ןליפש
 ןיא ,ךָאד ןוא ,ןילַא ךיז ןוא ךַײא טריװמַא רע .ךיז טליּפש רע ,ךיז

 .רע טכַאמ קורדנַײא ַאזַא .טסנרע ץנַאג סָאד רע טמענ ןתמא רעד
 רעד ןוֿפ הכרב עלעיצעּפס ַא ךיז טרעדָאֿפ וצרעד ,ןענָאק וצ סָאד ןוא
 םעד טלַאהטנַא רעכלעוו ,ןח ןקיטסַײג םענעי םיא טיג סָאד .רוטַאנ
 רֹע .גלָאֿפרעד ןטנידרַאֿפ-ךעלרע ןוא ןטיירב ןַײז וצ לֶסיִלְש ןתמא
 רָאנ רָאֿפ טלעטש רע .רעבלעז רעד רעמיא זיא קינלוקס :טגָאז
 סע טמוק יװ .טָאידיא ןַא ,שֿפנ ןדנסיוומוא ,ןוויַאנ ַא -- יט ןייא
 םעד טרעװ טָאידיא "רעבלעזרעד רעמיא, רעזיד טָא זַא ,רעבַא
 -יא םיא ַײב זיא רע זַא ,זיא רעֿפטנע רעד ?סואמ טינ לָאמנייק םלוע
 לוֿפ רעמיא ,עיצַאקירבַאֿפ רעקיניזטסּוװַאב לציפ ַא ןָא ,טכע רעמ
 -עפס םעד טימ.. טייקטושעּפ רעקיצרַאה ןוֿפ ןח ןקיטכעמ סעד טימ

 ,"רענעט ןוא תויועה ענַײז טנײשַאב סָאװ ,ןח ןלעיצ

 | :ןַאמלעגָאֿפ .ל טבַײרש :*רַאנ רעגולק רעד, ןגעוו

 ןוֿפ עלָאר יד ,לָאמ עלַא יו ױזַא ,ָאד טליּפש קינלוקס השנמ..,

 סױרַא קידנעטש טעמּכ ךיִז טזַײװ סָאװ ,ןַאמ ןשירַאנ ,ןטַאוועמּת ַא

 סנטסרעמ ָאד טײטשַאב רָאמוה ןַײז .עסעיפ רעד ןיא םכח םעד רַאֿפ

 טוט רע .ןטעלפוק-ליוועדָאװ עוויַאנ ןעגניז ןוא ןציוו ןקָארב ןיא

 טימ ךיױא ,רימ טכוד ,רעבָא ,גלָאֿפרעד טימ ,לָאמ עלַא יװ ,סע
 ײּפשיווע ןתמא ןַײז בירקמ ,רעדייל ,זיא רע לַײװ ,רעֿפּפָא-טסבלעז

 רעטכעלעג ןרעקיליב םעד ןוֿפ זַײרּפ םעד רַאֿפ טנעלַאט ןשירעל

 סָאד .ץיוו ןטעֿפ ,ןרַאגלּוװ ַא ןוֿפ זַײרּפ ַא רַאֿפ וקיֿפַא לָאמטֿפָא ןוא

 ...רעליּפשיוש ַא רַאֿפ געוו רעקישטילג ,רעשילַאקיזיר ַא זיא

 טכליהרַאֿפ זַײװװנטייײצ ,רעטכעלעג ןוֿפ טכַארק רעטַאעט רעד -

 ןוא ,עניב רעד ףױא ןטעלּפוק ןוא ןציװ יד ןליֿפַא רעטכעלעג רעד

 | -לוקס השנמ רעקימָאק רעטבילַאב רעד ןעװ טינ רעדנּוװ ןייק זיא'ס

 גנילרעווצ אטעי ןירעֿפלעהסױרַא עַײרטעג עקירָאי-גנַאל ןייז ןוא קינ

 .לצנעט ַא סולש םוצ ךָאנ ןעיײג ןוא ןטעלּפוק ןעגניז ,סַאּפש ןכַאמ

 הרמ רעטערומכרַאֿפ-רַאבלייהמוא ןַא ןַײז תמאב ןעמ ףרַאד ,ןעמַאװצ
 ןעלכיימש טינ ןטסקיניײװמַא רעדָא ןכַאל טינ לָאז ןעמ קינהרוחש
 יד ןוֿפ וליֿפַא טעמוא םעד ןבַײרטרַאֿפ ןענָאק עדייב יז .ַיברעד
 .רעמינפ עטסקירעיורט

 ןטַאװעשירָאנ ַא ןוֿפ רוגיֿפ ַא םורַא ךיז טיירד עניב רעד ףיוא...

 ַא טימ ,טנעה יד ןיא לשולעּפַאק ןדליוו ַא טימ לאימולש ןפמעט

 ,ןֿפוא ןטרעפמולעגמוא ןַא ףיוא סעציילפ יד ףיוא טגנעה סָאװ ,לקער

 יד יװ שירַאנ ױזַא טקנופ סא ןעעז עכלעוו ,ןזױה רָאּפ ַא טימ

 םעד ןוֿפ רוגיֿפ יד טָא.. .מרָא ןַא ףױא טינ ןעייטש סָאװ ,סיֿפ רָאּפ

 ..רעטַאעט ןיא רעטכעלעג .ןצנַאג םעד סױרַא סע טֿפור לאימולש

 .קיטנעק זיא םלוע רעד .קינלוקס השנמ סָאד זיא לאימולש רעד ןוא

 טלוע ןשידִיי רעזדנוא ַײב ןרָאװעג זיא רע.. םיא ןיא טבילרַאֿפ

 עלַא ןתמא רעד ןיא טליּפש קינלוקס.. ןילּפַאשט ילרַאשט ןימ ַא

 עשירעליפשיוש עקיבלעז יד טימ ןוא פיט ןבלעז םעד טעמּכ לָאמ

 רַאֿפ זיא ,עניב רעד ףיוא ןעעזעג םיא בָאה ךיא לָאמ לֿפיױװ .ןעלטימ

 וליֿפַא ךיז טרימירג רע .טְלַאטשעג רעבלעז רעד ןעוועג לָאמ עֶלַא רימ

 -רַאֿפ טינ ןליֿפַא ךיז ליוו רע ,ןֿפוא ןקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא ףױא טיג

 ו
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 אייער יי וי איט

 ןוא ןייא יד זױלב לָאמ סעדעי ןליּפש קיטנעק ליװ רע ..ןלעטש
 קידנקוק טינ רעבָא .לאימולש םעד ןוֿפ עלָאר יד ,עלָאר עקיצנייא
 ןקידנעטש ןַײז ןוֿפ ןכַאל ןייא ןיא םלוע רעד טלַאה ,םעד ףױא
 | | .לאימולש

 עקרוגיֿפ רעשימָאק רעד ףיוא ןָאט וצ קוק ַא זױלב גונעג זיא'ס
 -וגייא ןַײז טימ עניב רעד ףױא סױרַא טרישרַאמ סָאװ ,ןקינלוקס ןוֿפ
 ַא וֿפ ענימ רעטַאוװעמת ןַײז טימ ,עלעגנעג קילדנצנעט ןקיטרַא
 ףױא קידנעטש טגיל סָאװ ,גוצנָא ןעילרעטסיוא ןַײז ןיא לאימולש

 -כיימש וצ ןבײהנָא ךַײלג לָאז'מ ןֿפוא ןטרעפמולעגמוא ןַא ףיוא םיא
 ןציו ןוא דייר עקיסַאּפש ענַײז סױרַא רָאנ טדער רע ןעוו ןוא .ןעל
 סָאװ ,עמיטש עטכַאמעג-ךעלטסניק ןַײז טימ ןוא ןָאט ןוװיַאנ ןַײז טימ
 רעטַאעט רעד טײג ,גנַאלק סענרעכעלב ַא טימ יװ סעּפע טגנילק
 | יי ,"סָארָאדָאכ

 ןוֿפ גַאלשרָאֿפ ַא .ס טמוקַאב ןָאזעס-רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ןיא
 - ץנַארֿפ ןיא *יקסווָאבוקַאי; ןוֿפ לָאר יד ןליּפש וצ "דליג רעטַאעט;
 -ּפָא רעבָא זומ רע סָאװ ,"לענריוק רעד ןוא יקסווָאבוקַאי; סלֿפרעװ
 וינעווע דנַאקעס ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טינ םיא ליװ ןעמ לַײװ ,ןֿפרַאװ
 | / .רעטַאעט

 רע .רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןייגוצקעװַא .ס טסילשַאב 1949 ןיא
 טימ "זּורק, ַא ףיוא טרָאֿפ ןוא טקיטֿפעשַאב טינ םישדח עקינייא זיא
 -סָאנעוב ןיא ךיז קידנלעטשּפָא ןוא (םיובלעטייט} ַאננַא ױרֿפ ןַײז

 -רַאֿפ רעסיורג רעד; ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ 10 טרָאד רע טיג ,סערַײא
 ,ןזירּפ עכיוה רָאג וצ ,רעזייה עטֿפױקרַאֿפסיױא ַײב *רעניד

 .ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא זיא עניטנעגרַא ןיא ןליּפש ס'.ס ןגעוו

 ;טנווָאנרצ ןַײז ךָאנ יקסנַאשזָאר לאומש טבַײרש ױזַא

 רעסערַײא-טָאנעוב םַײב רבד-םש ַא ןרָאוװעג זיא קינלוקס השנמ,
 -נקוק טינ .ןזיווַאב טוג סע טָאה טנווָאנרע ןַײז... םוקילבוּפ-רעטַאעט
 ןענַײז סָאו ,ןעגנומענרעטנוא עקידנֿפור ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא קיד
 גנלעטשרָאֿפ ןַײז וצ זיא ,טנוװָא ןקיבלעז םעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ
 -סעטָאג אנח ןוֿפ.. "הסנרפ,... עסעיּפ יד... .םלוע רעקיזיר ַא ןעמוקעג
 יד .קורדנַײא ןכַאװש ַא פכַאמ.. ןקינלוקס ןוֿפ טריֿפעגֿפױא ...דלעֿפ
 ַא טליפשעג טָאה קינלוקס השנמ.. ןגױצעצ רעייז ןענַײז סענעצס
 זיא סָאװ ,ןשיגַארט ַא רָאֵנ ,ןזעימָאק ןייק טינ ,דלעה סענעכָארבעצ
 ךיוא רעבָא זיא טײקנרױלרַאֿפ יד .טײקנֿפלָאהַאבמוא ןַײז ןיא שימָאק
 ןוֿפ ןֿפוא ןַײז ןיא-. וליֿפַא ,טנעה ענַײז ןיא ,גנַאג ןַײז ןיא טעלעג
 -עגסױרַא ףרַאש ךיוא רעבָא טָאה רע .שוילעּפַאק םעד ןכַאמ ךַײלג

 דלַאב ןלעוו ןוא ןעַײרשֿפױא ךרוד לגנַארעג ןכעלרעניא םעד טכַארב
 עלָאר סקינלוקס זיא ללכב.. יירשעג ןַײז ןוֿפ ןיז סעד ןעײרדרַאֿפ
 ,לָאמ סָאד טָאה קינלוקס זַא ,ןרעוו טגָאזעג רעבָא לָאז ...עוויסַאּפ ַא
 -טרעוו-ליּפש ןוא ןזרעֿפ ,ךעלדיל , ןבעגעגנַײרַא ,"הסנרּפ, ןיא אקוד
 -יידיױוצ רענעצלַאזעג רעייז טימ קידנעַײרש ןענַײז עכלעוו ,"ךעל
 רַאֿפ טינ ,םלוע ןרַאֿפ טיִנ ןסַאּפ ןטקעֿפע עקיליב עכלעזַא .. טייקיט
 *,ןקינלוקס

 ;טבַיײרש ןילייב .ט
 יו ,לָאמ ןטירד םוצ ןוש טציא .השנמ ןעמוקעג רעדיוו זיא סעג

 ןגעוו ןוש ןעמ טָאה סָאװ .ענעגייא וצ רענעגייא ןַא יוו ,רעשימייה ַא

 -ַאשט ילרַאשט רעשידִיי רעד ,ןָאטיק רעטסָאב -- ?טגָאזעג טינ םיא
 םיא קידנעטש ךיז טליוו'ס רעבָא .ןכַײלגרַאֿפ ערעדנַא ךָאנ ןוא ןילּפ
 ?סָאװרַאֿפ ריא טסיױו ןוא .ןײלַא ןקינלוקס השנמ טימ ןכַײלגרַאֿפ

 ןוא ,םזימָאק ןָאלבַאש ןשידִיי-לַארטַאעט םעד ןוֿפ טַײװו זיא רע לַײװ
 ןליֿפַא לָאמַא ,טזימָאק ןשידי תמא םעד ,ןכעלריטַאנ םעד טזַײװ

 -ניילק םעד םיא ןיא ריא טעז טָא ןרערט ךרוד רעטכעלעג ַא טימ
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 ןופ ןָאטיס סע ל
 טא אר איר = חדטיר= =

 ןוא דרָאב ,עטָאּפַאק ןַײז טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דִיי ןקידטלעטש
 ,סערַײא-סָאנעמ רעדַא קרָאירינ ,זירַאּפ ןסיורג םעד ןיא זואפ
 ןוא ,רענערױלרַאֿפ ַא.. רעטרעדנּוװרַאֿפ ַא ןסַאג יד רעביא טזירּפש
 ..ןייטש גנילצולפ רע טביילב... תובשחמ ענַייז ןיא ןָאטרַאֿפ ,גנולצולּפ
 ךיא, ןיילַא ךיז וצ גָאז ַא טיג ןוא ןטַײז עלַא ףוא םורַא ךיז טקוק
 ןַא דָיי רעד זיא :דוס ַא ךָאנ ןוא.. ?עטָאּפַאק רעד ןיא ךַײא בָאה
 חא ,לדנעמ-םחנמ רעטנַאקַאב רעזדנוא רע זיא ,שטנעמ רערעטלע
 -נַאקַאב טוג רעזדנוא עקַאט רע זיא ,לרוחב ַא ,לגניי ַא רָאג רע זיא
 יד ןעזרעד ריא טעוו ,ןייא טוג ךיז טקוק .סנזח םעד יסייפ לטָאמ רעט
 ."..קינלוקס השנמ ןיא סלזממילש ערעזדנוא עדייב

 :ןילייב .ט טבַײרש *רענַאיצילַאג רעד לסָאי, ןליּפש ס'.ס ןגעוו

 טכַאמעג טָאה ןעמ סאו... עטערעּפָא עטסקיֿפעגוצ ַא זיא סע.., |

 -רעד רנַאשז םעַײנ ץנַאג ַא ןיא יװ.. קינלוקס השנמ רַאֿפ עלָאר ַא
 עלָאר-עידעמָאק ַא סיברוד טליּפש רע .קינלוקס השנמ ָאד טנַײש

 רעקיגיױו טינ סיוא ךיז רע טנכייצ רנַאשז ַאזַא ןיא זַא ,טזַײװַאב ןוא
 .סָאװ סימ ןעז וצ תויח ַא ךעלקריוו זיא'ס .ןשימָאק-יגַארט ןיא יו
 ,"עידעמָאק טליּפש רע טײקנטסָאמעג ןוא טייקידתומיענב ַא רַאֿפ

 ,ל .רד טבַײרש "לאימולש רָאינעס; ןיא ןליּפש ס',ס ןגעוו

 :יקצינטישז

 :סונ עטליוהעגסיוא ןַא עטערעּפָא יד זיא טלַאהניא ןוֿפ ןיז ןיא,
 קינלוקס השנמ רעבָא .קידייל קיניױועניא ןוא ץכעלָאש ןבױא ןוֿפ
 ןטסַאפעגוצ ַא םעלַא רַאֿפ טָאה רע .טלַאהניא םעד ןיוש טֿפַאש אֿפוג
 טרעוו סָאד ןוא ,ןעגנוגעווַאב עשימָאק ןוא לכיימש ןטַאוועמּת ַא ,ץיוו
 לָאמסָאד ..גנלדנַאה ןוא ליּפש ךיוא רָאנ ,טלַאהניא ןַא זױלב טינ
 קינלוקס השנמ.. רעטרעכַײרַאב ַא שירעליּפשיױש רע טנַײשרעד

 ףיוא ןענַײשרעד ןַײז גונעג זיא'ס .טֿפַאשנגיײא עסיורג ַא טגָאמרַאֿפ
 רעבָא ןכַאל ןוא ןעלכיימ:שוצ םיא לָאז רעיושוצ רעד זַא ,עניב רעד

 ןוא ןבַײרטרעביא טינ טעװ רע .ןכױרבסימ טינ לָאמניײק טעװ רע
 עניב רעד ףיוא טביולרעד זיא סָאװ ,ןעמַאר יד ןיא ןבַײלב לָאמ עלַא

 ַא ךױא םזימָאק ןַײז ןוֿפ טרעוו עקַאט רַאֿפרעד .ליפיעיוש ןיא ןוא
 רעד םיא טביילג םעד קנַאד ַא ןוא ,רָאמוה רעקידנליױורַאֿפ קיטש

 ..עטכישעג עקידָאמזוג ַא טליצרעד רע רע ןַאד וליֿפַא רעיושוצ
 יו ,טלייצרעד קינלוקס השנמ יו ןֿפוא רעד טרינָאּפמיא סע ליוו
 ןוא ןכלעוו ףױא סָאר רעד ןוא עוונַאק יד זיא'ס .רָאֿפ טלעטש רע
 -ערעטניא ןוא ןקיטרַאנגייא... ןַײז טריֿפ קינלוקס השנמ ןכלעוו םורַא
 ."ליּפשיוש ןטנַאס

 ;טבַײרש יקסנַאשזָאר לאומש

 עניטנעגרַא ןיא ןרילָארטסַאג לָאמ ןטרעֿפ ןַײז ןוֿפ טובעד ןרַאֿפ,
 ןילַא ךיז זױלב טינ :סעַײנ סעּפע טכַארבעג קינלוקס השנמ טָאה
 וצ טינ טמענ "לאימולש רָאינעס, ןיא .לקַאטקעּפס ַא ךױא רָאנ
 סָאװ.. וצ ןעמעלַא טזָאל רע .ךיז רַאֿפ ץזָאלּפַא עלַא קינלוקס השנמ
 ןרָאװעג ,טרירטנעצנָאק ,טרילָאּפ ךיז רע טָאה ,ןקינלוקס השנמ ךייש
 סָאוז ,סָאד זױלב טוט ןוא טגָאז רע .לָאמַא יװ קידנרעק רעמ ךָאנ
 רע. רעטכעלעג טנידרַאֿפ סָאװ ןוא רעטכעלעג ןֿפורסױרַא ןָאק
 .ןדייר ךס ַא ףרַאד רַאטס ַא לַײװ ,ןדייר יבַא ןדייר וצ סיוא טדיימ
 סָאװ ,םיא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ןַײז ןָאק סָאװ סָאד רָאנ טגָאז רע
 -מוא טײקשירַאנ ןַײז ןיא ,טייקידלושמוא ןַײז ןיא רָאֿפ םיא טלעטש
 רעד ,קידלוש טינ זיא רע .קידלושמוא המכח ןַײז ןיא ןוא קידלוש
 קידלוש טינ זיא רע ןוא ,תוטׂש ַא טגָאז רע בױא ,רענַײז לאימולש
 קיֿפיױאנבױא .רעבעל ןוא גנול רענעֿפָא ןַא ..המכח ַא טגָאז רע ןעו
 הששנמ זיא סָאד .טעמוא ןַײז ןיא קיֿפױאנבױא ןוא ךײרֿפ ןַײז ןיא
 ילרַאשט ַא ןוֿפ גנולדנַאוורעביא עשידִיי ַא.. פיטָאטַארּפ סקינלוקס
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 רעטַאעט ןשידיי

 עלעגנעג סקינלוקס ..םזיגַארט ןקידלסיירטעצ םענעי ןוא ןילּפַאשט
 ןבַײלב ןייטש רדסּכ ןוא ןֿפױלרעטנוא סקינלוקס ,קירוצ ןוא ןיהַא
 .. טרָאװ ןוֿפ עזַארֿפ עדעי ןעִיצסױא סקינלוקס ,טרָא ןבלעז ןֿפױא
 ץֵלַא סָאד.. ןעלגילֿפ עדייב ַײב ןבױהרַאֿפ לשולעּפַאק סקינלוקס
 וצ טײקנֿפלָאהַאבמוא ןִײז ןוֿפ טָאה'מ זַא ..טכע ױזַא סױרַא טמוק
 :יצרעטנוא ןיא .ךיוה רעד ןיא ןוא ליטש רעד ןיא .ןכַאל וצ ןוא ןכַאל
 | | | ."קינלוקס השנמ ןוא לקַאטקעפס ַא

 + םעד ןגעוו טריֿפעגכרוד טָאה *גָאט; רעד סָאװ ,עטעקנַא ןַא תעב

 .סרמ טָאה ,"?רָאיטקַא רעשידִיי רעטסבילַאב רעַײא זיא רעוו;
 טלעֿפעג סרעקימָאק ןרָאיטקַא עשידַיי יד ןוֿפ, :טרעלקרעד ןיײטשרָאג

 -טסניק ױזַא ןלָאר ענַײז טליּפש רע .קינלוקס השנמ ןטסעב םוצ רימ

 רעד זיא רע .תמא ןַא ףיוא טבעלעגכרוד ייז טלָאװ רע יווװ שירעל

 ןעוו תורצ עלַא ןיא טסעגרַאֿפ'מ .גָאט וצ טנַײה רעקימָאק רעטסעב
 טָאה ןַאמֿפרָאד דוד ."עניב רעד ףיוא העש רֶאּפ ַא םיא טעז'מ
 רעקימָאק רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא זיא קינלוקס השנמ, :טרעלקרעד
 ןטײקיעֿפ ןוא תולעמ ךס ַא טגָאמרַאֿפ רע .רָאיטקַא רעטוג ַא ןואי

 רעסעב ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,טלַאה ךיא .רָאיטקַא םענערַאֿפרעד ַא ןוֿפ
 ןעז וצ יו תורצ עלַא ןיא העש רָאּפ ַא ןסעגרַאֿפ וצ ױזַא יו לטימ

 ךיא ןעוו ןעז םיא ייג ךיא .עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןליּפש ןהשנמ
 ,"טייקכעלגעמ יד רָאנ בָאה

 : ;טבַײרש דמַאז .ש

 רעכעה טימ עגַאקיש ןיא ןקינלוקס השנמ ןעזעג ןבָאה סָאװ ,יד...,
 רעטַאעט סַאלַאּפ סנַאמקילג ןיא ןליּפש קירוצ טרעדנוה רָאי לטרעֿפ ַא
 ןעזעג טלָאמעד ןױש ןבָאה ,(ןָאקסעלַאכימ ןוא סנַאמרעג יד טימ)
 -עג ןֿפורסױרַא ןָאק סָאוו ,רעקימָאק ןלוֿפטנעלַאט םעד ןקינלוקס ןיא
 טלָאמעד טלָאװ סע רעבָא .ןעזסיוא ןקידכעבענ ןַײז טימ אקוד רעטכעל
 רעד טָא טעוו רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ זַא ,ןלַאֿפעגנַײא טינ םענייק
 עֿפוטש עטסכעה יד ןכיירגרעד רָאנ טינ *רעקימָאק רעקידכעבענ,
 רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרעוו טעוו רע זַא רָאנ ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא
 וצ םיא רעביא ןסַײר ךיז ןלעװ םִיוג יד זַא ןוא ,ןדִיי-טינ יד ַײב
 -עלעט ןוא ָאידַאר רעייז רַאֿפ *עשַאנעמ טנעסיֿפינגעמ , םעד ןגירק
 ...ןטקַארטנָאק עטעֿפ םיא קידנטָאבנָא ,ןָאשזיוו

 רעקימָאק רעלוֿפטנעלַאט רעד ןַײז טינ לָאז קינלוקס השנמ ןעוו
 טַאהעג טינ רע טלָאװ ,רָאי קילדנעצ ַײרד ַא רַאֿפ סע זיא רע יװ
 ךיוא ןױש סנטצעל ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןיא גלָאֿפרעד ןקיזיר ַאזַא
 ."טלעוו ַא ןענערב, סָאװ ,סרעקימָאק ָאד ןענַײז סע.. ןדִיי-טינ יד ַײכ
 .טלעטש ןוא געוו רעדנַא ןַא ףיוא ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה קינלוקס השנמ

 טגָארט סָאװ ,לזממילש ןוא לאימולש ןטעדוורקעגַא ןוֿפ פיט ַא רַאֿפ
 ױזַא .ּפָאק ןֿפױא לשולעּפַאק לָאמש ַא ןוא ,סעברָאט עתמא ,רעדיילק
 ,לכעבענ ַא יװ ,ןלָאר ענַײז עלַא ןיא טעמּכ קינלוקס השנמ טניישרע
 זיא סע .גנַאזעג ןייק ,ןציוו ןייק טינ ףרַאד רע .רעטֿפָארטשעג-טָאג ַא
 ךַײא ףױא טיג רע ןעוו ךָאנ וצרעד ,"גנַאג רעטגיועצ, ןייז גונעג
 רע טקעוורעד ,ןגיוא עטַאוועמּת ענעקָארשעצ עסיורג ענייז טימ קוק ַא'

 | ,"טֿפַאשביל עקידתונמחדר ַא ךַײלג ךַײא ןיא

 -בלַאה ַא ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא .ס טָאה 1950 רַאורבעֿפ ןיא
 טנעסיֿפינגַאמ יהד, גיא יס יב ןע ןוֿפ םַארגָארּפ-עיזיװעלעט ןקידהעש
 | 0 .,?עשַאנעמ

  .ס טלייצרעד ,עיזיוועלעט ףיוא טירטֿפיוא ןַײז ןגעוו

 יד ןבָאה ,רעטַאעט שידִיי טליּפשעג בָאה ךיא ןעוו ,טסיו ריא;
 ךיא זַא ,טקידלושַאב ךימ רעבַײרש ערעדנַא ךױא ןוא רעקיטירק
 עששילַאקיװמ עשידִיי יד ש:ױגרַאֿפ ךיא זַא ,שילגנע ליֿפוצ דיר
 ךיא ּווװ עידוטס רעד ןיא ןעוועג זיא ,ריא טניימ עז סָאוו .עידעמָאק
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 טרָאד ןבָאה רעקינכעט עלַא ?ןָאשזיועלעט ףױא טליּפשעג בָאה
 ןוא טריקַאטַא טינ ךימ רענייק טָאה ךָאד ןוא ,שידִיי ןדייר ןעמונעג
 ."ןָאשזיוועלעט ןשילגנע םעד שידִיירַאֿפ ךיא זַא ,טקידלושַאב

 ףיוא ןײגרעבירַא ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןײגקעװַא ןַײז ןגעוו

 :ס טבַײרש ,עניב רעשילגנע רעד

 -ניילק ןוא ןטייקסיורג ענַײז עלַא טימ קלָאֿפ שידִיי ןַײמ ביל'כ;

 ןוא רעשידִיי רעד ףיוא ןליּפש ןַײמ ןוֿפ ןרָאי עלַא יד טָא .ןטייקכעל

 ךיא ןיב ,עיזיוועלעט רעדָא ָאידַאר ףיוא ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא

 -ייק ןַא ןבעגעג גנוטכַא בָאה ןוא טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג רדסּכ

 עלַא ןיא .דֵיי עלעטניּפ ןַײמ ןקידיײלַאב וצ ןגַאװ טינ הלילח לָאז רענ

 ַא ןַײרַא לָאמ עלַא ךיא לעטש יױודָארב רַאֿפ ןטקַארטנָאק ענַײמ

 זיא ןושל-עמַאמ .טינ ךיא ליפש ירדנ לּכ וצ רוּפּכ םוי זַא ,ףַארגַארַאּפ

 ןַײמ טימ טּפַאזעגנַײא ושל םעד בָאה ךיא. .רעַײט ןוא ביל רימ
 רעשידִיי רעד ןוֿפ רעטערב יד ןטָארטַאב בָאה ךיא זיב .ךלימ סעמַאמ !

 "סעלָאקש, ןייק ןיא .טנעקעג טינ ךַארּפש רעדנַא ןייק ךיא בָאה ,עניב

 בָאה ךַארּפע עשיסור יד .עגנַאגעג טינ ךיא ןיב סעיזַאנמיג רעדָא

 ןוא טַײצ עצנַאג ןַײמ .סַאג רעד ןוֿפ ךעלסיבוצ טּפַאכעגֿפױא ךיא

 /סעד ןבעגעגקעוװַא טנגוי רעטסעירֿפ ןַײמ ןוֿפ ךיא בָאה עיגרענע

 ןעצ עטשרע יִד.. .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוא רעטַאעט ןשידִיי
 עּפָארײא ןיא ערעירַאק רעשירעליּפשיוש ןַײמ ןוֿפ רָאי ןצֿפוֿפ רעדָא

 ךיא .ןלָאר עשיטַאמַארד ליּפששעג רדסּכ ךיא בָאה עקירעמַא ןיא ןוא
 רעטַאעט ןשידִיי ןיא רנַאשז ןַײמ זַא ,טכַארטעג טינ לָאמנייק רָאה
 -ידיי רעד ףױא רעקימָאק ַא ןרעוו לָאז ךיא זַא ,ןזָאלסױא ךיז טעװ
 טָאה ןרעטש ןַײמ.. .קילעֿפוצ טריסַאּפ ץלַא טָאה סָאד .עניב רעש
 ...רעטַאעט ןשידִיי ןיא טיירב ןוא ךױה ןענייש ןעמונעג םיצולט
 טנידרַאֿפ לָאמַא ןבָאה סע יו רעמ ןענידרַאֿפ ןבױהעגנָא בָאה ךיא
 ןוא רעלסעק ,רעלדַא וו .רעטַאעט ןשידִיי םַײב סרַאטס עטסערג יד
 רעטסנעלק רעד ןעוועג לָאמַא ןיב סָאװ ,השנמ ,ךיא .יקסוועשַאמָאט
 רעד ןרָאװעג סםיצולּפ ןיב ,רעטַאעט ןשידִיי ןצנַאג ןיא רעטלָאצַאב
 | ,רעטַאעט ןשידִיי םַײב רעטלָאצַאב רעטסכעה

 ןענַײז ,טרעגנוהעג בָאה ךיא ןעוו ןוא םערָא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 .לָאמ עלַא ןבָאה יז .טנַײרֿפ ענַײמ ןעוועג רעבַײרש עשידִיי יד
 רעבַײרש עשידִיי עכנַאמ ןבַײרש וצ רימ ןגעוו סטוג רעטיול טַאהעג
 -ביול טימ ןטערטרָאּפ ,ןבירשעג ןעלקיטרַא עצנַאג רימ ןגנוו ןבָאה
 ןבָאה ,ןרעגנוה וצ טרעהעגפיױא בָאה ךיא יו ױזַא רעבָא .ןעגנַאזעג
 ןיא סעקליּפש טימ ןעלדָאנ ןֿפרַאװ ןבױהעגנָא רעבַײרש עבלעז יד
 וצ ןבױהעגנָא ןבָאה ייז לַײװ ,ןסָארדרַאֿפ ךימ טָאה סע.. .טַײז ןַײמ
  טריזינַאגרָא ,ליּפשַײב םוצ ,בָאה ךיא .ןבעל ןטַאווירּפ ןַײמ ןריקַאטַא
 ןיא סיצַאנ ענַײז עעק ןוא ןרעלטיה ןגעק עיצַארטסנַאמעד-ןסַאמ ַא
 ןוא .ןרישזנַארַא וצ סַאד טעברַאעג רעווש רעייז בָאה ךיא .8
 רָאטיערעּפָא קוָאלק ַא סלַא לָאר ןַײמ ןיא בָאה ךיא ןעוו ,טציא
 :ליפשַײב םוצ יו ,רעטרעוו עשילגנע טימ טצונַאב ךיז ןרעדַײנש|
 טָאה ,רָאטיערעשזדירֿפער ,רעניד ,רעּפָאס ,ָאדניװ ,ריעשט ,לביעט

 רעלטיה ןעמוקעג זיא רימ בילוצ זַא ,ןבירשעג רעבַײרש רעשידִיי ַא

 ,טלעוו רעד ףיוא

 ץלַא ,טבױלעג ךימ טָאה קיטירק רענַאקירעמַא יד רעמ סָאװ-
 וצ סַאג רעשידִיי רעד ףױא ןיעּפמָאק רעד ןרָאװעג זיא רעסערג
 ץנַאג ןטכַארט ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןוא ,רימ ףױא ץומש ןֿפרַאװ
 לע ךיא .טינ ךימ ליו ןעמ ּוװ ָאד ןליפש ךיא ףרַאד סָאװ טסנרע
 - ץרימ ףיוא טרַאוו ןעמ ּוװ ,ךימ ליוו ןעמ ווו טרָאד ןליּפש ןייג רעסעב
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 דָאירעּפ רעשילגנע

 רעטַאעט ןיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טרעוו 152 רעבמעצעד 19 םעד
 ,שילגנע ןיא ,ףָאטָאר ירָאגערג ןוֿפ ריא טריֿפעגֿפױא *טסוקואל,
  ןיא .ס טימ ןעגיר ַאיווליס ןוֿפ *ןָאזיס רעט-5 רעד, עידעמָאק יד
 ,לָאר-טּפיוה רעד

 | ײןָאזיס טפיפ יהט : |

 קרָאיײינ ןיא ןבעגעג 1952 רַאונַאי 23 םעד טרעוו עסעיּפ יד

 ,לָאמ 597 טליּפשעג טרעוו יז ּוװ ,רעטַאעט-"*טרָאק, ןיא
 :םעד ןגעוו טבַײרש .ס
 --ביול עקרַאטש ןייק ןגָארקעג טינ קרָאי-וינ ןיא טָאה עסעיפ יד,

 ַא ןבעגעג טָאה טלעוו-רעטַאעט יד רעבָא ,ןעגנַאזעג יד לַײװ ,רעטיצ ַא
 ןענַײשרעד טשרע ןַײמ ןעוועג זיא'ס .תושדח םינּפ ַא ןעזרעד ןבָאה
 סָאד ןוא עסערּפ יִד ןוא עניב |רעשילגנע} רענַאקירעמַא רעד ףיוא
 ןוא סמערָא ענעֿפָא טםימ רימ וצ זָאל ַא ןבעגעג ךיז טָאה םוקילבּפ
 רעד בילוצ טזָאלרַאֿפ סע בָאה ךיא זיב רָאי 2 ןטלַאהעגנָא טָאה'ס
 - ,"שטעיּפ גנירעוָאלֿפ;

 ;טבַײרש ןילדרעווס .נ

 ףױא ןסירעג ןרָאי ןוֿפ ףױל ןיא ךיז טָאה קינלוקס השנמ..
 רעד ףיא דיחי-ןב ןייק טינ רע זיא ...טכיזניה רעד ןיא ייוודָארב
 טלעוו יד ןעמעננייא טעוו'מ זַא ,טניימימ.. קעװוַא ליוו ןעמ... וינעווע
 עשינײטַאל עשירטקעלע טימ עקַאט טכיול ןעמָאנ סקינלוקס השנמ..

 ,רעטַאעט טרָאק רעיױודַארב םעד ןוֿפ קרַאמ ןרעביא ןבַאטשכוב
 רַאֿפ ..ןעמונעגנַײא טינ ךָאנ ןגעוטסעדנוֿפ רע טָאה טלעוו יד רעבָא
 השנמ ;הֿבוט הרוׂשב ַא ָאי רעבָא רימ ןבָאה ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט יד
 רעטַאעט לָאמסָאד טליּפש קינלוקסי

 טדערעג ,ןושל-עמַאמ טעשטעלַאקעצ ,עטַאװעשיקעל ךיז טכַאמעג
 -טשרע ןַא זיא רע... רעטַאעט ןייק טליּפשעג טינ רעבָא ,דייר עבָארג
 עידעמָאק רעד ןיא זיא קינלוקס ,ליוו רע ןעוו רעקימָאק רעקיסַאלק
 קינלוקס גנַאל יו... קעוַא טינ רנַאשז ןַײז ןוֿפ |"ןָאזיס טֿפיֿפ יהד ,}

 רעבָא ןסייוו רימ ,ןגָאז וצ רעווש זיא ייוודָארב ףיוא ןטלַאה ךיז טעוו -
 ןַײז וצ ןוֿפ טַײװו ץנַאג ךָאנ רע זיא טובעז ןַײז טימ זַא..ָאי ןוש
 -טסעֿפ יד זיא ךעלקיטייױו רעבָא.. ?טנעסיֿפינגַאמ יהד עשַאנעמ,-
 .ןֿפ ךשמב טָאה קינלוקס רעליפשיױש רעשידִיי רעד זַא ,גננלעטש-

 טיא טעמרָאקעג ןוא םלוע ןשידִיי םעד טצעשעגנירג ןרָאי ןוא ןרָאי
 :היאר אהו .דִיי-טינ רַאֿפ רָאנ רע טָאה ץרא-ךרד .ענעקעמ טימ
 סע רימָאל.. רעטַאעט ןליפש וצ טימַאב ךיז רע טָאה יז רַאֿפ
 | ,".ןקנעדעג

 ;טבַײרש ןַאמלעגָאֿפ ,לר

 השנמ רעזזנא ןעז ןעגנַאגעג סערעטניא סורג טימ ןיב ךיא,
 ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא גנַאל ןרָאי .ייוזָארב ףיוא קינלוקס
 ןטלַאהעג רימ ןבָאה גנַאל ןרָאי .רעטַאעט וינעווע דנָאקעס ןיא סיא

 ןוא ןסעיפ יד וצ גנויצַאב ןַײז ןעלדַאט ןיא ןוא טנעלַאט ןַײז ןביול ןיא
 וצ טַאהעג רימ ןבָאה טציא.. טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,קלָאר יז וצ

 רעשילגנע רעד ןיא ןוא עסעיפ רעשילגנע ןַא ןיא ןקינלוקס ןעז |
 -דָארב יד ,טֿפול רעייודָארב יד -- דַאז עקידריווקרעמ ַא ןוא ,ךַארפש
 .רימ סָאװ ,סָאד טכיירגרעד טָאה ךַארּפש עשילגנע יד ןוא עניב רעיו

 רעשידִיי רעד ףיוא ןקינלוקס טימ ןכיירגרעד טנָאקעג טינ ןבָאה

 ןוא ,עסעיּפ רעשיטַײל ַא יא ןעזרעד ךעלדנע םיא ןבָאה רימ .עניב

 ןטכע ןַא ןוֿפ עלָאר רעתמא ןַײז ןיא ןקינלוקס ןעזרעד ןבָאה רימ

 -ירט, עקידנעטש ענַײז ןָא ,רעליפשיש-רעטקַארַאכ ןוא רעקימָאק

 :ס089

  טָאה וינעווע דנָאקעס ףױא..
 ,"ןזױה יד ןבױהעג, ,ןציוו טגָאזעג ןרָאי עטצעל יד רַאֿפ קינלוקס

 ןופ ןָאסיססעל

 -ייוצ יד טימ ןטעלפוק עװָאברַאקס יד ןָא ,ןןעגנוצוּפַאב} "סגנימ
 -רוב ןוא ליױװעדָאװ יד ןָא ,ןשינערעהוצנָא ןוא ךעלטרעוו עקיטַײד
 רע סָאֹו ,ןטקעֿפע עשילַארטַאעט עקיליב יד ןָא ןוא ןרעינַאמ-קסעל
 ַא ןעועג תמאב זיא'ס .עניב רעשידִיי רעד ףױא ןצונַאב טגעלֿפ

 ןוא ןטרעסעבעגסיוא ןַא ,ןטרעדנערַאֿפ ַא טציא ןעז וצ םיא ןגינגרַאֿפ

 יד רַאֿפ ןוא "םִיוג, יד רַאֿפ זַא ,םױא טזייו סע .ןטרעטיילעגסיוא

 ךס ַא רעליפשיױש רעשידִיי ַא טָאה ןדַײי עשילגנע |ךעלכַארּפש|

 ַא טַײצ עצנַאג יד טגָאנעג רימ ַײב טָאה סע ןוא .ץרא-ךרד רעמ

 .?גניֿצַאב ַאזַא זדנוא סע טמוק סָאוורַאֿפ :קנַאדעג

 םנוֿפ עידעמָאק עשיטסירעטקַארַאכ ַא זיא אֿפוג.. עסעיפ יד
 יד .. קרָאירינ ןיא סרערושטקעֿפונַאמ-סערד עשידִיי יד ןוֿפ ןבעל
 קינלוקס השנמ טליפש ףתוש ןטנירגעגסיוא ןטייווצ םעד ןוֿפ עלָאר
 ןוֿפ עלָאר רעטנַאקַאב-טוג ןַײז ןיא ןקינלוקס ךיז רַאֿפ ָאד טעז ריִא.
 ןוא גולק ץנַאג... זיא סָאװ ,רוחב ןטלַא ןקיצרַאהטוג ןוא ןקיטומטוג ַא
 זיא סָאד .. לכעבענ ַא ןוֿפ קורדנַײא םעד טכַאמ רע. שטָאכ ,ערטיכ
 ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא עלָאר עטבילַאב עקידנעטש סקינלוקס
 טבעל רע רָאנ ,טינרָאג ןױוש יז טליּפש רע זַא ,טבעלעגנַײרַא ױזַא
 ןָאט םענעגייא ןַײז ,עלעמיטש ענעגייא ןַײז ךיז טָאה קינלוקס.. יז
 ,קימימ ןוא טסעשז םענעגייא ןַײז ,עיצַאנָאטניא רעסיזועג ַא טימ
 לָאז רע סָאו ןענעקרעד םיא טנָאק ריא .סנַײז ןצנַאגניא זיא סָאװ
 ."ןייֵלַא ךיז קידנעטש שיטקַאֿפ טליּפש רע לַײװ ,ןליפש טינ

 -דייש יד ףיוא רעטַאעט- ךוב ןַײז ןיא טבַײרש רענסַאג ןָאשזד
 :|ןיבאר סקעלַא ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא| "ןגעוו

 טלָאװ ,"ןָאזעס רעט-5, עידעמָאק סנעגיר ַאיווליס ךייש סָאװ,
 טינ ,גנוריֿפֿפױא ַאזַא וצ קיטליגכַײלג ןעוועג ךעלנייוועג ייוודָארב
 ףָאטָאר ירָאגערג ןוֿפ ישזער רעטֿפַאהרעטסײמ רעד ףיא טקוקעג
 ױזַא ךיז טָאה ףרַאהוו דרָאשטיר ןכלעוו ןיא לבמַאסנַא ןטוג םעד ןוא
 ,לזמ טַאהעג טָאה ליּפש סָאד רעבָא ,ןיוודוג ,רמ סלַא טנכייצעגסיוא
 טנַאקַאב זיא סָאװ ,טײקיברַאֿפליֿפ סקינלוקס השנמ קנַאד ַא סָאד ןוא
 זיא סָאד זַא ,קֿפס ןייק ָאטינ זיא'ס .רעכוזַאב-רעטַאעט ןשידיי םעד
 ןבעגעגסיױרַא טָאה קרָאידוינ סָאװ ,שובלמ רענעטינששעגוצ-טסעב רעד
 ַאזַא זיא ןיזֿפרַאש ןוא רעיורט ןַײז .ןענָאזעס ךס ַא ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא
 עיצַאוטיס רעכעלרעכעל ַא ןיא וליֿפַא ןזָאלרַאֿפ םיא ףיוא ךיז ןָאקימ זַא
 ףיוא טבייה רָאיטקַא רעקיסקיוועגניילק רעד טָא ןעוו .סיזירק רעדָא
 -םעטָא סע זיא ,ןרעטַאלֿפ טנעה ענַײז ןוא למיה םוצ ןעמערב ענַײז
 סָאו ,טייקידהענכה יד ןבעגוצרעביא םיא טגנילעג'ס .קידנּפַאכרַאֿפ
 יו טלדנַאהַאב טלעװ יד עכלעוו ,יד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא

 .ןטרַאװרעד וצ טינרָאג ןבָאה ייז ןוא רעדניקֿפיטש

 זיא ליפש סָאד זַא ,ןבירשעג טָאה "*יטעיירַאוװ לַאנרושז רעד

 רעד טימ ןָא טסיירי'ס לַײװ ,קינלוקס השנמ ןוֿפ טסוג ןיא סיוכרוד

  תואיקב ןַײז סױרַא טמוק םוטעמֹוא לַײװ ךיוא ןוא טעטילַאטנעמיטנעס

 טימ םישודיח יד ןיא טײטשַאב טייקשהירב ןַײז .טֿפַאשטינעג ןוא

 םיא רַאֿפ שודיח ַא וליֿפֵא לָאמַא -- םלוע םעד טמענ רע עכלעוו

 -ַאטקנוּפ ַא עי רטסיגער וצ רעּפרעק ןצנַאג ןַײז קידנצונַאב -- ןיילַא

 .ףורּפָא רעדָא עיצ

 , רַאֿפ ,ָאי .ןעטנעמ ןצנַאג םעד ןוֿפ וו ןוֿפ זיא גנוריזירכָאניס ןַײז

 ןיא ןַײז סָאד געמ ,שטיעמ ןצנַאג םעד ןוֿפ טײקנרױלרַאֿפ רעד

 -וצ .ןעגנוגנידַאב עקידהנושמ ןיא וליֿפַא רעדָא שינעשזדנַאלב ןַײז

 טייהסעטנעמ עצנַאג יד זַא ,ליֿפעג סָאד ריא טָאה ,םיא וצ ךיז קידנקוק

 | .תונורסח יד וצ טצעזעגסיוא זיא

 ,טכוזַאב בָאה ךיא סָאװ ,"ןָאזעס ןט-5, ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעד ַײב

 רעד ןיא ןָאטעגנַײרַא ױזַא ןעועג טינ רענייק ,רימ ךיז טכוד ,זיא
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 .החמומ רעשיריפסקעש רעד ,לעפמָאק זמיעשזד רָאסעֿפָארּפ וו ליּפש

 זיא'ס זַא ,קנַאדעג םעד ןֿפורעגסױרַא רימ ַײב טָאה גנוקיצטנַא ןַײז

 .ןצַאיַאּפ סריפסקעש ןוא ןקינלוקס ןשיווצ טֿפַאשהבורק ַא ַאד רשֿפא

 טיגימ ןעוו םינפ ןרעסעב ַא טַאהעג רעטַאעט רעזדנוא טלָאװ רשֿפא

 ."סנואלק רעדָא ןצַאיַאּפ יד וצ רעביא סע

 ישטעיפ גנירואלפ יהט;

 -ליוו ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא 1954 רעבמעווָאנ 10 םעד
 ,סטעדָא דרָאֿפילק ןוֿפ *שטעיּפ גנירעוָאלֿפ יד, עמַארד יד ןָאטגנימ
 ייוצ ,רָאמיטלַאב ןיא ךָאװו ַא טליּפשעג עסעיּפ יד טרעוו ךָאנרעד
 ןוא ןָאטסָאב ןיא 1954 רעבמעצעד 6 םעד ,ןָאטגנישַאו ןיא ןכָאװ
 "וינ ןיא עסעיּפ יד ןליּפש ןָא ןעמ טבייה 1954 רעבמעצעד 20 םעד

 ."חונע לָאר-טּפיוה רעד ןיא .ס טימ *רעטַאעט-*ָאקסַאלעב, ןיא קרָאי

 ס'.ס ןגעוו ןֿפורעגּפָא םרַאװ רעייז ךיז טָאה עסערּפ עצנַאג יד
 -נרע ַאזַא ןעױרטרַאֿפנָא סָאד טביולעג ןעמ טָאה סרעדנוזַאב ,ןליּפש

 .ס יװ רעקימָאק ןרעלוּפָאּפ ַא וצ "חונ; יװ לָאר עטס

 רעשילגנע רעטמירַאב רעד סיוא ךיז טקירד .ס וצ ווירב ַא ןיא

 ;ילטנעב קירע רעקיטירק-רעטַאעט

 .עסעיפ סטעדָא ןליּפש רעַײא ןעז ןעמוקעג לָאמַא ךָאנ ןיב ךיא
 סָאװ ןעגנוניימ ןגָאװצסױרַא עיסעֿפָארּפ ןַײמ רַאֿפ טכַאמעג בָאה ךיא
 סיוא רימ ןלעֿפ ,ןליּפש ךַײא עז ךיא ןעוו רעבָא .ןָאט ןענָאק ןרָאיטקַא
 ןליֿפ ןכַאמ ךַײא ףרַאד ,עסעיפ רעד ןיא טוט ריא סָאװ סָאד .רעטרעוו
 טבעלעג טינ טָאה ריא .ןרָאװעג ןריובעג טנעז ריא סָאװ ,ךעלקילג
 ."אנקמ ךַײא ןיב ךיא .טסיזמוא

 ,סטעדָא דרָאֿפילק טגָאז סע סָאװ רעביא טיג ךַײרנערהע םייח
 "סיוא טָאה רע סָאװרַאֿפ ,"שטעיּפ גנירעואלֿפ יהט; ןוֿפ רבחמ רעד
 י : :"חונ; לָאר יד ןליּפש וצ .ס ןבילקעג
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 וצ ףיוא רָאיטקַא ןַא ןעניֿפעג וצ ןעוועג גנירג טינ ךיוא זיאיס...,

 יסיירט רעסנעפס ןעניז ןיא טַאהעג סטעדָא טָאה טשרעוצ .ןזונ ןליפש

 -לוקס השנמ ןעעזעג ַײנסֿפױא רע טָאה ןַאד .שטרַאמ קירעדערֿפ ןוא

 ןקינלוקס ןעעזעג רע טָאה לָאמ עכעלטע ."ןָאזיס טֿפיֿפ יד, ןיא קינ |

 .ןרָאװעג טכַאמעג סולשֵאב רעד זיא ךעלדנע ןוא ,עידעמָאק רעד ןיא

 -- "הטרח טינ בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא סולשַאב ןעוועג זיאיס;

 ריא בוא ,םזימָאק ןַײז ?קינלוקס אקוד סָאװרַאֿפ -- .סטעדָא טגָאז

 -וָאנימ ךיז טקידנערַאֿפ ,טנעלַאט סקינלוקס טימ טנַאקַאב טוג טנעז

 סױרַא םיא טקעטש המשנ ןַײז זַא טגָאזעג טלָאוװ ךיא .טעמוא טימ ,ענ
 עלַא טינ .רָאיטקַא רעטוג ַא רע זיא םעד רעסױא .גױא יד ןֿפ
 ַא זיא קינלוקס .רעליּפשיוש ַא ךיוא רעקימָאק רעטוג ַא זיא ..לָאמ
 ."גנַאר ןכיוה ַא רָאג ןוֿפ רעליּפשיו!ע-רעטקַארַאכ

 :טבַײרש לַאטשירק ןָאעל

 -עטיל ַא ןֿפ קרעװ עטונ זַא ,גנוניישרע עטֿפָא ץנַאג ַא זיא'ס;

 ערעדנַא ןיא גלָאֿפרע ןבָאה ןוא ןרעװ טצעזרעביא ןלָאז רוטַאר

 זַא ,גנונַײשרע עדנשַארעביא ןוא ענעטלעז ַא רעבָא זיא'ס .ןכַארּפש

 עניב רעד ףױא ןעֹמָאנ ַא טכַאמעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעליּפשױש ַא

 ןיא ךיוא עניב רעד ףיוא ךַײרגלָאֿפרע ןליּפש לָאז ,ךַארּפש ןייא ןיא
 גנוננַײשרע עדנשַארעביא ןוא ענעטלעז ַאזַא .ךַארּפש ערעדנַא ןַא

 ,עניב רענַאקירעמַא רעד ףיוא קינלוקס השנמ ןוֿפ ןיפש סָאד זיא

 ןחנ ןגעוו סטעדָא דרָאֿפילק ןוֿפ עסעיפ רעד ןיא טציא סרעדנוזַאב
 גנירעוָאלֿפ יד, טסייה סָאוו ,עסעיפ יד זיא סָאד .הבית רעד טימ

 -רַאֿפ קינלוקס השנמ... ("למייב-עקשרעֿפ עדנעילב סָאד,) "שטעיּפ
 דוֿבּכ רעמ ןוא רעמ ץלַא *ייוודָארב, ףוא ןליּפש ןַײז טימ טֿפַאש

 ןוא טמַאטש רע רעכלעוו וֿפ עניב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד

 -כיורטש ערעייהעגמוא ץָארט ןסקַאוועגסיוא זיא רע רעכלעוו ףיוא

 .ןעגנול

 גלָאֿפרע ןסי ורג ןטשרע ןַײז טַאהעג טָאה קינלוקט השנמ ןעוו.

 ,ןעגיר עיווליס ןוֿפ ?ןָאזיס טֿפיֿפ יהד , עסעיּפ רעד ןיא ייוודָארב ףיוא

 "רעד טֿפָא רעיײז טָאה רע רעכלעוו ןיא עלָאר ַא טליֿפשעג רע טָאה

 ןילַא רע סָאװ ,סענעצס עטסנטָארעג יד ןיא םלוע םעד טנָאמ

 לָאמ ךס ַא זיא רע עכלעוו ןיא ןסעיפ יד ןיא ןֿפַאשעג ךיז רַאֿפ טָאה

 ינעווע דנַאקעס ףױא "רעקי מָאק רַאטס, סלַא -- ןטָארטעגֿפױא

 עטסנרע יד ַײס ,רעקיטירק-רעטַאעט רענַאקירעמַא יד ַײס רעבָא

 -רענָא ןוא טנעקרעד דלַאב ןבָאה ,ןשטנעמ-רעטַאעט רענַאקירעמַא

 -ָאק רעלוֿפטנעלַאט ַא יי רעמ ךס ַא זיא קינלוקס השנמ זַא ,טנעק

 .עניב רעד ףױא טייקיניילק ןייק טינ ךיוא זיא סָאד שטָאכ ,רעקימ

 "עניב ןקיטַײזליֿפ ןוא ןטנַאסערעטניא ןַא טנעקרעד םיא ןיא ןבָאה ייז

 .טימ עידעגַארט וליֿפַא ןוא עמַארד ןליּפש ןָאק רעכלעוו ,רעלטסניק

 רעבָא ,טײקכַאֿפנײא רעבלעז רעד טימ ,טײקכעלריטַאנ רעבלעז רעד

 .עידעמָאק יו רעביוצ רעקיניױו טינ טימ ןוא טײקֿפיט רעמ ליֿפ ט

 עכלעוו ,ןעטנעמ-רעטַאעט רענַאקירעמַא עטסנרע יד ןוֿפ רענייאי

 השנמ ןיא טנעקרענָא ןוא טנעקרעד ןטֿפַאשנגײא עקיזָאד יד ןבָאה

 רַאֿפרעד .סטעדָא דרָאֿפילק גרוטַאמַארד רעד ןעוועג זיא ,קינלוקס

 עכלעוו ,עֶסעיּפ סטעדָא ןיא '"חנ, ןוֿפ עלָאר יד קינלוקס טציא טליּפש

 -עג-רעדנּווװ רעשילביב רעד ןוֿפ רעבױצ סעד זייוולייט טגָאמרַאֿפ

 -ָאבמיס םענרעדָאמ טסכעה ַא ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא יד זייוולײט ,עטכיש

 יו ןטכַארטַאב סע ריא ֿטנָאק ,טליוו ריא זַא... .קיטש-רעטַאעט ןשיל

 ןוֿפ עסעיפ יד... .עידעגַארט סע זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא ,עידעמָאק

 ןיזֿפרַאש לסיב שביה ַא טימ ןבירשעג עקַאט זיא סטעדָא דרָאֿפילק

 ."יּפשױש ַא ךָאנ ןלעטשוצרָאֿפ ךיז רעווש זיא'ס רעבָא ,רָאמוה ןוא

 עלָאר עטנַאסערעטני א רעייז ןוא עטרי צי ילּפמָאק יד טלַאוװ סָאװ ,רעל
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 יי יי + הוה 5. יז .טישאקמלריי טיי = היי = -ןאאיאושרשטיימיאטשקוראטאש == שח3ײח -  הסא =

 ךָאד וא טײקֿפיט ןוא טסנרע ליֿפױזַא טימ ןליּפש טנָאקעג חנ ןוֿפ
 ..טײקטכַײל ןוא רָאמוה ליֿפױזַא טימ

 ןוֿפ טמוק רעכלעוו ,דִיי ַא זיא סטעדָא גרוטַאמַארד רעד יו ױזַא-.
 -עגזיוה ןַײז טימ ןוא הבית רעד טימ חנ טרעוו ,בוטש רעשידִיי א
 טלעטש דניק שידִיי ַא יװ דָארג ןסיוועג ַא זיב טלעטשעגרָאֿפ דניז
 עִירֿפ-רָאג יד ןיא שמוח ןענרעל ןָא טבייה רע ןעוו רַאֿפ םיא ךיז
 ,ןעידִיי ַא ןוֿפ אקווד טינ עסעיפ ַא סע זיא ךַאד ןוא.. ןרָאי-רעדניק
 ךױא זיא ױזַא .רעטקַארַאכ ןוא טלַאהניא ןכעלטלעוולַא ןַא ץוֿפ רָאנ
 ןוֿפ טליּפשעג טרעוו רע יו ,חנ עסעיפ רעד ןוֿפ דלעה-טפיוה רעד
 ַא רַאֿב ןלָאר עטסרעווש יד ןוֿפ ענייא זיא סָאד .קינלוקס השנמ
 ןוא עיזַאטנַאֿפ ןוֿפ שימעג ַא זיא רעטקַארַאכ רעד לייװ ,ועליּפשיוש
 ענייא ךיוא זיא עלָאר יד .רָאמוה ןוא םזיגַארט ןוֿפ ,טייקכעלקריוו
 רעד ףיוא טַײצ עצנַאג יד טעמּכ זיא חנ לַײװ ,ןלָאר עטסגנעל יד ןוֿפ
 ױזַא ןוא טכַײל ױזַא סױרַא יז טמוק קינלוקס השנמ ַײב רעבָא ,עניב
 רָאנ ,טליּפעעג טינ רעטקַארַאכ םעד טלָאװ רע ךַײלג יו ,ךעלריטַאנ
 -כעלעג רועש ַא ןָא סױרַא טֿפור רע .ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ טבעלעג
 ַא טימ טינ לָאמנייק רעבָא ,גנולעטשרָאֿפ רעד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא רעט
 ךיױא יוװ ןוא) ןענָאק רעקימָאק יװ היועה רעקיליב זיא סע רעכלעוו
 ליפש ןקיניזֿפיט לַאמטֿפַא ןוא ,ןלעדייא טימ רַאנ ,(ןַאק קינלוקס השנמ
 ןרערט סױרַא ךיוא טֿפור רע ןוא ,גנוגעווַאב ןוא קנַאדעג ,טרָאװ ןוֿפ
 ענעצס רעד ןיא ,ליּפשַײב םוצ ,יוװ ,רעיושוצ יד ןוֿפ ןגױא יד ןיא
 בַײװ ןַײז -- ןיז ַײרד ענַײז ןוֿפ רעטומ רעד ןגעוו טדער רע ןעװ
 .הביה רעד ןיא טברַאטש יז יו םעדכָאנ ,ןירעטיילגַאבסנבעל ןוא
 ,"ויתורודב היה םימּת קידצ שיא חנ, ןבירשעג טייטש שמוח ןיא..
 ַא ,קידצ ַא שטנעמ ַא ןעוועג זיא חנ; זיא ןוֿפרעד שטַײט רעד סָאװ
 טָאה חנ ןוֿפ עלָאר יד ןליּפש ןַײז טימ ."רוד ןַײז ןיא רענעמוקלוֿפ
 רענַאקירעמַא ןוֿפ תונורכזה רֿפס םעד ןיא זַא ,טנידרַאֿפ קינלוקס ךיז
 ַא רעלטסניק ַא שטנעמ ַא זיא השנמ, :ןבירשעג ןייטש לָאז רעטַאעט
 | "."רוד ןַײז ןיא רענעמוקלוֿפ

 ןיאנ "ןגעוודייש יד ףיוא; ךוב ןַײז ןיא טבַײרש רענסַאג ןָאשזד

 :|ןיבַאר סקעלַא ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד

 טילבעגרעדנַאנַאֿפ זיא ,עירָאגעלַא ןַא ,"עקשרעּפ עדנעילב יד;

 ַא ןוֿפ קורדנַײא םעד ןֿפורעגסױרַא טינ טָאה'ס זַא ,תוטשּפ ַאזַא טימ

 קינלוקס השנמ רעקימַאק סקלָאפ רעסיורג רעד .ךַאז עטלצניקעג

 ןרָאװעג זיא רע זַא ,טכע יױזַא "חנ, ןוֿפ עלָאר יד טכַארבעגסױרַא טָאה

 ,"עקשרעפ רעדנע:לב, רעֶד  וֿפ ןלייט עסיורג .ּפיט רעקידעבעל ַא יו

 -רַאֿפ ןליּפש סקינלוקס קנַאד ַא ןענַײז ,1954:55 ןיא טריֿפעגֿפױא

 טימ שטעווק ןייז ,לשמל .רעטַאעט קידהיחמ ןיא ןרָאװעג טלדנַאוו

 -רעקרַאֿפ ןַײז ,טנעה יד ףיונוצ טגייל רע יװ ןֿפוא רעד ,ןעלסקַא יד

 רעקיזָאלֿפליה רעד טימ טשימעג ,ןגיוא סבייל ַא ןוֿפ קסַאילב ַא ןרעּפ

 רעדָא קוק רעטקישעג ַא סנַײז ,קילב סענעסּפעש ַא ןוֿפ טייקידלודעג

 .טסנוק עתמא תועדה לכל ןענייז עיצַאנָאטניא עליטש ַא !

 "דימ-טלעוו ןוא גנורַאֿפרעד-טלעו רעצנַאג ןַײז טימ קינלוקס
 יד שטָאכ ,שטנעמ ןימ םוצ יױרטוצ םעד ןטלַאהעגנַײא טָאה טייק
 רעד ףױא ץרַאה ַא ןגָארט .עקידלקַאװ ַאזַא טנַײה זיא טייה:עטנעמ

 -לעוו ,רענייא ךָאנ וצרעד ןוא ,ןבָאה ביל ריא ךָאד ןוא טייהזעטנעמ

 ןגָארטעגכרוד ןרעוו ןקָאטיו עטסֿפרַאש ענַײז זַא ,טקעדטנַא רעכ

 .ןוא בַײװ םוצ טֿפַאשביל רעד ןוֿפ טייקכעלקריוו רעמיטניא רעד ןיא

 | .החּפעמ

 רוטַאמַארד סטעדָא ןיא םגפ ַא יװ ןעזעגסיוא טַאה סָאװ סָאד'

 ."עניב רעד ףיֹוא ןעועג ןקתמ קינלוקס טָאה ;עיג
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 ןופ ןָאלץי 'סקעל
 טעעיײי

 שי: .עייייי = 4 טייג יי יח השיחה א ליפ -.יקאמקאשיזיזיז ןייששו =

 ײישזדנַאלּפ יד;

 ףיוא ןטערטֿפױא טלָאזעג .ס טָאה 1956 רעבמעטּפעס 26 םעד
 זיא טירטֿפיױא ןַײז רעבָא ,*שזדנָאלּפ יד, עסעיּפ ַא ןיא עיזיוועלעט
 ןַא ןיא .טוג וצ טינ טליֿפ רע זַא ,ץוריּת ןטימ ןרָאװעג ןֿפורעגּפָא
 -יט ףיוא ןליּפש טינ טנַײה טעװ קינלוקס השנמ סָאװרַאֿפ , לקיטרַא
 עקיטכיר יד זַא ,{ךַײרנערהע םייח | סניווק ןַאמרעה רעביא טיג *יוו
 טָאה רע לַײװ ,רַאֿפרעד זיא ףיוא טינ טערט .ס סָאװרַאֿפ הביס

 סנעמעוו טנַאקירבַאֿפ-רעדיילק ןשידִיי ַא ןוֿפ לָאר יד ןליּפש טלָאזעג

 ידּכ קירבַאֿפ ןַײז רעטנוא טדניצ רע זַא ,טכעלש ױזַא ןעייג ןטֿפעשעג
 ,ןטלַאהעג טָאה .ס .גנוקידעשטנָא-סגנורעכיזרַאֿפ ןענָאמ ןענָאק וצ
 טלָאװעג טינ יז ןוא ,רעטקַארַאכ ןַײז רַאֿפ טינ טסַאּפ לָאר יד זַא

 ,טגנַאלרַאֿפ סיוכרוד רעבַא טָאה רעסודָארּפ-עיזיװעלעט רעד .ןליּפש

 -רַאג יד טסּוװרעד ךיז ןבָאה  ןוֿפרעד .לָאר יד ןליּפש ָאי לָאז .ס זַא

 ןבָאה עכלעוו |ןטנַאקירבַאֿפ-רעדיילק| ,סרערושטקעֿפונַאמ טנעמ

 יז זַא ,םַארגָארּפ סָאד טרעסנָאּפס סָאװ ,עמריֿפ רעד טרעלקרעד
 טָאה'מ .ןטקודָארּפ עריא ןגעק טָאקיַָאב ַא ןרעלקרעד ןלעוו

 יד ןוא טנַאקירבַאֿפ"עקלַאיל ַא ףיוא רעטקַארַאכ םעד טרעדנעעג

 ,רָאיטקַא ןשידַיי-טינ ַא ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג זיא לָאר

 ייליװ לסנָא;

 -עג טריֿפעגֿפױא ןעווייה וינ ןיא זיא 1956 רעבמעווָאנ 12 םעד
 ילושזד ןוֿפ *יליו לקִנָא; ,לָארילטיט רעד ןיא .ס טימ ;ןרָאװ

 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוא ןָאטסָאב ןיא ךָאנרעד ,ןַאמלע גניווריוא ןוא סנריוב
 ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט-*} דלָאג, ןיא 1956 רעבמעצעד 20 םעד ןוא
 ,ןָאזעס ןצנַאג ַא ןעגנַאגעג זיא עסעיֿפ יד ּוװ

 ײוָאמיײיס .רמ ןפ טעזעג סָאד,

 -טסעוו דנַאליײא גנָאל ןיא ןטָארטעגֿפױא .ס זיא 1959 ינוי 5 םעד
 ,"ןָאמייס .רמ ןוֿפ ץעזעג סָאד; ןוֿפ לָארטּפױה רעד ןיא רעטַאעט ירוב

 - יד .סנריוב ילושזד ןוֿפ
 ןעגנַאגעג זיא עסעיּפ
 "רעד זיא ןוא ןכָאװ 4

 ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנ
 ,יטיס קיטנַאלטַא ןיִא
 -גנישַאװ .,רָאמיטלַאב
 "יש ןוא טיָארטעד ,ןָאט

 יב .עגַאק
 ,ס זיא 1960 רעמוז |

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא|
 ,שזדירבמעק ןיא ןליּפש וצ לַאװיטסעֿפ- עמַארד שזדירבמעק ןוֿפ
 ָאטערביל ,יַאנעלעה ַאלעב ַאל, רעדָא ,*יָארט ןוֿפ ןעלעה, ןיא ,סַאמ

 .ךַאבנעֿפָא ןוֿפ קיזומ ,רערַאב לעשרַאמ ןוֿפ סקיריל ,ןַאמֿפָאה ליֿפ ןוֿפ
 ןשינָאֿפמיס ַא טימ ןכָאװ 8 .ןרָאװעג טליּפשעג טרָאד זיא עסעיּפ יד
 5000 רַאֿפ רעטַאעט ןֿפָא ְזַא ןיא רעצנעט ןוא רעגניז 50 ,רעטסעקרא
 | ,גנולעטשרָאֿפ עדעי וצ רעכוזַאב

 יןיִזָאָה טניינ יטרָאפ יהט
 טריֿפעגֿפױא "דליג; רעד ךרוד זיא 1960 רעבָאטקָא 10 םעד

 רעד, עידעמָאק יד רעטַאעט-?טסוקואל,-רעיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאװעג
 עסעיּפ יד .יקנערֿפ ןילָארעלק ןוא ואל סנערָאלֿפ ןוֿפ ?ןיזוק רעט"-9

 םעד קרָאידוינ ןיא טריֿפעגֿפױא לָאר-טּפיױה רעד ןיא .ס טימ טרעוו
 ,0 רעבָאטקָא 27
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 רע ט ַאע ט ןשידיי
 יב

 .נ .רד טבַײרש ?ןיזוק רעט"-9 רעד, ןיא ןליּפש ס'.ס ןגעוו

 | :ןילדרעווס

 ףױא טליּפוש ןוא יױודָארב ףיא רעדיוו זיא קינלוקס השנמ}
 זיא שיטקַאֿפ לַײװ ,ןגָאז וצ ױזַא שינכעט רעבָא זיא סָאד .שילגנע

 עקיטייד-יױוצ יד סונימ וינעווע דנָאקעס ףיױא ץלַא קינלוקס ךָאנ
 :םעּפע ךָאנ ןוא ,שילגנע עניוָאלַאּפ ןוא שידִיי-יצח םעד ןוא ןציוו

 ףיוא .עסעיּפ ןייק טַאהעג טינ וינעווע דנָאקעס ףיוא טָאה קינלוקס

 "ןיזאק 2049 יהד , .עסעיפ ןייק טינ ךוא טציא רע טָאה יײודָארב
 ריא טנָאק ,ףרַאש וצ ןַײז טינ טליוו ריא ביוא .עסעיּפ ןייק טינ זיא

 .סנייא ץלַא זיא לּכה-ךס ןיא .עסעיּפ *עכַאווש, ַא זיא סע זַא ,טָאז
 ."?עיצעפס, זיא עידעמָאק יד זַא ,קורדנַײא םעד טַאהעג ךיוא בָאהיכ

 -דנָאקעס םעד טול ןקינלוקס רַאֿפ ןרָאװעג טעוועגירטסעגֿפױנוצ
 סױרַא ךיז טקור |טלַאהניאו ןרעגָאמ םעד ןיא . ,"טפעצער, וינעווע
 סע זיא רעױשוצ ןשידִיי ןרַאֿפ .רעקימָאק רעטבַאגַאב רעד קינלוקס
 ןטימ ךרודַא *ךיז טסעומש, קי נלוקס ןעוו ןָאד וליֿפַא סעַײנ ןייק טינ

 -ַאבמַא, ןיא..לסיֿפ ןטימ יצ ַא טוט רע ןעוו רעדָא םלוע לש ונובר
 בוח רעזדנוא רַאֿפ רימ ןטלַאה סָאד ןעמ טכַאל רעטַאעט-"רָאדַאס

 השנמ טפיוהרעביא טרעויל רעטכעלעג םעד ןוא ,ןטכירַאב וצ
 | יי יי ."קינלוקס

 :טבַײרש | סיװעשַאב 1 לַאגעס .ד

 ענױזַא בילוצ טנורג וצ ןעגנַאגעג זיא רעטַאעט עשידִיי סָאד..,

 ןייא ּוװ עסעיפ ַא זיא סע .שינָארכ יז ןוֿפ טדייל ייוודָארב .ןסעיפ
 ףךיוה ךעלנייוועג זיא רענייא רעד .םלוע םעד ןטלַאה ףרַאד שטנעמ

 רעד ףיוא טַײצ עצנַאג יד ןַײז ןענָאק לָאז רע ידּכ רעבָא ,טריטנעלַאט

 ןיוש ךיז טָאה רע סָאװ ,תולעמ יד טימ ןענעכייצסיוא ךיז ןוא עניב
 יד ןטכַארטסױא ןעמ זומ ,לָאמ עקילָאצמוא טנכייצעגסיוא ייז טימ

 -עעשעג יד ןוֿפ קיגָאל יד ןענהלוועַאב ,גנולדנַאה יד ןסַאּפוצ ,עיצקַא
 דנָאקעס ףיוא ןסעיּפ ענױזַא ןיא טליּפשעג טָאה קינלוקס השנמ .ןשינ
 וצ ןדיינש סָאװ ,רעסַאֿפרַאֿפ ןעמוקַאב רע טָאה טציא ןוא וינעווע

 .שילגנע ףיוא ןסעיפ ענױזַא םיא רַאֿפ

 רעד, זיא ,עסעיפ רענעטינשעגוצ ַא רַאֿפ טל זַא ,זיא תמא רעד

 ןוא קיגָאל רעמ ןַארַאֿפ ָאד זיא'ס .ךַאז ענעטָארעג ַא "ןיזָאק רעט 9
 -סיוא ךיז טָאה קינלוקס ּוו ןסעיּפ ערעדנַא ךס ַא ןיא יו םזילַאער
 ךיז טלַאה יז רעבָא ,ענעטינשעגוצ ַא זיא עסעיּפ יד . .טנכייצעג
 השנמ .סענעצס עשימָאק טימ לוֿפ יז זיא וצרעד .ןטקַאֿפ יד וצ טנָאנ
 .תוחְוֹּכ עשיועלטסניק ענייז עלַא ןזַײװסױרַא ריא ןיא ןָאק קינלוקס
 ןגָארטעגרעבירַא טָאה קינלוקס השנמ יױזַא יו ןענױטש וצ זיא'ס

 יד שטָאכ .תולעמ עשירָאיטקַא ענַײז עלַא עניב רעשילגנע רעד ףיוא
 זיא ,טכַארטעגוצ וליֿפַא טֿפָא ןוא ןבירטעגרעביא ןענַײז סעיצַאוטיס
 -עגסיוא זיא רע .ןָאט רעשלַאֿפ ןייא ןייק ןליפש סקינלוקס ןיא ָאטינ

 ןטלַאה ךעלקריוו ןָאק קינלוקס השנמ .ףוס ןזיב בײהנַא ןוֿפ ןטלַאה
 דימ טינ טרעוומ .עסעיפ רעצנַאג ַא ךרוד םוקילבופ ַא טנַאּפשעג

 | .רעלטסניק רעשטנעבעג ַא זיא רע .םיא ןֿפ
 עריא בילוצ עסעיפ יד ןרידנעמָאקער וצ טכַײל טינ רימ זיא'ס

 ןוֿפ טקנפדנַאטש ןוֿפ רעבָא ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא עסואימ
 םלוע רעד .קרעװרעטסַײמ ַא "ןיזָאק רעט-49 רעד, זיא גנולַײװורַאֿפ
 םעד ןוֿפ תולעמ עלַא טָאה "ןיזָאק רעט-49 רעד , .רעהֿפױא ןָא טכַאל
 .ררסח ךס ַא ןופ ַײרֿפ זיא ןוא ןינעווע דנָאקעס ףיוא רעטַאעט ןשידִיי

 ירוצ טינ ָאד ןעמ טשימ ןטסקיניײױומַא .רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ תונ

 .ַארפש ץיא טדערימ רָאנ ,ןכַארּפש

 טרעֿפעֿפַאב'מ סָאװ הפ-לובינ רעד ןַארַאֿפ טינ ךױא ַאד זיא סע

 יד ןעז טייג ריא זַא .גנלדנַאה ַא וינעווע דנָאקעס ףױא םיא טימ
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 וסומ ריא ,"לַארָאמ, ריא טסנרע ןעמענ טינ ריא טֿפרַאד ,עסעיפ

 ערעטיב ַא ,ןדִיי רַאֿפ קילגמוא ןַא ןענַײז ןטַארײה עטשימעג .לכשה

 השנמ יװ טנעלַאט רעשידִיי ַאזַא זַא ,קירעיױרט זיא'ס .עידעגַארט

 רעייז ןליפש ןוא ןרָאטַאלימיסַא יד וצ ןעלקַאעוצ ןֿפרַאד לָאז קינלוקס |

 ."..ליפסש

 ;טבַײרש ןָאסלקוי .ר
 ףיוא טריֿפעגֿפױא טציא טרעוו סָאוװ.. ,'ןיזָאק טניינ יטרָאֿפ יהד-,

 טליּפש רעכלעוו ,ןקינלוקס השנמ רַאֿפ ןטינשעגוצ יו זיא ,ייוודָארב

 ןַײז ןיא קינלוקס שטָאכ רעבָא עידעמָאק רעד ןיא עלָאר-טּפיױה יד

 -נעצ יד זיא ,יאואל קעזייא ,חקַאיריס ןיא דיי ןשטַײד ַא ןוֿפ עלַאר

 ױזַא דנַאטשמיא ןעוועג טינ רע טלָאװ ,עניב רעד ףיוא רוגיֿפ עלַארט

 -ױזַא ייז ַײב ןֿפפרסױרַא ןוא רעיושוצ יד !עירעלטסני ק ןקרי ווַאב וצ

 ...רעליפשטפיוה ענַײז סלַא ןבָאה טינ טלָאװ רע ןעוו ,רעטכעלעגליֿפ

 סױרַא טזַײװ רע .עלָאר ןַײז ןיא קידנצנעלג זיא קינלוקס השנמ

 ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא ןריגַאער םַײב טֿפַאשרעטסַײמ עשירעליפשיוש

 רע זיא טָא .ץָארטעגרעבירַא טרעוו רע עכלעוו ןיא סעיצַאוטיס

 שינעעזנייא לקערב ןייק טינ טָאה סָאװ ,טָאפסעד רעקידתונשקע רעד

 -רעטָאֿפ רעד ,ףוס םוצ ,םיא ַײב ךיז טקעוורעד טָא ןוא ,םענייק רַאֿפ

 רעייז ןוא :שימָאק .ליֿפעגטימ א טײקמערַאו ןוֿפ ליֿפעג רעכעל

 ךיז טדער יאואל קעזייא ןעוו ןטנעמָאמ רָאּפ ַא ןענַײז לוֿפסקורדנַײא

 ןוא רימ טימ רירעּפָאָאק וד , "וד רעפ, םלוע לש ונובר ןטימ ךרוד

 -ײז ןעגנולקיווטנַא יד ןעוו רעדָא ,"ריד טימ ןטעברַאטימ לעװ ךיא

 ןטוערעביוא ןטימ ןעגנויצַאב עלַא רעביא טסַײר רע ןוא םיא ןגעק ןענ

 עקיטכערּפ ןענַײז סָאד .טסיעטַא ןַא רַאֿפ ךיז טרעלקרעד ןוא ןטרָאד

 ,רעיושוצ יד ףיוא קורדנַײא ןַא ןכַאמ סָאו ,סענעצס עשילַארטַאעט

 -קוס, יד ןוֿפ ענייא ןַײז קֿפס ןָא טעוו "ןיזָאק טניינ יטרָאֿפ יהד ,..

 ךָאנ ןבעגוצ טעװ ןוא יױודָארב ףיוא ןָאזעס ןקיטנַײה "סואש סעס

 סקינלוקס השנמ ןוֿפ עערעלַאג רעד וצ פיט ןטנַאסערעטניא ןא

 | ,"ןּפיט-עניב

 רע יצ .ס וצ טלעטשעג טָאה ךיירנרערהע סָאװ עגַארֿפ ַא ףיוא

 ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןטערטוצֿפױא לָאמַא ךָאנ טעװענַאלּפ

 ;טרעֿפטנעעג רע טָאה

 ַא "ןלוכ, ןיב ךיא זַא ,ץיטשרַאֿפ טלָאז ריא זַא ,ליו ךיא --

 ךימ טכַאמ רעטַאעט שילגנע ? יּפש ךיא סָאװ סָאד .רָאיטקַא רעשידיי

 ,עסעיּפ ַא ןעמוקַאב ךיא לָאז ןוא .רָאיטקַא ןשידִיי סױא רַאֿפ טינ

 ןָאזעס ןקי דנמוק וליֿפַא טיירג ךיא ןיב ,ןצרַאה םוצ רימ זיא סָאװ

 ַײר .רעטַאעט ןַײמ ךָאד ןיא סָאד סָאװ ,רעטַאעט שידִײי ןליּפש וצ

 ןַאד ,רעטַאעט ַא ןעמ טגניד טשרעוצ ;רעױּפַאק ץלַא זיא זדנוא

 טמענ טשרע םעדכָאנ ןוא ,רַאטס ַא טימ עפורט ַא ןעמ טרישזַאגנַא

 ַא טָאה רע זַא ,יױודָארב ףיא רעשזדענעמ ַא .עסעיפ ַא ןקוז ןעמ

 ןעמַאװצ רע טלעטש םעדכָאנ ,רעסישזער ַא טשרעוצ רע טכוז ,עסעיפ

 ,רימ טביילג ,ן'ב ךיא.. רעטַאעט ַא ףױא ןַאד טכװ ןוא עפורט ַא

 טימ טגרָאזַאב ,קנַאד וצ טָאג ,ועבָא ןיב ךיא .רׂשוע ןַא ןופ טַײװ

 ,עסעיפ ַא ןביילק ןוֿפ תחנ םעד ןעניגרַאֿפ ךיז טציא ךיא ןָאק ,הנויחז

 ..ןזַײװקירוצ יז ךיא ןָאק ,טינ רימ טלעֿפעג קיטש ַא בא ןוא

 ײַאנעלעה ַאלעב ַאל;

 :טבַײרש .ס
 םעד ןליּפש טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,רעטניוו ןכרוד;

 -וינ ןיא ןריֿפוצֿפױא טיירגעגוצ רָאמ טרעבלַא טָאה ,"ןיזוק ןט-494
 -מעק ןיא גלָאֿפרעד ןסיורג םעד בילוצ *ַאנעלעה ַאלעב ַאל, קרָאי
 רעטעברַאטימ ןשירַארעטיל ַא טרישזַאגנַא טָאה רע רעבָא .שזדירב
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 .ָאטערביל יד ןבירשעגרעביא טָאה סָאװ ,"זמייט קרָאירינ, ןוֿפ
 } טגײלעגנַײרַא טָאה'מ
 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןליפש ןביױהעגנָא ןבָאה רימ ןוא ןעמויטסָאק ןוא

 "מעק ןיא טליפשעג ןבָאה רימ סָאװ ,עסעיפ עבלעז יד ,ךיז טכַאד

 יד טָאטשנָא זַא ,גלָאֿפרעד רעקיזיר ַאזַא ןעוועג זיא'ס ּוװ ,שזדירב
 -לַא רעבָא ,ןכָאװ 8 טליּפשעעג טרָאד רימ ןבָאה ,ןכָאװ 2 עטנַאלּפעג
 -רַאֿפ טָאה סע .ןכַאמרעביא עסעיּפ יד טלָאוװעג טָאה רָאמ טרעב
 ױזַא סע טָאה'מ .ןעוועג טינ רעמ זיא ףושיּכ רעד ןח םעז ןרױל
 ןוא ,רַאלָאד ןָאילימ ןבלַָאה ַא ןרָאלרַאֿפ טָאה ןעמ זיב *טסקיֿפעג;
 סָאד טכַאמרַאֿפ ןעמ טָאה ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןליּפש ךָאװ ַא ךָאנ
 רעביא .ןעמוקעג טינ קרָאירינ ןייק ןױש ןענַײז רימ ןוא רעטַאעט
 יב עטֿפױקרַאֿפ רַאֿפ ןרָאװעג טלָאצעגקירוצ זיא רַאלָאד ןָאילימ ַא
 .*סעיצַאזינַאגרָא וצ ןטעל

 ײןרָאה רוי ואלב סםַאְס,

 רעד טימ עקירעמַא רעביא ןרָאֿפעגמורַא .ס זיא 1962763

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאמייס לענ ןוֿפ "ןרָאה רוי וָאלב ,םַאק, עסעיּפ

 ,גלָאֿפרעד ַא

 ײױהָאס דנע ןַאטדיײיז

 ,ןָאטסָאב ,עיֿפלעדַאליֿפ רעביא ןרָאֿפעגמורַא .ס זיא 1964 רעמוז
 "ןוז ןוא ןַאמדייז; עידעמָאק רעד טימ דנַאליײא גנָאל ןוא יזריושזד
 ,עלעווָאנ ַא ענַײז ןוֿפ םיא ךרוד טעברַאַאב ,לָאמ קילע ןוֿפ

 ײגניפעל רעטנע

 רעטנע עקירעמַא ןוֿפ טעטש ךס ַא רעביא טליּפשעג .ס טָאה 5
 ,עלעווָאנ ַא סרענייר לרַאק ןוֿפ טעברַאַאב ,ןייטס ףעזָאי ןוֿפ *גניֿפעל

 יידייז יהמ דנע ולוז יהט;
 ןיא *עדייז רעד, סלַא ןטָארטעגֿפױא .ס זיא 1966 ינוי 18 םעד

 | ."עדייז רעד ןוא ולוז רעד,

 סקעלַא ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא} טבַײרש רהעק רעטלָאװ

 :| ןיבָאר
 רעווש זיא'ס זַא ,עטנעמ רעמענעגנָא ַאזַא זיא קינלוקס השנמ,

 .סטכעלש סעּפע םיא ףיוא ןגָאז ןלעוו לָאז רעצימע ןלעט:עוצרָאֿפ ךיז
 ןורַא גנורעוושרַאֿפ ַא ןעניּפש וצ רעווש זיא סעט ןבלעז םעד בילוצ
 ןקיטומ ַא טכַאמעג ןבָאה ַאווליס עד דרַאוָאה ןוא ןָאעל סקילעֿפ .םיא
 יד קידנצונסיױא ,"עדייז רעד ןוא ולוז רעד, ןיא םעד רַאֿפ וװרּפ
 -רעד ַא ןוֿפ ןעגנורעדינרעד-ןסַאר רענַאקירֿפַא-םורד ענעדיײזערַאֿפ
 טֿפַאשביל זַא ,זיא ףוס רעד רעבָא ,ןָאסבָאקיישזד ןעד ןוֿפ גנולייצ

 ןעמוקעג זיא רע ...עדייז רעד זיא קינלוקס .רמ... .ןעוועג חצנמ טָאה
 וו קנילֿפ זיא רע .גרובסענַאהָאי ןיא החּפשמ סנוז ןַײז טימ ןעניױװ
 . וא ,טקרעמַאבמוא בוטש ןוֿפ סױרַא טֿפָא ךיז טשטילג ןוא לגנִי ַא

 ,"רמוש; ַא

 ַא ,ףרָאד ןקידתונכש ןוֿפ ןַאמסֿפרָאד ןעגנוי ַא

 8 ןיא עילימַאֿפ יד ךיז טקיטיינ .ןכוחצּפָא סיא רעווש זיא'ס

 א טריטרָאפמיא יז ןוא

 . זיא קינלוקס .רמ .שידִײי ןענרעלוצסיוא ךיז גנוגיינ ַא טימ ,לוז

 רע יװ ױזַא רעטיילגַאב ןַײז םורָא ךיז טיירד רע ןעוו קיטכערפ
 ןוא ,"דוד, סעלעשזדנַאלקימ ןַא ןסױטשעגנָא סָאװ רָאנ ךיז טלָאװ
 ולוז רעד עכלעוו ,עיצַארָאקעד רעד וצ ףױרַא זדלַאה סעד קידנעִיצ
 ןַײז ןטכַארטַאב וצ ןָא ךיז טגנערטש רעדָא רעױא ןַײז ןיא טגָארט
 רשֿפא ,רעקידדינ ַא רעייז זיא קינלוקס .רמ ..סַאּפ סַײב ןרָאד-רעדוּפ
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 .סעיצַארָאקעד ףיוא רַאלָאד ןָאילימ ןבלַאה ַא

 ןופ ןָאסיססעל

 ןֿפַאשַאב ןעועג טלָאװ רע יװ סױא טמוק'ס .סוֿפ 5 יװ רעקינייוװ

 ךָאנ שידִיי ןיא ןַײרַא טלַאֿפ רע. .שיט ַא רעטנוא ןכירקוצכרוד

 טלוע רעד ןוא ,ליֿפוצ לסיב ַא זיא'ס ,ֿבגַא .ןָא טבייה ולוז רעד רעדייא

 לַײװ ,ןדירֿפֹוצ טינ ןוֿפרעד זיא ,שידִיי ןייק טינ טײטשרַאֿפ סָאװ
 טלדנַאװרַאֿפ קינלוקס .רמ .תומכח סנעדייז םעד טינ טײטשרַאֿפ רע
 עקיכַארּפש-ליֿפ יד} "סנַאשיענ דעטייני, ַא ןיא ייווצ-סנייא ךיז
 . .ןטֿפַאשרעטערטרַאֿפ-סקלָאֿפ

 זיא רע .טינ טעשטשיּפ רע סָאװ סָאד רשֿפא זיא עטסעב ןַײז
 רעדָא ,"?גָאט ןעײרֿפ ַא רימ טיג רעוו; :שירעגָאלקנָא לסיב ַא וליֿפַא
 ַא ןיא ןליֿפַא טנַײרֿפ םעַײנ ןַײז טימ ךיז ןלייט וצ גנַאלרַאֿפ רעד

 טײקטַאלג יד ."גייטשש ַא וצ טקיטכערַאב ןיב ךיא, ,עמרוט ןיא לעצ
 ןעייג רענעט יד .גנולֿפַײװצרַאֿפ ןייק טינ טגָארטרַאֿפ לוק ןַײז ןוֿפ
 םיא ןגָארטוצקעװַא גנירג גונעג ןרעוו ייז זיב רעכעה ץלַא ףױרַא
 -טוג ענַײז ;טימרעד קעוַא טייג ץלַא ןוא ,דניוו םענעגייא רעייז ףיוא
 םעד ןוא ,ןבילברַאֿפ םיא ןענַײז סָאװ ,רָאה לסיב סָאד ,ןייצ עקיטומ
 | .ןעגנונֿפָאה סרעיושוצ

 ."ךנרעבױצַאב זיא קינלוקס .רמ..

 גנוצעזרעביא רעד ןיאָו טבַײרש רָאינושזד סטַאװ דרַאשטיר
 :| ןיבָאר סקעלַא ןוֿפ

 -טרעצ ןבעגוצרעביא טגנילעגס ןעמעוו רָאיטקַא ןַא ךָאנ ָאטינ;
 ,קינלוקס השנמ יװ טייקכעלביל ענעגנּוװצעג-טינ ַא וא טייקכעל
 סָאד ,"עדייז רעד ןוא ולוז רעד, ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאד ןוא
 טכַײל זיא'ס... ןָאעל סקילעֿפ ןוא ַאווליס עד דרַאוַאה ןוֿפ ליפש עַײנ
 רעד טימ קינלוקס .רמ רעבָא ,לַאטנעמיטנעס קידוועמעשמוא ןוא
 םעד טָאה ,עלָאר-טפיוה עטייוצ יד ,טעסָאג סיאול ןוֿפ גנוגערנָא
 .טרירעג קרַאטש טלוע

 גנולדנַאהַאב עטצענערגַאב ַא יו ןרעוו טנכײצַאב ןָאק ליּפש סָאד
 ןיא דײהטרַאּפַא ןוֿפ שינ עעזרַאֿפ םעד ןוֿפ עמעט רעטיירב ַא ןוֿפ
 סעיזנעטערּפ ןָא ןוא עטושּפ ַא זיאיס ,שיֿפיצעּפס רעמ .עקירֿפַא-םורד
 ענעדיישרַאֿפ טימ ןשטנעמ ייווצ ןשיווצ טֿפַאשטנַײרֿפ ַא ןוֿפ הׂשעמ
 סיוא טבעל רעכלעוו דִי ַא ,עדייז רעשיטַײצרַאֿפ ַא ;סטנורגרעטניה
 טנוי ַא ןוא ,גרובסינַאהָאי ןיא ןוז ןכַײר ןַײז טימ ןרָאי עטצעל ענַײז
 ןֿפױא ןבעג וצ גנוטכַא טלעטשעגנָא זיא רעכלעוו ,רענידַאב ַא ,לוז
 וליֿפַא .רעמ ףיוא וװרּפ ַא וליֿפַא ָאטינ .ָאד טינרָאג זיא רעמ .ןדייז
 טלַאהניא םעד רעביא טינ טסַײר טעשזוסיייב ַא ןוֿפ גנוטַײדנָא יד
 טעמּכ ָאד זיא לָאמ ייױוצ זיולב .טייקנדנובעגוצ רעדנסקַאו ַא ןוֿפ
 עדייב ןיא ןוא ,סקַאמילק ןשיטַאמַארד ַא וצ גנורעטנענרעד ַא יװ
 טגנערב קינלוקס .רמ... .ליטש רעייז טגָאזעגסױרַא סָאד טרעוו ןלַאֿפ
 ןַײז ןיא טײקמערַאוװ ןוא ףושיּכ ןכעלנעזרעּפ ןרעייהעגמוא ןַײז ןַײרַא
 -ָאמוה ןיא טֿפַאשטינעג עסיורג ןַײז וצ ךיוא טלעטש רע רעבָא ,עלָאר
 ."ןליפש ןלענָאיצָאמע ןוא ןשיטסיר

 גנוצעזרעביא רעד ןיא} טבַײרש ירעש ירָאד רעסישזער רעד
 :|ןיבָאר סקעלַא ןוֿפ

  ליפש ַא ןעוועג זיא *עדייז רעד ןוא ולוז רעד, זַא ,טלַאה ךיא;
 -עג טָאה'ס .רעטכעלעג ןוא דיײרֿפ טימ טליֿפעגנָא ,ןֿפושעיּכרַאֿפ וצ

 ןטלָאו םירבחמ יד ןעוו עמַארד ַא רעדָא עידעגַארט ַא ןַײז טנָאק

 -םורד ןיא ןלײטרּורָאֿפ-ןסַאר ןוא ןעלביא יד ןעלדנַאהַאב וצ ןסָאלשַאב
 -ָאֿפ ןַײז ןוא ןַאמסָארג ירעה זַא ,חסונ םעד ןגלָאֿפכָאנ רעדָא עקירֿפַא
 רעבָא םעד טָאטשנָא .ךיז ןשיווצ סיוא טינ ןעמוק ,טנַארגיזיא ןַא ,רעט
 סלַא ןוא עידעמָאק עשילַאקיחמ ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה
 ןליֿפעג ןוֿפ טײקֿפיט ןוא טיײקטרַאצ יד ןעגנערבסױרַא טקנופ-ךיוה
 ,עדייז ןקידנדייר-שידִיי םעד ןוא ףרָאד ןוֿפ ולוז ןצרַאווע םעד ןשיווצ
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 .רעטַאעט ןשידיי
 תהי שיר איי ידיו יקר יי

 עבלעז יד טדערעג טינ עקַאט ןבָאה יז .ןֿפוא ןטכַײל ַא ףוא רעבָא
 ןיא ליּפש סָאד .טנגעגַאב ךיז ןבָאה רעצרעה ערעייז רעבָא ,ךַארּפש
 סע זיא רימ וצ סָאװ ,שידִיי ןוֿפ סָארטש ןכַײר ןטימ ץנַאט ןוא דיל
 םעפע טגָאזעג טָאה ,ךַארּפש עקידהיחמ ןוא ערַאברעדנּוװ ,עכַײר ַא
 / ."וטגנויצַאב עכעלשטנעמ ןגעוו סעקיטכיוו

 רעשידִיי רעד ףיוא ןליּפש ס'.ס ןגעוו קימעלָאּפ ערעסערג ַא וצ
 ןַײז ףיוא קיטירק סרענֿפעש .ב סױרַא טֿפור ןײגקעװַא ןַײז ןוא עניב
 -."עדייז רעד ןוא ולוז רעד; ןליּפש

  :רענֿפעש וצ טבַײרש .ס

 -ילפמָאק ענייש עלַא יד רַאֿפ רַאבקנַאד רעייז ךַײא ןיב ךיא..,
 ןוא ,עסעיּפ רעד ןוא ךעלנעזרעּפ וצ רימ טליײיט ריא סָאװ ,ןטנעמ
 ךיא קירד ,עסעיפ רעד רַאֿפ ךעלטרָאוטנַארַאֿפ טינ ןיב ךיא שטָאכ
 .עסעיּפ רעד רַאֿפ ןוא רימ רַאֿפ -- עדייב רַאֿפ קנַאד ןַײמ סיוא ךַײא
 סָאװ ,רעד ןעוועג ןיב ךיא זַא ,לקיטרַא רעַײא ןיא טביירש ריא רעבָא
 ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןוזעל שידִיי רעזדנוא ןעמעשרַאֿפ טגעלֿפ
 ךיא .קיטכיר טינ ןיא סָאד זַא ,ןכַאמ סַאזקרעמֿפױא ךַײא ךיא זחמ

 ינַאּפמָאק ןַײמ ןיא ןרָאיטקַא ענַײמ עלַא זַא עז ימ ךס ַא טימ געלֿפ
 ןעוועג ןיב ךיא . .שידִיי םענייר ןוא ןטוג ַא ןדייר ןלָאז |עפורט|י
 טימ ןצונַאר ךיז טגעלֿפ רעכלעוו ,עניב רעד ףיוא רעקיצנייא רעד
 געלֿפיכ עכלעוו ,ןלָאר ענַײמ .שיליוּפ ןוא ששיסור טימ ןוא ןעמזיצילגנַא
 -מוא ןַא ןוֿפ רעדָא "רעלדעפ-טרַאקשעוּפ, ַא ןוֿפ ןַײז ןגעלֿפ ,ןליּפש
 -ןיטַאנ 2079 ךיא ןוא ,!רעדַײנש|} ?רָאטיײרעּפָא סקוָאלק, ןדנטיוו
 זיא רימ ַײב ןטעּפשכָאי םיא געלֿפ ךיא .טדער רע יוװ ןדייר ךעל
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 ןיא ריא סָאװ ,ןָאטעג ייו ריונ טָאה'ס .עריטַאס טרָאס ַא ןעוועג סָאד
 ביל רימ זיא שידִי לַײו: ,ןענַאטשרַאֿפ טינ סָאד טָאה עסערּפ רעד
 רעדניק ענַײמ .שידִיי ףיוא ןרָאװעג ןגױצעגֿפױא ןיב ךיא .רעַײט ןוא
 ןוא ,שידִיי טוג ןדייר וליֿפַא ךעלקינייא ענַײמ ,שידִיי ןטוג ַא ןדייר
 רעמ ךיא בָאה ,ןֿפדור ןביוהעגנָא ךימ טָאה עסערּפ |ןעשידִיי} יד ןעוו
 -עג זיא סָאד ןוא ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןבַײלברַאֿפ טנָאקעג טינ
 ימ לַײװ ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ קעוװוַא ןיב'כ סָאװ .עכַאזרוא יד ןעוו
 ןיב ןוא ןבַײלב טנָאקעג פינ רעמ ךיא בָאה עסערפ רעכעלטנַײֿפ ַא
 ענעֿפָא טימ ןעמונעגֿפױא ךימ טָאה עסערפ יד ּוװ טרָאד קעוַא
 ןשעידִיי סעז בָאה ךיא .טעברַא ןַײמ טצַאשעגּפָא טָאה ןוא סמערָא

  עטסעב ןַײמ .ןרָאי עטסעב ענַײמ ,טנגוי ןַײמ ןבעגעגקעווַא רעטַאעט
 עטצעל יד ,תמא זיא'ס .רעטַאעט ןשידִיי םעד ןבעגעג ךיא בָאה טעברַא
  עשילַאקיװמ ןוא ,סעידעמַאק עשילַאקיזװמ ןליּפש ךיא געלֿפ ןרָאי
 זיא ױזַא .רוטַארעטיל עטסנרע ,ענייר לָאמעלַא טינ ןענַײז סעידעמָאק
 .--קנַארֿפ ןיא סע זיא ױזַא ,דנַאלגנע ןיא סע זיא וזַא ,ייוודַארב ףיוא סע
 -ייז'ס ."דנוע, סע טֿפור ריא ."ידעמָאק-לקיזומ ,, סע ןֿפור רימ .ךַײר
 דרַאנרעב ַא ןוֿפ זיא עסעיפ יד בױא .ןעמַאנסיוא ָאד ,ךעלריטַאנ ,ןענ
 רעלדיֿפ, יו ,םכילע-םולש ַא וֿפ רעדָא "ידיעל ריעֿפ יימ, יו וָאש
 ןענַײז סעידעמָאק עשילַאקיװמ עטסרעמ יד רעבָא ."ףור יהט ןָא
 ."םלוע םעד ןליורַאֿפ וצ קעווצ ןטימ תוכאלמ-ילעב ןוֿפ טכַאמעג

 :רענֿפעש .ב טרעֿפטנע ףיורעד
 ווירב רעקיזָאד רעד טעוו רענעייל ךס ַא רַאֿפ זַא ,רעכיז ןיב ךיא,

 רעקיטכיצ ,רעטוג רעד -- לכ םדוק .גנושַארעביא עמענעגנָא ןַא ןַײז
 ַא ,שידִיי וצ טייקנדנובעגוצ רעקרַאטש ןוֿפ ןקורדסיוא יד ןוא ,שידִיי

 ענַײז ןיא ןצנַאלֿפוצנַײא וליֿפַא ןזיווַאב טָאה רע סָאװ ,טייקנדנובעגוצ
 ןעניד טנָאקעג קינלוקס טלָאװ טימרעד ןיוש .ךעלקינייא ןוא רעדניק
 ךס ַא רַאֿפ וליֿפַא רָאנ ,ןרָאיטקַא עשידִיי רַאֿפ רָאנ טינ ליּפשייב סלַא
 ןַײז ןגעוו גנורעלקֿפױא יד -- טלַאהניא רעד ךיוא .רעבַײרש עששידִיי
 ענעגיא יד ןוא טקנוּפדנַאטש םעד ןעגנערבסױרַא סָאד ,קיּפש
 יו קינלוקס ןרעדנַא ןַא רָאג טזייו ץלַא סָאד ,סעדווירק ןוא תונעט
 .ןענעק ייז זַא ,טניימעג ןבָאה ךס ַא סָאװ ,םעד

 טינ ןעגנוניימ ענייז ןוֿפ עכנַאמ טימ ךיא ןיב רימ ךייש סָאװ.
 ןוירב ןַײז טימ טָאה רע סָאוו ,רַאבקנַאד שוריֿפב םיא ןיב ןוא םיכסמ
 -סױרַא טקנוּפדנַאטש ןרעדנַא ןקיזָאד םעד טייהנגעלעג ַא ןבעגעג רימ
 ךיא :גנולעטש קיטכיר ַא ןכַאמ ךיא זומ רעִירֿפ רעבָא .ןעגנערבוצ
 השנמ זַא ,ןבירשעג טינ *עדייז ןוא ולוז, ןגעוו לקיטרַא ןַײמ ןיא בָאה
 שידִיי רעזדנוא ןעמעשרַאֿפ טגעלֿפ סָאװ ,רעד ןעוועג זיא , קינלוקס
 ,ןֿפרָאװעגרָאֿפ זיולב םיא בָאה ךיא ."עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןושל
 ןועידִיי ןוֿפ שידִיי ןבײרטרַאֿפ ןֿפלָאהעג ןטסקרַאטשמַא. טָאה רע זַא
 זיולב ןעוועג טינ ,רעדייל ,זיא סָאד ."וינעווע דנָאקעס ףיוא ךעטַאעט

 ,רעבַײרש ןשידִיי ןדעי וֿפ קורדנַײא רעד ךיוא רָאנ ,קורדנַײא ןַײמ
 ןסעזעג זיא סָאװ ,שטנעמ-רוטלוק ןשידִיי ללּכב ןוא רערעל ןשידִיי
 .ןינעווע דנָאקעס ןיא גנולטטשרָאֿפ-קינלוקס ַא ףיוא ןרָאי עטצעל יד
 סקינלוקס ןוֿפ זױלב טינ ןֿפַאשעג ךיז טָאה קורדנַײא רעקיזָאד רעד
 ,טקיטכערַאב ןעוועג ןלָאר עכנַאמ ןיא ןענַײז עכלעוו ,"ןעמזיצילגנַא,
 סע סָאװ ,"שילגנע עניווָאלָאּפ, ,"ששידִיי יצח, םעד ןוֿפ ךױא רָאנ
 יד ,רקיע רעד ,עניב רעד ףיוא ןענױשרַאּפ ערעדנַא טגנַאלרעד ןבָאה
 טרעכיזרַאֿפ קינלוקס השנמ .ןָאר עשיטנַאמָאר יד ןיא ,ערעגנוי
 ןרָאיטקַא יד זַא ,ימ ךס ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע זַא ,וירב ןייז ןיא
 - רעבָא.. ."שידִיי סענייר ןוא ןטוג ַא ןדייר ןלָאז, עינַאּפמָאק ןַײז ןוֿפ
 ןַײז ַײב גלָאֿפרע רעמ ךס ַא טַאהעג טָאה קינלוקס זַא ,סױא טעז'ס
 ,טרעהעגוצ טינ םיא וצ ךיז ןבָאה ייז .ןרָאיטקַא ענַײז ַײב יו סוקילבופ
 ךָאװ עצנַאג ַא ַא טכרָאהעג םיא ןבָאה ייז זַא ,ןעמעננָא לָאז ךיא ןדַײט
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 סָאד ..רעטַאעט ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו טנוװָא םענייא םעד ץוח ַא

 רעשילרעטסיוא ךָאנ ןוא לַאֿפפצ רעשילרעטסיוא ןַא ןעועג טלָאװ

 -עד ןֿפָארטעג *דָארג, ךיוא טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןעוועג רע טלָאװ

 .ןעטַאעט ןיא ןעוועג ןענַײז רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא ןעוו טלָאמ

 -עט טימ רעבַײרש עשידַיי יד ןעמוקעג ,טכער טימ ,רַאֿפרעד ןענַײז

 / ךיז טָאה םיא ףױא לַײװ ,*?טכער טימ ,/ סָאװרַאֿפ .ןקינלוקס וצ תונ

 ןיא ןעמוקעג ןעמ זיא םיא בילוצ ןוא ,עסעיפ עצנַאג יד ןטלַאהעג
 -טנַארַאֿפ טימ ןעמַאזוצ םוטעמוא טייג ששזיטסערּפ ,ןלַאֿפרַאֿפ .רעטַאעט

 ןוא ,"ןֿפדור, -- תונעט יד ןָא טֿפור קינלוקס השנמ .טײקכעלטרָאװ
 טימ לַיווװ ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ קעװַא רע זיא ,רע טגָאז רַאֿפרעד

 ַײברעד ."ןבַײלב טנָאקעג טינ ךיא בָאה עסערפ רעכעלטנַײֿפ ַא
 רעטַאעט ןשידִיי םעד ןבעגעגקעווַא טָאה רע זַא ,ךיז רע טגָאלקַאב
 רעסָאװ ןײטשרַאֿפ טינ ןָאק ךיא .. ןרָאי עטסעב ענַיז ,טנגוי ןַײז
 ךיוא טינ טיג .טכַארבעג טָאה שטנעמ רעד ןברק ןכעלנייוועגרעסיוא
 ענַײז קעװַא רעבערג-לוק רעד יצ רערעל רעד ,רעדײנש רעד
 רעד רַאֿפ קעוַא טיג ןעמ סָאװ טינ ךָאד זיא עגַארֿפ יד ?ןרַאי עטסעב
 ,ובשח ַא ךַאמ ַא טיג .ריא רַאֿפ טמוקַאב ןעמ סָאװ רָאנ ,טעברַא
 ןַײז רַאֿפ רעבערג-ןליוק רעטוג רעד ,לשמל ,ןעמוקַאב טָאה סע סָאװ
 רעטוג רעד טעברַא ןַײז רַאֿפ ןעמוקַאב טָאה סע סָאוו ןוא ,טעברַא

 יז ןוֿפ רעוו ןעז טעוװ ריא ןוא ,רעבַירש רעטוג רעד יצ רעליּפשיוש

 -נַאגעגקעווַא; יד רַאֿפ גוקיטיגרַאֿפ ןענָאמ וצ טכער רעמ טָאה סע

 ."ןרָאי ענעג

 ןבָאה רעקיטירק עשידִיי יד ,עסערּפ עשידִיי יד ... זַא ,ןיימ ךיא..
 טקידניזעג ןבָאה ייז .רעטַאעט ןשידִיי םוצ טוג וצ ןגױצַאב ךיז
 -קעווַא ליֿפוצ ןוא טעלגרַאֿפ ליֿפוצ ןבָאה ייז .*עיּפָארטנַאליֿפ , ...טימ
 סע.. .תונמחר ַא זיא'ס :הביס רעבלעז רעד בילוצ ץלַא ןוא טקוקעג
 טינ ןעמ לָאז .טנעמילּפמָאק ךַײא טַאנ זיא ,םיױק ךָאד טעפישז
 ןעגנַאגעגסױא עסעיּפ יד ךעבענ זיא זדנוא בילוצ זַא ,ןגָאז רעטעּפש
 ןַיז ןרָאלרַאֿפ רָאיטקַא-עקילַאק רעד טָאה זדנוא בילוצ זַא רעדָא
 סע סָאװ ,סעיזנעצער-ביול יד ןגעוו טינ לָאמסָאד דייר ךיא... .טיורב
 -יֵלּפַמָאק יד טָאה רע .קינלוקס השנמ ןליפש ןייז רַאֿפ ןעמוקַאב טָאה
 קרַאטש םיא ןוֿפ ןבָאה רעבַײרש עשידִיי .טנידרַאֿפ רשכ ןטנעמ
 ןַײז ןוֿפ ןבָאה וצ האנה ידּכ סָאװ טרעױדַאב רָאנ ןבָאה ייז .ןטלַאהעג
 א .ןעגנילשּפָארַא טזמעג סגעוו ןייא ןיא ןישש ןעמ טָאה ,טנעלַאט
 .עסעיפ-דנוש

 ןיא ןסעיפ יד ןענַײז ןתמא רעד ןיא זַא ,טגָאז קינלוקס השנמ
 יו ױזַא "סעידעמָאק עשילַאקיזומ , ןעוועג טליּפשעג טָאה רע עכלעוו
 יד רימ ,רעמ טינ ,יױוזַארב ףױא ךעלנייועג טליּפש ןעמ סָאװ ,יד
 קינלוקס זַא ,ןיימ ךיא... *דנושע ןֿפורעג ייז ןבָאה רעבַײרש עשידִיי
 -ַאק עשילַאקיזמ, יד וצ ייז טכַײלגרַאֿפ רע ןעוו הלווע ןָא.. טײגַאב
 -רעטנוא רעד -- לכ םדוק .רעטַאעטרינעווע דנָאקעס ןוֿפ "סעידעמ
 סָאװ ,עיזוליא רעד ןיא ,ןליּפש סעד ןיא ,גנוריֿפֿפױא רעד ןיא דייש

 -עס ףיוא תעב ,ןרַאנּפָא ריא ןוֿפ טכַײל ךיז ריא טזָאל יױודָארב ףיוא
 רעסערג ךָאנ.. .ךעלגעמ ןעוועג טינ לָאמנייק סָאד זיא וינעווע דנָאק

 יױןדָארב ףיוא .אֿפוג עסעיפ רעד ןיא דיישרעטנוא רעד ןעוועג זיא
 טגָאז יז סָאוו ,סָאד טיג סַאוו ,עידעמָאק עטכַײל ַא ךעלנייוועג רימ ןבָאה
 טמענ ,רעטַאעט ןוֿפ סױרַא טרָאד טײג ריא ןעוו .גנולַײװורַאֿפ :וצ
 ןייק ליױמ ןיא טינ ךַײא טבַײלב סע רעבָא ,טימ טינרָאג עקַאט ריא
 -יחמ, רעשידִיי ַא ןוֿפ ןײגסױרַא ןכָאנ ןעשעג זיא סָאד יו ,םעטדךָאנ
 ביוא רעטַײװ זיא ןוא) ןעוועג שיטקַאֿפ זיא סָאוו ,"עידעמָאק רעשילַאק
 ןוא עמַארדָאלעמ ןוֿפ שימעג דליו ַא (לָאמַא ךָאנ יז טליּפש ןעמ
 ןוא ושל עשידִיי סָאד ַײס טקירדינרעד טרָאד טָאה ןעמ .לױועדַאוו
 ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ןרָאי עטצעל יד ..ןש עכעלשטנעמ סָאד ַײס
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 ןופ ןָאטיססעל

 ןצ ןקניוו ןביוהעגנָא טָאה ןעמ --- הרצ עַײנ ַא וינעווע דנַאקעס ףיוא
 -גנע ןדייר ןסייהעג רעטריֿפרַאֿפ רעד רַאֿפרעד ןעמ טָאה ,טנגוי רעד
 ךיז טָאה .ןעמוק טעוו רוד רעַײנ רעד זַא ,גנונֿפָאה רעד טימ שיל
 ,יד וצ טדערעג טָאה ןעמ :עיצַאטיס עשימָאק-יגַארט ַא ןֿפַאשעג
 ןענַײז סָאװ יד וצ ןגעקַאד ןוא ,ןעוועג טינ רעטַאעט ןיא ןענַײז סָאװ
 ,ךיז טײטשרַאֿפ .טדערעג טינ ןעמ טָאה ,ןעועג ָאי רעטַאעט ןיא
 -בלַאה םעד ןיא ךעלמייהמוא טליֿפרעד ךיז טָאה קינלוקס השנמ זַא
 {טקַאּפעג ןעוועג דימּת זיא רעטַאעט סָאד .טינ טמיטש סָאד| ןטסופ
 ןייגוצקעווַא דנורג ןטוג ַא טַאהעג טָאה ןוא רעטַאעט וינעיוע דנַאקעס
 סָאוו .סמערָא ענעֿפָא טימ ןעמונעגֿפױא םיא טָאה'מ ּווװ ,יײוודָארב ףיוא
 ןייק םיא וצ רַאֿפרעד ךיא בָאה רָאנ טינ זיא ,ךעלנעזרעפ רימ ךַיש
 ךיא ןעוו רַאבקנַאד ןעװעג םיא שוריֿפב ןיב ךיא רָאנ ,טינ תונעט
 ךיא טלָאװ יאדוא ."עדייז רעד ןוא ולוז רעד ,, ןיא ןעעזעג םיא בָאה
 ןוא רעקיטכיצ ַאזַא ןיא ןקינלוקס השנמ ןעז טלָאװעג קרַאטש
 ךיא יװ ױזַא רעבָא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא עסעיפ רעכעלשטנעמ
 וליֿפַא ןעוו ,ךעלגעמ טינ (לַײוװרעד :ןגָאז רימָאל) זיא סָאד זַא ,סייוו
 סע טײרֿפ ,תונברק ןעגנערב וצ טַײז ןַײז ןוֿפ ןעוועג טיירג טלָאװ רע
 רעטַאעט טוג ןליפש וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ךימ
 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ךיא סָאװ ןוא ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא
 ןוֿפ יא וא טנעלַאט ןסױרג ןַײז ןוֿפ יא ןבָאה האנה ןענַאק ןדִיי
 ."ייװדָארב ףיוא עדנַאגַאּפָארּפ-שידִיי ןַײז

 רעניבעג .ב *גניר רעטיײברַא; ןוֿפ רַאטערקעסד לַארענעג רעד

 :טבַײרש

 "טסָאּפ קרָאיוינ; רעד ןיא זיא 1952 רעבמעצעד 10 םעד ךָאוטימ;

 ןיורעטניא ןַײז ןיא . קינלוקס השנמ טי מ ןיױורעטניא ןַא ןענישרעד

 סקינלוקס ריטיצ א ןוא ,טגָאזעג ױזַא סרעדנַא ןשיוצ רע טָאװ
 ןכוז טֿפרַאדעג ךיא בָאה ןואט ןַאד, :ויוורעטניא סעד ןוֿפ רעטרעוו
 רעכוזַאב יד ןוֿפ טייהרעמ יד זַא ,טסּווװעג ךיא בָאה ןואט ןַאד.. ןציוו
 םעד טסּוװעג טינ לָאמנייק ןבָאה ייז ןוא ,ךימ ןעז ןעמוקעג ןענַײז
 ןענַײז ייז ןעז ןעמוקעג ןענַײז ייז סָאװ ,עסעיפ רעד ןוֿפ ןעמָאנ
 .ןלעטשוצ טֿפרַאדעג סָאד ייז בָאה ךיא ןוא םייט טוג ַא רַאֿפ ןעמוקעג
 טציא רעבָא .ןזױה ענַײמ ןזָאלּפָארַא טֿפרַאדעג לָאמעלַא בָאה ךיא
 ךיא לעוו ןזיוה ענַײמ ןוא ,ךיז טלקיווטנַא עכלעוו ,עסעיּפ ַא ךיא בָאה
 ,"טסעבמַא טלעֿפעג רימ סָאװ זיא סָאד ןוא ,ףױרַא ןטלַאה ןענָאק

 עקידלַאװג עקינייא ךָאנ טגָאזעג ןיוורעטניא ןַײז ןיא טָאה קינלוקס

 רעבָא .טנעלַאט טָאה קינלוקס זַא ,ןענעקייל טינ ןָאק רענייק... תומכח
 ןָאטעג עקַאט ןוא טכַארטעג טָאה קינלוקס השנמ רעלוֿפטנעלַאט רעד
 ענַײז ןפעלשוצרעטנורַא רָאנ טינ ,ךיז טמירַאב רע סָאװ טימ סָאד

 יד ןוא רעטַאעט ןשידִיי םעד ןפעלשוצרעטנורַא רָאנ ,ןזיוה ענעגייא
 טכַאד ןקינלוקס ןעוו טציא ןוא ןציוו עקיליב ךרוד עניב עשידִיי
 רעד ַײב ייודָארב עשילגנע יד טּפַאכעגנָא ןיוש טָאה רעז ַא ,ךיז
 ןֿפרּוװרַאֿפ טכַאמ ןוא וינעווע דנָאקעס ףױא רע טיפש ,דרָאב
 סָאד טסעגרַאֿפ . קינלוקס השנמ ..ןאט ןַאד טמוק סָאװ ,םלוע םעד
 ןעמ ןכלעוו ןוֿפ סענורב ַא ןיא ןעייּפש טינ רָאטי'מ זַא ,לטרעװכַײלג

 ןוֿפ ןקנירט ןֿפרַאד לָאמַא ךָאנ ןָאק'מ ?טסייו רע .ןקנורטעג טָאה
 ,ןסערעטניא ענעגייא ענַײז ןיא ,רעסעב רע לָאז ָאט .םענורב םעד
 ."רענעגיּפשרַאֿפ ןייק ןַײז טינ לָאז םענורב רעד זַא ,ןטיהּפָא

 ןעגנוצַאשּפָא
 ;וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעּפנייװ .ז רעטכיד רעד

 -גָאט ןַײז ןיא ךָאנ םיא טַײג סָאוװ ,גנורעדנּוורַאֿפ עבלעז יד; !

 ףיוא זיא רע ןעוו ךיוא םיא טימ זיא ,ןילַא ךיז ןגעװ טייקכעלגעט

 עשידִיי עטמירַאב ערעדנַא יװ ןֿפוא םעד טכַײלגרַאֿפ .עניב רעד
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 רעטַאע ט ןשידיי

 יז תעשב םלוע םנוֿפ ןטנעמסידָאלּפַא יד ףיוא ןעמענ רעליפשיוש

 ייד טמענ קינלוקס השנמ יוו ןֿפוא םעד ןוא עניב רעד ףױא ןענַײז

 .דייזערעטנוא סעד ןעז ךַײלג טעװ ריא טא ,ףױא

 יד ףױא טמענ רעליּפשיוש רעשידִיי רעטמירַאב רעדנַא רעדעי
 ,םיא טמוק סָאװ ,ךַאז עכעלריטַאנ ַא יו םלוע םנוֿפ ןטנעמסידָאלּפַא
 גנושַארעביא ןַא יװ ףיוא קידנעטש יז טמענ קינלוקס השנמ תעשב
 רעדנַא רעדעי .טרַאװ וצ ןבױהעגנָא טשינ טָאה רע עכלעוו ףוא
 ,טנרַאֿפ םוצ סױרַא ךַײלג ךיז טקור רעליּפשיוש רעשידִיי רעטמירַאב
 ןַײז ףיוא אקוד טניימעג טשינ ןענַײז ןטנעמסידָאלּפַא יד ןעוו וליֿפַא
 ןָאק ןעמ זַא ,ןייא טשינ לַאמנייק רָאג טלַאֿפ םיא םערָאװ ,ןבשח
 ץוח ַא ךױא שרעדנַא ןצימע ןוֿפ רעטַאעט ןיא טרעטסַײגַאב ןרעוו-

 רעד ףױא ןייטש קידנעטש טבַײלב קינלוקס השנמ רעבָא ,םיא ןוֿפ
 רעכיז טשינ זיא רע זַא ,רָאלק טעז ןעמ ,.רעטשימעצ ַא לסיב ַא עניב

 ךיז טגייצרעביא רע זַא ןוא ,םיא עקַאט סע טניימ ןעמ יצ ךיז ַײב |
 ךיז רע טגײנרַאֿפ ,םיא עקַאט ןעמ טניימ סָאד זַא ,ךעלדנע ןױש
 .טײקנֿפלָאהַאבמוא ןוא טייקרעכיז-טשינ ןוֿפ עזָאּפ ַא ןיא

 -קַארַאכ רעייז ללכב זיא טײקנֿפלָאהַאבמוא ןוא טייקרעכיז-טשינ
 ןוא טייקרעכיזמוא ןטימ טעייו סע :ןקינלוקס השנמ רַאֿפ שיטסירעט
 ָאטשינ זיא'ס שטָאכ ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןַײז ןוֿפ טײקנֿפלָאהַאבמוא

 -קַא תעשב .גנוטלַאה ןַײז ןיא טייקנגױצעגנַא ןוא עזָאּפ עטסדנימ יד
 -עֿפַאק םניא ןָא ךיז ןעעז ,לברַא ענַײז טשינ ןכיירגרעד סָאװ ,ןרָאיט
 -יטסעשז ןוא ךיז ןדיילק רעיייז ןוֿפ ןֿפוא ןזעיצנעטערּפ םעד טימ זיוה
 עקיסקיוועגניילק ןַײז .טקרעמַאבמוא יו קידנעטש רע זיא ,עיצַאלוק
 .טקוק ןעמ ןעװ ןוא ,ענעגי ובעגנייא ןַא לסיב ַא םיא ַײב זיא רוגיֿפ

 יז טָאה ןילַא רע זַא ,קורדנַײא םעד לָאמטֿפָא ןעמ טגירק ,םיא ףיוא
 ןגיוא יד ןיא ןֿפרַאװ רעקינייװ ךָאנ ךיז לָאז יז ידּכ ןגױבעגנַײא ןויּכב
 טדער רע ןעוו לוק ןַײז ןיא טײקשילַארטַאעט ןייק ַאטשינ .ןײרַא
 יּפשיוש ערעדנַא ַײב קידנעטש ךיז טליֿפ סָאד יװ ,ןשטנעמ ַא טימ

 ןוֿפ רענייא גנוטלַאה רעצנַאג ןַײז ןיא זיא רע .שזַאטס ןַײז ןוֿפ רעל
 רעד ףיוא ןבעל ןַײז ןיא ױזַא ,ךעלמיטסקלָאֿפ סיוכרוד זיא רע .עלַא
 קידנעטש טרעוו סע ּוװ ,בוטש ןיא ךיז ַײב ןבעל ןייז ןיא ױזַא ,סַאג
 רעמ זיא רע .שידִי רעכעלמיטסקלָאֿפ ,רעקַאמשעג ַא טדערעג
 -רעד טימ ןבָאה רעטכעט יױוצ ענַײז סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ ךעלקילג
 ,טעד טימ יו ,לוש-לטימ ןוא -קלָאֿפ םכילע-סולש יד טקידנעעג גלָאֿפ
 -עליפשיוש רעקיעֿפ ַא ןוֿפ םינמיס טזייוו רעטכָאט ערעגנִיי ןַײז סָאװ
 ןדִיי ןכעלגעט-גָאט םעד ןוֿפ ןבעל עכעלמיטסקלָאֿפ עטושּפ סָאד ,ןיר
 ַאזַא יו ףיוא ךיז טליֿפ ןיילַא רע ןוא ,עזָאּפ עדעי יו רעטנענ םיא זיא
 ךיז ןיא טײקנֿפלָאהַאבמוא יד ןוא טייקרעכיז-טשינ יד רשֿפא רַאֿפרעז
 .טײקטמירַאב ַא ןוֿפ לטיה עטרעדעֿפַאב סָאד ּפָאק ןֿפױא ןגָארט וצ

 -ַאבמוא ןוא טייקרעכיז-טשינ יד דָארג זַא ,טנַאסערעטניא זיא סע

 ,רעטקַארַאכ סקינלוקס הנמ ןיא ןָא ױזַא ךיז טעז סָאו ,טײקנֿפלָאה

 .הקיני-טּפיוה ןַײז טיצ רע ןענַאװ ןוֿפ לַאוװק-טפיוה רעד ןרָאװעג זיא

 סיורג טימ טָאה קינלוקס השנמ סָאוװ ,ןשזַאנָאסרעּפ עלַא רעביא טלייצ

 ןוֿפ ןרָאי יד רַאֿפ עניב רעשידיי רעד ףיוא טריֿפעגסױרַא גלָאֿפרעד

 ןוא ערעכיזמוא עלַא ןענַײז ייז זַא ,ןעז טעוו ריא ןוא ,טײקטמירַאב ןַיז

 -ידִיי רעד ףיוא גלָאֿפרעד סקינלוקס השנמ .ןשטנעמ ענעֿפָאהַאבמוא

 טָאה רע סָאװ ,דוס ןשירעלטסניק םעד ןיא טײטשַאב עניב-רעש

 יד ןיא "ךיא ,, סענעגייא ןַײז ןוֿפ רעקיטש ןצעזצרעביא ןענוֿפעגסױא

 .עניב רעד ףיױא טריטערטרָאּפ רע סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוֿפ "ףכיא;

 ענַײז טּפַאטעגנָא ןֿפוא ןטסֿפיט םעד ףױא טָאה ןיילַא רע יו ,זיא סע

 ,ײז ןוֿפ ןעַײרֿפַאב וצ לסיבַא ךיז ידּכ .וא ,ןטײקכַאװש ענעגייא

 ןוא .טֿפַאשַאב רע סָאוװ ,ךעלרוגיֿפ עקידעבעל יד ךרוד ייז רע טזייווַאב
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 ױזַא רַאֿפרעד ייז ןענַייז ,טימעג סענעגייא ןַײז ןוֿפ ןעמוק יי לַײװ
 רעצרעה יד וצ קרַאטש יוזַא רַאֿפרעד ןרילעּפַא יז ןוא ךעלשטנעמ
 טֿפַאשַאב רע סָאװ ,ךעלרוגיֿפ סקינלוקס השנמ .רעױשוצ יד ןֿפ
 ,סלזמ-סילש עטלעטשרַאֿפ ןייק טשינ ןענַײז ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא
 ןילַא ןענַײז ייז רָאנ ,םלוע םעד ןריװמַא וצ ידכ ןציוו ןגָאז סָאװ
 ןשיגַארט ןעווַאקישט רעייז טימ .ןבעל דעזדנוא ןוֿפ ןציוו רעקיטש
 -ָאמ לָאמטֿפָא זדנוא ייז ןענָאמרעד םזיגַארט ןשימָאק ןוא םזימָאק
 ךיז טָאה זדנוא ןוֿפ רעוו םערָאװ ,ןבעל םענעגייא רעזדנוא ןוֿפ ןטנעמ
 ."?לזמ-מילש-קינלוקס השנמ ַא ןוֿפ עגַאל ַא ןיא לָאמָא טליֿפעג טשינ

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאמיד פיסָא גרוטַאמַארד רעד
 ךיז ךיא בָאה 11956 ןבירשעג} קירוצ רָאי קיצרעֿפ םורַא טימ,

 סיעלּפ גניווריוא, ןיא עבָארּפ רעד ףיוא קינלוקס השנמ טימ טנעקַאב
 -עגנָא ןבָאה רימ .עיצקעריד סרענליוו סקַאמ רעטנוא "רעטַאעט
 -יפשיוש רעַײנ רעד ."סעקינדונג עידעמָאק ןַײמ ןרידוטש וצ ןביוה
  עלעשטנעמ ןיילק ַא ןעזרעד בָאה ךיא .דמערֿפ ןעוועג רימ זיא רעל
 א רָאה עצרַאוװש עטכידעג טימ ,םינּפ ןלוֿפסקורדנַײא ןַא טימ
 -ַײז ןגיױא ענַײז רעבָא .ןגיוא עטסנרע-קידנעלכיימש ןוא עגולק טימ
 -לכיימש ַאזַא .רעיורט םענעגױברַאֿפ ַא טימ טסנרע ןעוועג טינ ןענ
 ,אקסעלוגָאמ ןשינעמור םַײב ןעזעג ךיא בָאה קורדסיוא ןקירעיורט
 -נַארֿפ ,גרעבנעלַאֿפ סקַאמ ןשטַײד ,וואלוב ןשיסור ,ץַאז רענַאיצילַאג
 ןעזעגטיוא ױזַא רימ סָאד טָאה רשֿפא .ווָאכעשט ליאכימ ,ןעלקָאק זיוצ
 ;רָאלק ךיא קנעדעג ךַאז ןייא רָאנ ,טַײצ רעטלַא ןַײמ ןיא טלָאמעד
 םגה ,רעליּפשיוש ןגנוי םעד טימ טײקטנָאנ ַא טליֿפרעד בָאה ךיא
 ןיא טֿפָא טריסַאּפ סע יו ,ןעמוקעגנעמַאזצ טֿפָא טינ ךיז ןענייז רימ
 : | .ןבעל-רעטַאעט

 ןטלַא םעד ןוֿפ ןסעיּפ טריֿפעגֿפױא השנמ טָאה טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ
 -עגרַאֿפ ַא ןעוועג זיא סע .ןייבשריה ,יקסניּפ ,ןידרָאג :רַאוטרעּפער
 -צולפ רע זיא שרעדנַא ץנַאג :ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןיא ןעז וצ םיא ןגינ
 -עטשרָאֿפ יד .ןציוו ןָא ,ךיז טײטשרַאֿפ .טסנרע רעייז ,ןרָאװעג גניל
 ףיוא ןזיוַאב ךיז טָאה הׂשנמ ןעוו .גלָאֿפרעד ַא ןעוועג ןענַײז ןעגנול
 סױרג ַא טימ טלכיימשעג טיױא עגולק ענַײז ןבָאה ,עניב רעד
 .טײקנדירֿפוצ

 ,רעטַאעט ןיא טרעּפסקע רעטסערג רעד ,טיױרקדליש ףלָאדור
 םיא טָאה טױרקדליש .רעלטסניק ןגנוי םעד טקעמשרעד דלַאב טָאה

 ןָא ,טרימירג טינ עניב רעד ףױא ךיז זַײװַאב קידנעטש, :טגָאזעג

 ףיא ןעזרעד ךַײלג זומ םוקילבופ סָאד קורַאּפ םוש ןָא ,דרָאב ַא
 "!ט רָאּפסַאּפ ןַײד ,*סערדַא; ןַײד זיא םינּפ ןַײד .סינּפ ןַײד עניב רעד
 זיא טַאטלוזעד רעד .הצע סטיורקדליש טיהעגּפָא קילייה טָאה השנמ
 -טנַאקַאב יד ןוֿפ סנייא ןרָאוװעג זיא םינּפ סקינלוקס זַא ,רעד ןעוועג
 טציא ךױא ןוא רעשידִַיי רעד ףױא רעמינּפ עטסטבילַאב ןוא עטס

 | .עניב רעשילגנע רעד ףיוא

 -קעווַא ןיב ךיא נכַאמרַאפ ךיז טָאה "סיעלּפ גניווריוא רעד
 -עגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ווא ,ןטדרַאהנייר וצ ןילרעב ןייק ןרָאֿפעג
 -עט ערעדנַא ןַא רָאג ןעזרעד ךיא בָאה ,רעטעּפש רָאי סקעז ןעמוק

 ...טלעוו-רעטַא
 .קינלוקס השנמ טימ ןֿפָארטעג ךיז ךיא בָאה "לַאיָאר עֿפַאק, ןיא
 ךיא בָאה -- ?סעסקוס טכַאמ ?רעטַאעט ןיא ריא טוט סָאװ --

 .טגערֿפעג םיא
 ַא ןעוועג זיא רעֿפטנע ןיז

 :טרעֿפטנעעג רימ טָאה רע
 ..טסנֹוק ןַײמ טריזילַאיצרעמָאק ֿבָאה ךיא --

 ?סע טניימ סָאװ --

 .רימ רַאֿפ רעדנשַארעביא ןַא לסיב
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 שרעדנַא טזומעג ,ןרָאװעג שרעדנַא זיא רעטַאעט עשידִיי סָאד --
 יהד ַײב, ,ןעז ןײלַא סע ריא טעװ ,רעטַאעט ןַײמ ןיא טמוק ןרעוו

 -ערעטניא עַײנ ןבעג רשֿפא רימ ריא טנַאק ןקיטַײצכַײלג} ,"יעוו

 | ,..עשיזיױצנַארֿפ ,עשטַײד ?ןציוו עטנַאס

 טלייצרעד ייז םיא ,ןטָאדקענַא עכעלטע טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא

 .לכיב ץיטָאנ ןַײז ןיא טנכײצרַאֿפ ייז טָאה רע ןוא

 ןוא *רעטַאעט וינעווע דנָאקעס} ןַײז ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןיב ךיא

 יד ,טגָאזעג תמא םעד.. טסנתק *עלעיצרעמָאק, סהשנמ ןעזרעד

 ,ןטָאדקענַא יײר ַא ,ןציו ךס ַא :טציירעג ּפַאנק ךימ טָאה "טסנוק,

 עטירד סעדעי ,עקידרעֿפעֿפ לסיבַא ערעדנַא ,ענעגנולעג רָאג עקינייא

 גנולעטשרָאֿפ יד יצ טסּוװעג טינ בָאה ךיא.. שילגנע ןיא זיא טרָאװ

 -עג סע טָאה םוקילבופ סָאד רעבָא ,עשילגנע ןַא יצ עשידִיי ַא זיא

 | .ןכילג
 טָאה -- רעסעב ןסייוו יז .םוקילבוּפ סָאד ןגלָאֿפ זומ ןעמ --

 ,טקרעמַאב השנמ

 יד .עבלעז סָאד טלעטשעגרָאֿפ השנמ טָאה סױא-רָאי-ןייא-רָאי

 ,םיא טימ טריסערעטניא קיניױו ךיז ןבָאה רעקיטירק-רעטַאעט

 ,גיקענטרַאה געוו ןַײז ןעגנַאגעג זיא רע .םיא ןוֿפ טדנעוועגּפָא טעמּכ

 טלַא ,קעװַא ןיוש זיא רוד רעטלַא רעד, :רעטיױו טעמכחעג ךיז

 -רָאג יװ רעטַײװ .רעטַאעט ןטימ טינ ךיז ןריסערעטניא ייז .ןרָאועג

 ,טנעמעלע רעגנוי ַא טסקַאוו סע רעבָא .ןייג טלָאוועג טינ ייז ןבָאה ןיד

 ,ץיוו ,רָאמוה ,רעטכעלעג ,|גנוליױורַאֿפ} טנעמזוימַא טרעדָאֿפ סָאװ

 ןַײמ יװ טעז ;לַאגע ץנַאג ייז זיא סָאד .שילגנע רעדָא עידִיי ףיוא

 "?טכערעג טינ ןעד ךיא ןיב .טקַאּפעג זיא רעטַאעט

 ;ערעדנַא ןיוש ןרָאװעג רע זיא ,שילגנע ףיוא ,ייוודָארב ףיוא

 ,ךעלטַײד ןוא .רָאלק זיא ךַארּפש ןַײז .רעטנַאסערעטניא ,רעלעניגירַא

 ןָאט וצ טינ סָאװ טסייו ווא עניב רעד ףיוא טוט רע סָאו טסייו רע

 םַאזרָאּפש זיא רע .ביל םיא טָאה םלוע-רעטַאעט רעשילגנע רעד

 .ןגָאלָאנָאמ עסיורג ןָא ,ךערּפשעג ןיא

 ,רָאֿפ טמוק סע .טונימ רעד וצ טקנופ ,ףרַאש ןענַײז רעטרעוו ענַײז

 -טסניק ַא .ליומ ןוֿפ טדערעגסױרַא סָאװ רָאנ ןענַײז ןקילּפער ענַײז זַא

 + טנַאסערעטניא רָאג ...רעטַײהו טסקַאוו ןוא ןסקַאוועגסיוא רע זיא רעל

 רַאֿפ זיא סָאד .חונ רעקעמש-ןיױוו םעד ןוֿפ לָאר ןַײז ןעוועג זיא

 רע טָאה טכייל יבקַאי ןוא טרַאצ .עבַאגֿפױא ערעווש ַא ןעוועג םיא

 האנה רערערַאֿפ ענַײז ןבָאה דײרֿפ סיורג טימ .לָאר ןַײז טריֿפעג

 סעדעי זַא ,רעכיז ןיב ךיא .לָאר רעקיזָאד רעד ןיא ןעז וצ םיא טַאהעג

 האנה תמא ןילַא רע טַאה ,קורַאּפ ןַײז ןגױצעגנָא טָאה רע ןעוו לָאמ

 .".דַיי סלָא וא שטנעמ סלַא ,רעלטסניק סלַא טַאהעג

 .גרעבנייװ ירעה ןוא ןַאמקיט ֿבקעי ןוֿפ .ע .ש ןוא .ע .ש
 .דנַאב רעטײװצ .,19234 ,עשרַאװ ,'רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל,
 ,1927 .װָאנ 18 ,"ש'זָאמ , ,רעטַאעט םורַא ןוא ןיא -- ינודקומ .א .וד
 .1928 רַאורבעֿפ 24 ,.י .נ ,"ֿפ'מ , ,רעקימָאק ,קינלוקס .מ -- .ב
 ,1928 יַאמ 23 ,.א'ב ,"עסערּפ יד , ,טלעװ-רעטַאעט רעד ןיא --- ךאלמ .ל

 ,1928 יִנֹוי 11 ,א'ב ,"ציאיד , ,קינלוקס השנמ ןוֿפ טובעד רעד -- ןַאמלעֿפ םייח

 ,רָאיסלעסקע רעטַאעט ןיא .קינלוקס השנמ ןוֿפ טובעד רעד -- יקסנַאשָאטָאב .י
 ,1928 ינוי 11 ,א'ב ,/עסערּפ יד,

 21 ,איב ,'צ'אד , ,רָאיסלעסקע ןיא טובעד ס'קינלוקס השנמ וצ -- .ר .ש
 | ,1929 טסוגיוא

 ,1929 .טּפעס 27 ,א'ב ,,עסערּפ יד , --- יקצינטישז .ל
 ,1929 .טקָא 23 ,א'ב ,"ציאיד, ,קיזומ ןוא רעטַאעט -- {--1
 ,"ציאיד , ,רָאיטלעסקע ןיא טנוואנערהע ס'קינלוקס השנמ --- יקסנַאשזָאר לאומש

 | ,1929 .טקָא 25 ,א' ב
 ןָאסניקּפָאה םעד ןיא עסעיּפ רעַײג ַא ןיא קינלוקס השנמ -- ןַאמלעגָאֿפ .ל
 | ,1932 רעבָאטקָא 21 ,י .1 ," ,װרָאֿפי ,רעטַאעט
 ,1934 יניי 8 ,א'ב ,/עסערּפ יד , ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ -- ןילייב .ט
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 ..טסָארּפ ,קלָאֿפ םעד ןוֿפ ץוז ַא

 ןופ ןָאקיססעל

 -סקלָאֿפ ןיא ' רענעטָארעג רעד לשיֿפ , עטערעּפָא סיקסיישמור -- ףָאגָאר ללה
 ,1935 .טקָא 11 ,' .נ ," .װרָאֿפ , ,רעטַאעט

 ,1935 .טקָא 11 ,י ;נ ,"גָאטי ,"רענעטָארעג רעד לשיֿפ , --- ןילדע םַאיליװ
 ,1925 ,טקָא 11 ,.י .ג ,"ֿפ'מ , ,סעלַא רעביא קינלוקס השנמ -- גניר .מ

 .1925 .טקָא 11 ,.י .ג ,ש'זָאמ ,,',"רענעטָארעג רעד לשיֿפ , --- ינודקומ .א .רד
 י.י .ג , .ודָאֿפ , ,וינעװע רעטיײװצ רעד ןוֿפ רעכַאמ:סַאּפש יד -- ןַאהַאק .בא

 ,1935 .צעד 1
 ,1936 .וָאנ ,.י .נ ,/ לַאנגיס, ,סעיסרוקסקע עלַארטַאעט -- רידַאנ עשיומ
 עטערעּפָא רעד ןיא קינלוקס השנמ ןוֿפ טובעד רעד --- יקצינטיטז ,ל .רד

 8 ינוי 26 ,א ב ,'עסערּפ יד , ,"לאימולש רָאינעס ,
 ,1938 ינוי 26 ,א'ב , "ציאדא ,סעיזנעצער רעטַאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1938 ילוי 7 וא'ב ,"עסערּפ יד, ,ןציטָאנ רעטַאעט -- ןילייב .ט
 ,1938 ילוי 24 ,איב ,"ציאיד , ,סעיזנעצער רעטַאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1938 טסוגיוא 7 ,טרָאד ,סעיזנעצער רעטַאעט -- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,19238 טסוגױא 10 ,טרָאד ,ןציטָאנ רעטַאעט -- .ר .ש
 ,19238 טסוגיוא 1 ,טרָאד ,סעיזנעצער רעטַאעט --- יקסנַאשזַאר לאומש
 ,1928 רעבָאטקָא 14 יי יג , ".װרָאֿפ , ,"רַאנ רעגולק רעד, -- ןַאמלעגָאֿפ .ל
 - ,רעטַאעט קילבָאּפ ןיא ' רַאנ רעגולק רעד, עטערעּפָא עַײנ יד -- ןײטשדלָאג .י .ב

 | ,1938 רעבָאטקָא 16 ,.י .נ ," גָאט'
 יד, ,ןטעהנַאמ ןיא רעקימָאק רעטמירַאב ,קינלוקס השנמ -- יקציא עשוהי

 .1939 יַאמ 7 ,דנַאלװילק ,"טלעו עשידיא
 דנָאקעס םעד ןיא גנוריֿפֿפוא עַײנ יד ,/טבילרַאֿפ ןיב ךיא , --- ןַאמלעגאֿפ ,ל

 ,1946 רעבמעצעד 6 ,עבַאגסיױא ץניװָארּפ ," ,װרָאֿפ , ,רעטַאעט וינעווע
 ,1946 יליי 5 ,.י .ג ,"גָאט , ,?קלָאֿפ סָאד טקנעד סָאװ --- ןייטשניבור יכדרמ
 פט ?85א08 -- 85 אס 966 אושאאפ-א ֿפאטו אוא , יידחס 185

 םסשוסש'', וצּסש סז/, 60. 10, 1949.

 םוסחאפס ישאזדפ 8. -- סאזסחואס טק דאקסוטאש סא אשאאגפהא
 580( אוא  ייאסש דסז/8 ק056', אסש. 14, 1947.

 ץטמאסא 8106 --- טשסאסטהזשו( 15 דזווש עס! ס =ס8 88548 5800
 אוא , "'אפש ץסזא 051 !!סזוס אּסשפ'', ואּסיש דסזא, 064 22, 84 |

 םוסהאפס ץשאדדפ 8. -- א פאטעז= דס דחפ סוסקצ 0ז אוחא4318
 580טאוא יז 2051 הסחחס /אסשטפ", 60. 16, 1940. |

 ,ואיוורעטניא םעַײנ לגָאּפש ס'קינלוקס השנמ יגעװ ףירב ַא -- רעניבעג ןימינב
 .1952 .צעד 19 ,י .נ ,; ".װרָאֿפ ,

 ץֵאי 6 +/. --- ''סס 5885ס0א ם| 8פאא/ 51868= פדסמצ, י'ש/גז6זטטזץ

 /זחסזוס8ח .1952 ,26 .060 , 

 ץטמאסא 8106 --- סטמזאוא 0005, 'יאּפש ץסזא ?056', ססס. 40, 1952.

 !םםמצ ס80האא --- 'יד8= חוזה 5685סא'", אד לשון אשז ; אותאאפהא

 560טאוא וא 5748 80 =, ."סחווּפספומחו סּגֹווע ואסשפ", 066. 30,

.1952 

 א = ,2/ פ=א85=אס=8-==8 --- !ועואט דושאדמש, 'ידחס םשסחוחפ 800/6וח'"",

 .םחוו, 066. 30, 1952.

 הסאפצ ד. א:/טסססא -- "דחהס חושד 5589ס0א, ססטאפ אז ץששאואשד

 דוהפאזםמ" --- "דחס ?םחוובסס|קחוּה !חסטוזסז", ס6- 31, 1952.

 ,נַאי 30 ,י ,ג ,"ש' זָאמ-גָאט , ,ײװדָארב ףיוא קינלוקס השנמ --- ןילדרעװס .נ
- 

5 
 ץזווו ןאא האשאואפ -- 84 סאצ 'י'פדח 5סאסאז , ', "ייאסז/ס 16160ז8װ'', 18ח.

3 ,24 

 א08-8ד 001 םאואא --- '"דתפ ז/ו-זה 5685ס0א" ןפ א הוד זו םס שודחה

 ט8ט65/', 'סגווץ ,אזויזסז"', ואּפִש 'סז8, .18ח. 24, 53

 טס8=קד פא עם3ד-ס .-- אש( אוא'5 הפסח וא ייפזח 59689ס0א" אאס 85

 חטאאצ , 'ידחפ אאּסשפ'',, ואס/ סז/, /8םח. 24, 153 |

 ץהודא=צ םטוזסאו .-- 5אטו6אוא'5 דת =אז 81585 תטסצ8 'ייז|ידחה

 5685סא, '"אוסזחֹוחַפ 16160ז80װ", ואסש ץסז4, 180. 24, 1953

 נסהא אססואוא -- א 5008 ס0ז+ הצפדפהוא דהחאז פהסשוס ןואססה8, |

 "אּסש סזא .ןסטזח8| /8חחסזוס8ח", 280. 24, 3

 טקסססא3 ,אזאואפסא --- אד זהי= זחהשאזקש --- ''ד06 אאּסש סז8 1165",

.1953 ,24 4806 / 

  טיסטאספס לשאזדפ 8. -- דאס סא 106 4156 --- ''אּפש סז8 0051"

534 ,25 .180 

 ץעא ז-ס = אטס8 -- ייד תודה 9685ס0א, י'אסש 'ץסזא 115810'', ,/הח.

153 ,25 

 ז אהא --- םטאצ סא 8808סש+צ, 'ישאמושדצ"', אטא ץסזא, 28ח. 28, 3
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 רעטַאעט ןשידיי
 העי : * שאט

 ;/סח|אפס סצסא --.םאססט5 ,אאס 086 2אס. 868. --- ''אט?ט8ש", אּסִש

 סזא, 180. 30, 3

 308 זהאאס5 -- {זהפ זוחזה 5685ס0א,; י'ידח6ס םוו!טס8זס'"',/ אּסִש .ץסז8

 .ןח. 31, 1953

 הסופ ז1אה8ו5 --- םמסאסשגצ ,אאס שוא --- "05 4066 106"
 |. א. סט. 8, 1953

 3806 608668 -- 51868 אאס 5080ש=א8 --- "ּפטװסּפ} אסשנ", {. 8.
 סט. 8, 13

 איאקא םאםמסא -- צוססופה 0086 15 816 הוד  י'ססזחססז8ז (חזסח/ס!8"',

 ןטסס106316/ ?6ט. 8, 1953

 טפפֶש 208558 --- ספ8טזאאדפ זהסאו ססשאאדסואא --- "סט", 66:
3 /14 

 טוסחאהס טשאדדפ נה. -- דזועס סא דוו= 4156 --- יאּפא ץסז6 קספז"
 אץ 7, 3

 אהדחט5 684 8 -- ייאפסאפי םאקקש אטאא,; 'ידחפ אאסש ץסז+ דו ,

 אי ץ., !006 14, 1953. |

 .טסאאהס !צסאפ -- זחפ {צסאפ ססא; ייאּפש ץסזא ?ס9ז", טֹוצ 5, 1953

 ץאאאסצ 0185 -- סטהזאוא סט65 --- "אּפש ץסזא 209", וטֹוצ 16, 1953

 20868/ 0805 -- תאחאא588 0885 אסמוצ=ס םטז וז זססא ץוצס

 5685065, ''5טחסגץ ּסשאפ", אש סז8, 5606. 27, 2

 .ששווטוואאו 8. 88 -- פאטטאוא'פ ייאס פסח םאום| ", י'טסחס 15/8ח0

 קז895 , {. {., אסש ץסז4, ואס. 20, 1953:

 פהואסא שואסמ| 8686 -- םשקססד תהסאו זה= סזטשה 0085, דו

 וא8ז/0ח8| 166150 2054", 066. 25, 1953

 דחסאואפ 8. 0858 -- תואצ אםסטז סאמאשאז דמאס= !וסחד5 םומדזו

 םסאצ סאאסו י'ץעסזוסח'פ /68ז 0גו/ץ", 180. 20, 4

 אסטפהז 004 םאטאא --- ייח!יזח 59689סא", וא 950סא0 ץטאח, 6075 אש

 סס5דטאו05, "'סהווק איוזזסז", 60. 8, 1954

 ,םסא סטדדפמאואא -- סט8 ץוטא ח04 א, *'08וו:סזחוּפ 166/50  /ס106'

 אֹּמקץ/ 14, 154

 ={(ואסמ הטסח05 -- ''805/ס00 /16ז8/0", ס60. 7, 54

 פפםסס6+ ססצט8 --- ''805/ס0 6 /אזוסזוסּהח", ןס6ס8חוטסז 7, 19540

 םוווסז אסמזסא --- "8ס56סחװ ?05/", 06060006ז/ 7, 1954 -

 םוו וסז אסמפזסא -- 50ססאס זחסטסחדפ סז= א =1ס5ז אוסהדסמ, ייֿפטח-

 .88ץ 0051 80560װ", 0606. 12, 1544 |

 8800ס8א אדאואפסא --- איא5א פאטואוא וא ייססשד5* םואצ אמסשז

 ' אסאה '"אסוש 'סזא ךוחוספ, ססס. 293 4
 ץאא!דסא 827 --- "ואסזוס דזוטטחס', ם66. 29, 14

 וסזּוא סזואקאואא --- 'יאסשצ", םסס. 29, 1954 |
 סא אוסשו הוא --- 8ת8/6 את8דופזחצ סח ּפאשו אוא , 'יאטש סזא .!סטזחו

  .אחחסזוספח", סס6. 29, 4 |

 וס:1אאס ש//ד5 46. -- 'םס5/', 060. 20, 1954

 ץ/,א דסואא 4022 --- ששסז!ס דזוטשחפ', 060. 29, 154

 םסששו אאספ זוסוס --- ''אּפשהזא םשעס אסשפ', 060. 29, 1954

 8/0האחספ 8. 00068 --- פאשן אוא6 5 ייאסה"; ייֵשְשַּמוו 51/666 ,ןסטזחו",

 ססס. 29, 4 | |
 דחסאוא5 8. ס2פה --- ''ש/סזוסחפ 3068 08ווץ", 060. 29 ,154

 האט םאזסא -- פאש(אוא אואסאו-וס=אח וא תוסשפמואט ק880ח/

 י'ןסחפ /5/8ח00 03ֹווק 6ז655 , 060. 29, 4

 . םוסחאהס ששאזדפ נז. -- אסאה דה= אקא אאס אשאאפהא ּפאטואוא

 "אסש צץסזא 2096", 060. 29, 1549

 ששון ןאאו חאצשאואפ --- ד=אדמ= / ייאּפש צסז8 טטסז|ס 1616 8 גחס

 פשח", 060. 29, 4

 האמסוס 1888 --- ''אחוסזוסּבח /0ססזסש", 060. 30, 4

 פ/סאפטצ 81 05 --- אופאאפהא פאשואוא דמוק טסדסושא, ''ס8ווץ אווזזסז",

 א 0 +.,4ססס 31, 4

 פוסאפצ ת!ם}ס -- סאוצ החטאואא; 'י'ס8ווץ אוזזזסז"

 "'ןאטפט/66"' ' א08082/ח6 -- 180. 8, 1955

 "'דוחחס 1480/5 //08082/ח6'' -- 8ח. 10, 1955

 ןגעװ עסעיפ רעד ןוֿפ רעסַאֿפרַאפ רעד ,סעטָא דרָאֿפילק -- ךַײרנערהע םייח
 ,1955 רַאונַאי 19 ,.י .נ ," ,װרָאֿפ , ,לובמ םעד ןוא חנ

, 0606 149 
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 4 ;,דסואשוו נמאס : עמנואל רע == יט

 טוט ואאו א. םאוסצ -- הוסהפפז תסהא 0 ססאטס+צ 15 דמאסםס*

 5845 אטשסאו-|ןסשסאד אושתאאפהא; '!סח0 15/8װ00 766 655 , )2ח.

| | 155 ,30 
 918 88688 -- זאוטס8 אשאסס 06 א 5186, ' 1062ז/6 //ז15 /03-

 082/ח6'',, טו{ 156

 טנַײה טעװ קינלוקס השנמ סָאװרַאֿפ --- |ךַײרנערהע םייח} -- סניוװק ןַאמרעה
 ,1956 .טּפעס 26 ,טרָאד ,יוו-יט ףיוא ןעליּפש טינ

 = 82 4 -- אוחאא548 580( אוא חן אץ 6080 םשו= וא 'ייטאסו =

 ץאוו| ןםיי ייאטא הבצסח .!סטזחה| --- ססטזחופז", ואסש6 15, 1956

 8. -- "טאס}= ווו ו=י ח8סשעספ תן :אפואס 8ווט אז פטט8שמד

 ייאפא ו18ע6ח םשסחֹוחַפ 269156ז", אסש6 15, 1956.

 עץ דספמ 8. חהסשאטפ -- ''טאס16 שווו ו8* 51885 5א0(אוא אז 5806-

 םשסד, יי+816 םּגווע ואסשצ", ואס. 15, 1956.

 םג 6 שש. -- םאש= ץצסט 388 ייטאס|6 שאוון וי" אז זמח= פ8ט86=חד?,

 "אזוססח 8660ז/0', אסש. 16, 19564

 טצםט5 סט86וא -- אווס אאס אם !|סיש ססאפסצ אט( אוא וא ייטאס} =

 , לא! ן =", 'ידחפ 809/סח 03וו/ 61006", אס, 20, 1956.

 חפסס+צ םסצ|6ס -- ֿפאשואו6 859 טאס4-= 804? שוזה ששאהאוז

 "םספ/סח םעּסחֹוחַס /אחוסזוסּמח", !אסע6 20, 16

 םסשוא =. אושמצוא -- ייטשאסו = שווו ום* אז זחפ םו ץדאוסטדח , י'סחזוצזוּבח

 . 5618ח06 //סחוזסז" , 8051סח, !וסש. 20, 19564

 אזא אשאסאפצ -- '"טאס{?= שאוווו=' סס=אפ פא ססאטסצ םצ

 אוסטזח, י'םספוסח 1ז86616ז' , !ואסש- 20, 1956.

 4 ואס6 םטס085 -- זחפ זחסאזמס, י'ידחפ 805/ס0 116ז8/0'', !וסע+ 0

16 

 8סאפ -- 5חסש/59 סטז סז זסושא --- ''ש3ז16זץ", אטא סז/,  אסצ, 21,

| .1956 

 8. 2. 2. פ=אפ=אסשמקשפ --- ייטאסו 6 אוו וויי םסואפ אז טססטפד , ייד ופ

 טםעסחֹוחַס 861166וח'", 2008. ם60. 4, 1956.

 השאמצ ד. אוסססססא -- פאטואוא 51885 1א ייטאסו = שווו ויי, ייסחז-

 180ס/קחֹוּה !חסטוזסז", 060. 4 1564

 1228 6868 --- אוםאאפהא 980 אוא 597465 485 'יטאס| = שזווו ומ

 ""סחווטסס!קחוּה 0גווע ואס", 060. 6, 1956.

 ץטאצאפ 808ואּפסא -- 'טאסו ם שווו וחי םטצ םסשא אז 10; ן{טאהאפס

 אסזוסא סא 2800 פז. 57868, 'ידחפ פטחסּבץק 801/6ח'" --- 0002.

19564 ,9 .060 

 | ,1956 .צעד 20 ,.י .נ ,"ש'זָאמיגָאט ,קינלוקס השנמ --- װָאמיד ּפיסיי
 ץעאמס אט88חסט98 -- פאשואוא זשאאצז .... םטאצ ןפאיד / ''1סחפ 15/8ח0

 518 !סטזמהו', 060. 21, 1956.

 ץעאודסמ א8מ8 --- דחפשאזםסמ, 'יאפש דסז/ 116זג3/0 ךזוסטחס"',

.1956 

 - עסחא 0061 אוא --- פאטטאוא דמופפ םטד קט קאוו 5 דס ססאטש א ושם,

 "אס ץסז8 ,ןסטזחב| /אזחוסזוסּמח", ם66. 2/, 1956

 עסחא סחאקאשאא -- י"שאסו פ שוון וחי פואתחו= ססאטסצ ,  םשדז פאטטאוא

 |פ א 5ט6888 ססאפסואא; 'יסגווק אסשצ ,, אפא צץסז4, 066. 21;
.1956 

 םוסהאטס טעאזד5 נט -- דאס סא ךוט /051 =, 'יאטש +צסז6 005("

.1956 ,21 .060 

 דסא) םסאאפ|!+ -- זםחפ8פ'8 24 6000 5680064= דסאוסחד , - אּטש

 דסז!6 שץשסז!ס 16160ז8װװ', 066. 21, 1956. |

 ט8ססאפ תזאואפסא -- זחפאזמס -- 'יטאסע= שוווו=',/ ייאטא 'ץסז8

 דוחוספ , 060. 21, 1956.

 י ששחוד=צ םסוזסא -- תו אץ'5 אסז זהואס, םשז פאטטאוא 15! , "'ד 08

 וסזחֹוחַפ 16160ז8חװ'", 060. 22, 1956.

 ףהססםהז ס01| סאטאא --- אוםאאפהא 5אשואוא 15 506688 וא .טאסופ שש! -

 ע/='' אטא צסז! ///זזסז", 060. 22, 1956.

 ---זהפ דחסאדמפ, ''דחס אב 5166 .!סטזחגו", !אסש '/סזא, םסס. 24, 1956.

 חס8מ -- פח0ס65 סא םמסאסששהצ , ""ץגזוסזץ", אּפש ץסזא, 066. 26, 1956.

 ישן .ד88 א888 -- לשאזסה סטז 0465, הטמס אמ= ךוס "204 * 116-

 ז8/ס דזוטטחס" , 0666 30, 19564

 סחאאאווואס 8445 --- ''אטשש5ש66/"', ,18װ. 7, 19574

060. 21, 
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 טי יי וועטער איי : 0 = :
 3 ויי

 ז'8אאס5 ואס ח--- 5 דהפ חססדו וסחד5, י'אּטש עס 054 ';

480. 7, 574 

 ׁששוו 180 קםסמפמ --- פאטטאוא, ץסט אואספ דחט ּפטוז זסס !סאס !, 16

 160/8ז 8ח0 5טח", 180. 18, 1957

 --שא646 שזוו 1 |8, ''דחס8:6 /אז15", 60. 19571

 הם| א סא8אופ89מ -- החופ זהומס סש=אפמאזוסא ס+ תמו=אספ'י, '60

 דזוסטחס ,, ז6ט. 10, 19574 '

 םוםאאסמ טסס58צם|ד -- אטאצ סהצ; ''אטש ץסז6 005", ואס. 11, 1957.

 נוא 6ס0ססאטאא --- 50000 {אופ --- .טסאסישאצ אט508 {ט866= 8

 איםא/50// "'ססטזוסז דוזחחספ ,, טו 31, 1958. '

 נס58= אטפּפאטאא -- אש( אוא 5106165 6ססס 45 אסדואסי/

 ס64ז014 ואּסשפ ,, 8טס. 13, 19584

 64 =אאא 5+56 -- זהאז ןודד|פ אאא פאטואוא ופ 8808 א868וא;

 6890 5טח-זוחחספ , 20005+ 19, 19584

 שגםנסמצ אסאאפ -- אוטס ססאט5זוסאו + ואס ואשס ססאטטסואא אט-

 א/508 פאשואוא סספ5איד ססא ן|א= אסזסס --- "דװפ 805וסח

 "יד וס

 "סח/-

 ֿפטמ", ואס. 25, 1958.

 טא = טו וספה -- '4לדה ססטפוא'", י'אטהזחו 86800 פטח", 60. 15, 60

 ?סחוא 0855א888---ידחפאד8פ= ,אז זחפ= 6805580805'", אּפש 'ץסזא, 160,

 ןכק. 53, 237
 ={ !סז אסמזסא --- 608455/0 חח4 =א סז דאסצ 888 טדו יש "'םספזסח

 / 8056", עטֹוצ 29, 1960: |

 עשו 68 שס} ===85 --- אהזפ סשאדפמ ושו=א סט דקסצ , ''809:סח /06ז810''

 טו 29, 1960-

 5ז8)םש 8/6ח8805 -- ! צשן5וז שודה אוחאאפהא אט( אוא / 'יד 686

1960 5606 ,'808082/06 - 

 ץעעאצאמפ םטסםואּפסא -- פאטואוא ססאטסצ פאװ} וא 497/ ססטפוא;
 ייקחווּטפ 8016: 0", 6001 ןו} 02 |

 !סהא סהאקאשאא --- א6044588 פאטואוא 15 שסאססמששע וא אא טאי
 םם=אמואס ססאשסצ; ייאפשפ", 001 28, 0

 ,וָאנ 3 ,,י .נ ,"ֿפ'מ,, ,עידעמָאק רענַײֿפ ַא ןיא קינלוקס השנמ -- ןָאסלקוי .ר
0, 

 ,1960 .וָאנ 3 ,י ,נ ,"ש' זָאמ-גָאט , ,גנַאהרָאֿפ םַײב --- ןילדרעוװס .נ .רד

 -ַאבמַא ןיא טריֿפעגֿפױא " ןיזוק רעט-49 רעד , --- {סיװעשַאב .י .י) --- לַאגעס .ד
 ,1960 רעבמעװָאנ 4 ,,י .נ ," ,װרָאֿפ , ,רעטַאעט רָאדַאס

 עץא/דםמ אםסק --- זוקפז אוסווד םשקסמד , ייאּטפש סז/ 1161818 דזוסטחס",
 אוסש. 10, 160. |

 סאו הוס -- פאפא פאטאוא'פ דחוטאוקה וא דחס 497 ססטּפוא
 י"ןאחוסזוסהםח !םאהוחוחסז ', ואסש3 10, 02

 סואאקס דהגטפאאא --- אואאפהא פאטשאוא דא 815 אד 1006 ,אא085-
 8000, 'יאּפש '/1סז 11/ח065' , סע. 10, 602

 נסחא 0661 א /א -- זחס 4918 ססט5פוא; *'!סטזחה| /גחחסז/ס3ח

| | .1960 
 םוסחאמס לשאדד5 עז. --- 'ידששס סא דחפ 19

0 ,10 
 = אמו 214 -- אןסאאפווא פאטואוואפ דקוטאסוו וא י דוומ 49דו ססטפוא",

:1960 ,10 

 ", סא. 104

 אטא דסזא 0091", ואסצ-

 י',חחסז/ס8ח םאּהחחוחסז ', אסצ;

 הסיאאסספ דאטפאשאא -- פאטטאוא א םוסז !א 49דה0 ססט5פוא, '"אּסיא

 דזסז 110065' , !צסש. 19, 1960:

 ,םסא סטא!אוסלאוד2 --- פאט(אוא 885 פסאו= ס{ס 180081 8,  ""אטאפ-

 03ץ ',, סע. 30, 60

 660868 8ס0ט08866 -- פא8שואוא 6668 ןא 4910 ססטפואיי י"א ּטזחו

 ן1681ס0'', ת6ס0. 15, 19614

 הם =א אט12 --- אשאא5הא פא שואוא פחו8485 ןא ססאפסצ תז תן א+-

 חםסט50=, "אּהזמ ואסששפ ,, 260. 15, 1961.

 {20 אשאסושא -- אססס ס0= א אטסושאס= םמסטסחד פ6שןאוא 0

 םאסו 15, ''/סשו5ה ח!סז1סוּמח", 60. 17, 1961.

 םסטסאפ --- קססטו88 פאטואוא 15 ו!אשודסס 880א, "'8,18ז0/ 116ז8/ס",

 ז60. 23, 1961.
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 ןופ ןָאטיסקעל

 סא | - א םמטששא -- סע88 אוואו , ''אגזחו 86800 פטװ"' וּבזסח 17, 1961

 +וסחא זואואצפסא -- התאצ !נטפז םוזפ פאט(אוא5 פא{ , י'סטזוסוז

 אּסש5", ?טח6 21, 1961.

 נסהא זואואצפסא -- ּפאטטאוא א ןוז= דואט וא דושאד 80 + ''06וסוװ

 ןאטשפ", .?טחס 22, '19614

 1865 ?תס0ו 88 -- 200488 ד8465 10 או=א פאטא י"ססזוסוז

 קז66 655", .ןטחס 23, 1961

 שוווואא !=סאאקס -- אתא שטפאואס שודה א(שאא5ח8 פאטטאוא י'סחו-

 2090 ססטזוסז", נטֹוש 15, 1961.

 נטסהצ 6868 --- 'יקמווטססומװוּפ סּהווע אסשפ", 8095 1, 1961.

 טםוםא אטו2 --- פאטטאוא 5ה88859 8 ןאטסח, י:אוזטחוז אסשפ",18ח. 9,
| .1962 

 .י .ג ,/ ,װרָאֿפ , ,ןערַאומעמ ענַײז ןוא קינלוקס השנמ -- ךלרנערהע םייח
 | | ,1962 .צעד 1

 אש( אווא 5808, זואספה אאוס קזומאסמ --- ""סחוס890 ֿפטחסּפץע דוחחספ", ,!טחס
4, 34 

 !םמפצ 68ס06חאא --- ''6חו/18/ 08וו/ ואּסשפ", טו 2, 34

 ץץאואפ םטּמואּפסא --- "'סחווּפ. םצּסחוחַפ םטווסזוח", נטֹוצ 2 34

 אואא ?סאטפפ -- זדטאאאפ דס פאט(אוא , ייאּפץּמסא , 9טוע 23, 3

 אשאאפדה 6. 1/406)108 -- ּפאט(אוא 6סא805 9חוא065 ןוא 1015

 סו אצ  "אהץמסא", !טֹוץ 23, 3 |

 אשווזסא םסמוןאטשמ --- ''ש785װ/חפ:סמװ 03ו/ץ ואסאפ", 560. 5, 34

 חס/אאסופ ד8צו 08 --- 108 518468= םפ| סאט5 זס 586 אוא, "1 סחפ9 151800

 סז695 , 0060 2, 1968 ה
 אטאאפדה 6. שאו! אסמ --- פאשואוא 8 חוז אז אש{ ןא י*5-וסאטאא';

 י"קגז8זחט5 , 064 7, 1644

 םח|=א אטו8 -- ּפאש;עאוא הוז וא 680/8 ססאטשסצ;

1654 ,27 4806 

 (ס/א81 = אםחאאפה! טחאמחא} 85 וא

 116/810'' --- מח. 28, 19654

 אעאקסאסחד 680688|| -- םאזסמ ןאטסהואס דוסאחד5 ,4{ זםחספ שש8א/ז;

 "")סטזח8| וּסשפ", שוק 13, 1965

 אשאאסדוה 6. ש(א|| 8468 -- פאשו אוא צסטזה פהואשפ וא 1ס0ססםא 8

 י"ן/ט8זחז ואּסשצפ ',

 יפ=וסאאא אאס פסא"י --- "אשּטזחו

 ססאטשסצ, 'ידחס טסססזס'', .טֹוצ 13, 1965.
 פאאשד סחט95א08 --- או=אאפהא נטפז סז?=אפ 115 אוסטז-, ''סוו} טח

 אוּטזחחו", אט 3, 1965

 ןסטופ סס0סא -- א סם( ם8מוזצ וא סשזמסוד , י'ז66קז655", 5601. 19
2 1965 

 סישאסס סא 5048 -- דזהשצ דאוא 808055 1090065, "'!סטזחג|
 /אחחסזוס8ח ,, 00{ 24, 1965.

 ץעאו די אטמסמ/ -- 'ידהפ ?טוט אאספ דזח= 280!" אּפש 'סזא 1168/0

 דזוטטחס ', !אסש- 11, 1965

 קוסטאסס5 ושאדדפ )8. -- דושס סא דחש 4151 =, ""אּפש ץסזא8 ?09/",

 אסש 11, 1965.

 נ-סקצ דאו{ א=8 -- 880ס08סו6אצ'5 2808, ''אּפש ץסזא 0051", ואסש-

1654 ,29 

 וסחא סטאקאאא --- 560(אוא'5פ 28ש0,, "'אּטשפ', ואס. 29, 1965.

 שם! וסז אססדסא --- אשאאפ88 םאהאפס 12 א שס=א וא חט8 סםפסטז;

 "םספ+סח 0054, !ט006 14, 1966.

 א0ס08א8א 17860060 -- 2808 8866 608 סוחסססחפא שאד ,

 דתפ (סחזופזוּמח /סחוזסז'',, !טחס 18, 1966 י

 או אא םקאאוסאא --- פאטואוא 5885, ''אס6686 םעס ואּסששפ' , !ט06 29{

.1966 
 0980 א ססאאד --- פאט(אוא 14 םאד 6805 וא 2020, אוו סטאאט

 א! 1., !טחס 29, 664
 ססס8 .90טא8צ --- "דה= דהחטאד8= 85 א 5001806 ח0808'', ''סאוּפת 16-

 1806 ', !אסש סז4, טזוזוּפז 1966, קס. 24-26.

 פאטטאוא אאפ הו 5004סא04 דס 4950808 4{ זסס פססא --- ''אּסש5-

 08ץ -- 1טחס 21, 1967.
 נםססצ 680חש=א8 -- אשאאפהא םםדטהאפ דס קתהא , 'ידחס אס סחו18.

 וטֹוצ 19, 674
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 רעטַאעט ןשידיי

 - ןאמ ,םָארַאטָאלָאז
 רעוועיק ,ןירגישט ןיא 1897 ןריובעג

 ןוֿפ רעציזַאב -- רעטָאֿפ .ענַיַארקוא .בוג

 12 ןוֿפ רעטלע ןיא ןיוש .ּפַאש-רעדַײנש ַא

 -רעטַאעט רעשיסור רעד םיא טָאה רָאי
 -עט ַא ןײלַא ,יָאװָאנזָאמ רעמענרעטנוא

 -נַײרַא ,טינש ןטלַא ןוֿפ רעלָאמ רעלַארטַא
 םיא ןוא טלעװ-רעטַאעט רעד ןיא ןגיוצעג

 ענַײז רַאֿפ סעיצַארָאקעד *ןלָאמ, ןבעגעג
 רעטלע ןיא .ןירגישט ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ
 רעשיסור-ןיילק רעד םיא טָאה רָאי 19 ןוֿפ

 -ײרעטַאקעי ןיא ןגיוצעגוצ ינשטַאדייגַאס רעליּפשיױש רעטסּוװַאב
 ,רעטַאעט ןַײז ןיא רעלָאמ סלַא ווַאלסָאנ

 ;טבַײרש ןיקלע לדנעמ

 ןוא טיֿפוס ןוֿפ *ףושּכ, םעד ןעזרעד ףָארַאטָאלָאז טָאה ןטרָאד,
 ףָארַאטָאלָאז .ןטנווייל עסיורג ףיוא ןברַאֿפ ןוֿפ ליּפש יד ןוא טכיל-סוֿפ !

 ,עימעדַאקַא טסנוק רעד ןיא רעירֿפ ,(1922) זירַאּפ ןיא טרידוטש
 קרָאירינ ןיא רעטעּפש .ןעדַאנ רַאסעֿפָארּפ ןטסּוװַאב ןטימ ךָאנרעד
 ןָאיתי רעפוק ןיא טרידוטש ןוא ,1913 ןיא ןעמוקעג זיא רע װװ

 .ןגיל סטנעדוטס טרַא ןיא ןוא

 ךיז רע טֿפערט ָאד .ײרעלָאמ-רעדליב ןוֿפ קרָאי-וינ ןיא טבעל .ז

 ,לטסעמ ֿבקעי רעסישזער ןוא רעטכיד ,רעקיטַאמַארד ןטימ קילעֿפוצ

 עטשרע ס'ז ןוא ,רעלָאמ-רעטַאעט ַא םיא ןיא טעזרעד רעכלעוו
 עסעיּפ סמיובלּפע .ב וצ עיצַארָאקעד יד זיא טעברַא-רעטַאעט
 12 םעד "עפורט רענליוא רעד ךרוד טריֿפעגֿפױא) *לגנַארעג,

 ,(סקנָארב ןיא 1929 רעבָאטקָא

 לדנעמ טבַײרש טעברַא רעוויטַארָאקעד רעלַארטַאעט ס',ז ןגעוו
 | | ;ןיקלע

 םעד ןוֿפ עניב רערוטַאינימ רעד ףיוא ןזיווַאב טָאה ףָארַאטָאלָאז ,!
 -נָאק עטנַאסערעטניא קידריווקרעמ ַא ןֿפַאשַאב וצ לרעטַאעט ןיילק
 -ייבעג, ןייא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עיצַארָאקעד ַא ןוֿפ עיצקורטס
 רעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןטקַא עלַא רַאֿפ ןרָאוועג טצונַאב זיא ןוא ,"עד
 גנוריֿפֿפױא רענעי ַײב ךַײלג ןוא ,הֿביֿבס ןוא טרָא ןוֿפ טײקנדײזערַאֿפ
 רעלַארטַאעט, ןעמָאנ םעד טימ ןרָאוװעג טניורקעג ףָארַאטָאלָאז זיא
 -ָאמ רעקידנעטש רעד ףַארַאטָאלָאז טרעוו ײלגנַארעג, ךָאנ ."רעלָאמ
 טימ ןָא ףָארַאטָאלָאז טבייה ףעטרַא ןיא.. ףעטרַא רעטַאעט ןוֿפ רעל
 ֿבקעי ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא "רעױט םַײב. עיגָאלירט סנַאמייטש
 רעד רַאֿפ טצונעג טָאה ףָארַאטַאלַאז עכלעוו ,ןברַאֿפ יד.. לעטסעמ
 ,עקידרעַײֿפ -טױר ,עקיטכיל ןעוועג ןענײז ,גנוריֿפֿפױא רעקיזָאד
 | | ...עקידנקעוו ןוא ערעטנומ

 גנוריֿפּפױא ףעטרַא רעטשרע רעד ַײב ןױש טָאה ףָארַאטָאלָאז

 דָאטעמ ַא ,עיזנעמיד עטירד יד ןצונַאב סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןביוהעגנָא

 ןצ טַאהעג ארומ ךיז ןבַאה רעלָאמ עלַארטַאעט עטלַא יד ןכלעוו רַאֿפ

 ,רעליּפשיוש ןטרעווילגרַאֿפ ןטלַא ןוֿפ עינָאמעגעה רעד בילוצ ןעמענ

 ןַא ףיוא סוֿפ ַא ןבײהוצֿפױא ןעוועג רעווש טֿפָא רעייז זיא סע ןכלעוו

 ריא טימ טָאה "רעױט םַײב, גנוריֿפֿפױא יד ..לפערט ןקירביא

 -רַאֿפ יו טוג ױזַא ןיוש עיצקורטסנָאק רעלענָאיצַאר ןוא טײקיברַאֿפ

 .רעלָאמ רעויטקורטסנָאק סלַא עיצַאטוּפער סֿפָארַאטַאלַאז טקיטסעֿפ

 ,ןזיווַאב ךיוא רעבָא רע טָאה ענַײז ןעגנוריֿפֿפיױא עקידרעטַײװ יד ןיא
 זיא רע זַא רָאנ ,רָאטַארָאקעד רעוויטקורטסנָאק ַא רָאנ טינ זיא רע זַא
 עניד ןוא ענַײֿפ רעייז טימ רעלָאמ ַא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ךיוא

 | | .ןסנַאוינ
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 טעמע אט טייטש

 יו ,ץנעטסיזקע ןַײז ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא טָאה ףעטרַא רעד

 -עריטַאס טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ,"עגנוי, עלַא ןוֿפ רעגייטש רעד זיא סָאד

 ַאזַא ןוֿפ לַאװק רעד .ןרוטַאקירַאק טימ רקיע רעד ןוא ,רַאוטרעּפער

 עועידִיי עצנַאג סָאד לַײװ ,רעסיורג ַא רעייז ןדִיי ַײב זיא רַאוטרעּפער

 רענרעדָאמ רעד ןוֿפ טכיל ןיא זיא טַײצ רעטלַא רעד ןוֿפ ןבעל-סקלָאֿפ

 ןבעל-רוטַאקירַאק עקיזָאד סָאד .רוטַאקירַאק ַא יװ רעמ טינ טלעוו

 -ןצנעלג ַא ןעוועג זיא ,ןֿפוא ןלַארטַאעט ןֿפיױא טעברַאַאב ןוא טצוּפַאב

 ןוא ,רעלָאמ ןרַאֿפ ןה ןוא רעסישזער ןרַאֿפ ןה לַאירעטַאמ רעקיד

 ןקיזָאד ןטימ טנַאקַאב טוג זיא רעכלעוו ,ןֿפָארַאטָאלָאז ןוֿפ לרוג ןֿפױא

 .ףתוש ַא רַאֿפ ןבָאה וצ ןלַאֿפעגסױא זיא ,ןבעל ןשידִיי ןרעטצניֿפ ןטלַא

 -ער ןקידנליֿפ ןייֿפ ןוא ןטבַאגַאב םעד טעברַא רעשירעֿפעש ןַײז ןיא

 ףיא רעוו ןגָאז וצ רעוװש תמאב זיא סע .רעדיינש ָאנעב רעסישז

 ןֿפױא רעדיינע רעסישזער רעד -- .טקריוועג רעמ טָאה סע ןעמעוו

 ןטלעז זַא ,זיא רעבָא רעכיז -- טרעקרַאֿפ רעדָא ,ףָארַאטָאלָאז רעלָאמ

 -טפיוה ייױוצ יד ןשיוצ טײקשינָאמרַאה ַאזַא ןעניֿפעג ןעמ ןָאק ּױװ

 זיא סָאד יו ,טסנוק-רעטַאעט רעשיטעטניס ןוֿפ רעֿפעש ןוא ןליז

 | | .ףעטרַא ןיא לַאֿפ רעד

 ףָארַאטָאלָאז טָאה ףעטרַא ןיא טייקיטעט ןַײז ןוֿפ טַײצ רעד רַאֿפ

 קיטירק רעד ןוֿפ ןעגנוצַאשּפָא יד עז} ןעגנוריֿפֿפױא ןצּפוֿפ טכַאמעג

 ןופ עדעי ןוא |15783:5875 .זז ,"ףעטרַא; ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ןויטקורטסנָאק ןוא ןשירעלָאמ שיֿפיצעּפס ריא ןגָארטעג טָאה יז

 רע רָאנ ,סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג רָאנ טינ טָאה רע .רעטקַארַאכ

 -קעטיכרַא רעלַארטַאעט רַאֿפ שוח ןֿפרַאש ַא טימ טיובעג ךיוא ייז טָאה

 / ,הוט
 סֿפָארַאטָאלָאז ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבָאה וצ ידּכ

 -טקַארטסבַא רעד ףיוא ןבעג וצ קוק ַא גונעג זיא ,ֿפַאש ןלַארטַאעט

 ,"רעיוט םַײב, גנוריֿפֿפיױא רעטשרע ןַײז ןוֿפ טייקשירעמיורט ןוא טייק

 טלגנירעגמורַא זיא עיצַארָאקעד רעד ןוֿפ עיצקורטסנָאק עצנַאג יד ּוװ

 -קורטסנָאק רעטצעל ןַײז ףיוא ןוא ,גערב ַא ןָא טֿפול ןוא םיורט טימ

 ריא טימ טקירד עכלעוו ,עיצַארָאקעד ַא ,"ןטייק, סקיווייל ןוֿפ עיצ

 -ַאער ַא ןצנַאגניא טעמּכ ,ןטַײז עלַא ןוֿפ עטרעױמרַאֿפ ַא ,טייקרעווש

 ."עשיטסיל

 ןרַאֿפ טעברַא עוויטַארָאקעד ס'.ז ױזַא טרימוס ןיקלע לדנעמ

 :?ףעטרַא;

 ,וויטָאמ עטקַארטסבַא ןוא עויטקעיבָא ץנַאג ןוֿפ קידנביײהנָא;

 ןעניֿפעגוצסיױא טכוזעג ןעגנוריֿפֿפיױא ענַײז עלַא ןיא ףָארַאטָאלָאז טָאה

 לָאז רעכלעוו ,רעטַאעט ןיא געוװ ןשירעלָאמ ןויטקורטסנָאק ַא

 .ןה ,ךעלטלַאהניא ןה גנוריֿפֿפױא יד ןריזירעטקַארַאכ ןטסטלובמַא

 עלַא רעליּפשױש סעד ןבעג טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא שירעלָאמ

 -עכוז עקיזָאד יד ןיא ןוא ,קימטיר ןוא גנוגעווַאב רַאֿפ ןטייקכעלגעמ

 ָאנעב ןוֿפ ףליה רעד טימ ,רעלָאמ רעד ףָארַאטָאלַאז זיא ןשינ

 וצ םזילַאער-ָאענ םענַײֿפ םוצ ןעמוקעג ,רעסישזער סעד ,רעדיײינש

 טכיירגרעד טָאה ןוא ןתמא עלַאער ןוֿפ קורדסיוא ןשירעלטסניק ַא

 זיא עיצַארָאקעד רעד ןיא רָאנ טינ ןוא ..ןטַאטלוזער עקידנצנעלג

 -ַאטָאלָאז .םויטסָאק ןיא ךיױא רָאנ ,שירעֿפעש ןעוועג ףָארַאטָאלָאז |
 -נייא ןיא ןעוועג לָאמעלַא זיא םויטסָאק ןוֿפ טייקשירעלָאמ סֿפָאר-

 ןוֿפ תוהמ םעד טימ ןוא עסעיפ רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןטימ-גנַאלק
 ןלַאירעטַאמ עטרילָאק טימ טינ ךיז טצונַאב ףָארַאטַאלָאז .רעליּפשיוש
 ,טנווייל רעקינָאטנײא רעטסָארּפ זיא לַאירעטַאמ ןַײז .ןעמויטסָאק רַאֿפ
 טקוק ריא ןעוו ןוא ,לזנעפ ןשירעלָאמ ןַײז טימ טצוּפַאב רע ןכלעוו
 רעדעי זַא ,ריא טעז ,ןעמויטסָאק סֿפָארַאטָאלָאז ןוֿפ ןציקס יד ףיוא

 ןייק ,ךירטש רעקירביא ןייק .קרעוו שירעלָאמ ַא זיא רעדנוזַאב ץיקס
 .-קורטסנָאק ןוא עשירעלָאמ ןוֿפ ןֿפורעגסױרַא ץלַא ,עלעטניפ קירביא
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 עסיורג יד טײטשַאב ךעלטנגייא םעד ןיא .ןטייקידנעוװטיונ עוויט
 -קַארַאכ ַא ךָאנ ןוא .,ןֿפָארַאטָאלָאז ןוֿפ טסנוק עשירעלָאמ-לַארטַאעט

 רע .ףָארַאטָאלָאז רעלָאמ ןלַארטַאעט םעד ןוֿפ ךירטש רעשיטסירעט
 -עכוז-לַאירעטַאמ ןוֿפ ןטנעמירעּפסקע יד ןֿפרָאוװרַאֿפ ןצנַאגניא טָאה
 -טלַא יו רעלָאמ עכלעזַא ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןענַײז סע טלעוו טימ שינ
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטַאעט-רָאטַאקסיּפ ןוֿפ סרעלָאמ יד ןוא ןָאמ
 טעמַאס ןוא דייז ןוֿפ קידנבײהנָא ,ןלַאירעטַאמ םינימה לּכ טימ טצונַאב

 -טנורג ייוצ טָאה ףָארַאטָאלָאז .זָאלג ןוא ךעלב טימ קידנקידנע ןוא
 ןוא ,םויטסָאק ןרַאֿפ ַײס ,עיצַארָאקעד רעד רַאֿפ ַײס ןלַאירעטַאמ
 .לזנעפ ןַײז טוט ןכַאז עקירביא עלַא .טנווייל ןוא ץלָאה --- זיא סָאד

 -עטַאמ ענַײז ןוֿפ לַאװסיױא רעד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ןוא
 -רַאֿפ קידריווקרעמ קרעוו ענַיז ןענַײז ,רעטצענערגַאב ַא זיא ןלַאיר
 טנוויל ןוא ץלָאה סָאװ ,םעד ףױא טקוקעג טינ ןוא .קיטרַאנדײיש
 ףָארַאטָאלָאז רעבָא טֿפַאש ,ןטנעמעלע עטרַאצ עכלעזַא טינרָאג ןענַײז
 ןוא סעיניל עכַײװװ ןוא עטרַאצ עכלעזַא לָאמטֿפָא לזנעפ ןַײז טימ
 .ןכַײלגרַאֿפ טינ ךיז ןענָאק טעמַאס ןוא דייז וליֿפַא עכלעוו טימ ןרילָאק

 טלעוו רעד ןיא םתס "רָאטַאזיליטס, ןייק טינ זיא ףָארַאטָאלָאז
 -מיס רָאנ ,ןעגנוצוּפַאב םּתס טינ םיא ַײב ןענַײז ןברַאֿפ ןוא ,ןַײרַא

 ,ןברַאֿפ עיורג ןוא עלעקנוט סנטסרעמ רעבירעד רע טצונַאב .ןלָאב
 ,ןןבעל עשידִיי עױרג ןוא ערעטצניֿפ סָאד ןריזילַאבמיס עכלעוו
 -ףעטרַא םעד ןוֿפ רַאטרעּפער םעד ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש סעכלעוו
 ,"רעטַאעט

 "ףעטרַאק ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא .ז סָאװ ,טַײצ רעד רַאֿפ
 ןסעיּפ יד וצ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד ןֿפַאשעג רע טָאה
 ןוֿפ (ןשטנעמ) ?ןטַארקָאטסירק ,ןַאמײטש .ב ןוֿפ *רעיוט םַײב;
 "טרעקעל שריה; ,ןעגענעלֿפ ילַאה ןוֿפ *שינעקירט, ,םכילע-םולש
 ןוֿפ "טנערב ּפעטס רעד, ,לעינַאד ןוֿפ "געט ריֿפ, ,ווָארינשוק .א ןוֿפ
 "וב רָאגעי; ,קינזער-דלעֿפנעסקַא ןוֿפ ?ןטורקער? .,ַאקרָאיװעװ .א
 םיסקַאמ ןוֿפ *לגױֿפ םערוטש רעד, ,יקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ "וועשטיל
 וועל .ז ןוֿפ "רעטינש/, ,יקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ *װעיַאגיטסָאד; ,יקרָאג
 "טנזיוט טרעדנוה ייווצ , ,ץינרָא ןוֿפ ?לעואשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה;

 ,ה ןוֿפ *ןטייק, ,קַאבלוק השמ ןוֿפ *ןלוג ערטיוב, ,םכילע-םולש ןוֿפ

 "רמועב ג"ל, סמכילע-םולש ןוֿפ גנורינעצסניא-טעלַאב ַא ןוא ,קיווייל

 ,ןיגלָא .מ ןוֿפ גנוטעברַאַאב רעד ןיא

 ַא טימ קרָאי-וינ ןיא טריֿפעגנָא .ז טָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא
 ןעמוקַאב רעטעּפש ןבָאה עקינייא עכלעוו ןוֿפ ,רעלָאמ 18 ןוֿפ עידוטס
 -ֿפיוא-(סעקלַאיל) טעּפָאּפ ַא טריֿפעגכרוד 1943 ןיא ןוא ,ןעמענ-טלעוו

 "ןטורקער ןיא קנעש רעד ןופ גנונכייצ ס'.ז
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 ןופ ןָאטיסטע?

 רַאֿפרעד קידנעמוקַאב ,סדנָאב-סגנוריגער רענַאקירעמַא רַאֿפ גנוריֿפ
 "וינ ןיא ןעגנולעטשסיוא .ז טָאה קיטַײצכַײלג .גנונעכייצסיוא ןַא
 טבַײרש "ןטורקער, ןיא קנעש רעד ןוֿפ גנונכייצ ןַײז ןגעוו .קרָאי
 ;דנלַארָאג טרעבָאר רעקיטירק-טסנוק רעטנַאקַאב רעד

 יירעלָאמ עטקעדטנַאיַײנ ַא יוװ ,קוק ןטשרע ןֿפױא ,סיוא טעז'ס;
 ,"דנַארבמער ןוֿפ

 טבַײרש ןעיײרעלָאמ ס'.ז ןוֿפ גנולעטשסיוא רעד וצ גָאלַאטַאק ןיא
 :|ןיבָאר סקעלַא ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא| ןילמוש ןַאמרעה |

 ,רעטַאעט-?ףעטרַא; ןוֿפ רערערַאֿפ ןוא רעכוזַאב עקידנעטש ַא יוז
 -ַארָאקעד סווָארַאטָאלָאז .רמ ןוֿפ טקריװַאב ףיט לָאמ עלַא ךיא ןיב
 -ערגַאב טימ ןוא עניב עניילק ַא ףיוא ,רעטַאעט ןיילק ַא ןיא .סעיצ
 רָאנ יװ רעמ ךס ַא סעיצַארָאקעד ענַײז ןכיירגרעד ןעלטימ עטצענ
 ןַארַאֿפ לָאמ עלַא ייז ןיא זיא'ס .ייז ןוֿפ ךיז טרעדָאֿפ סע סָאװ סָאד

 םעד ןוֿפ ךס ַא ּפָא ןעלגיּפש עכלעוו ,טסנוק ןוא ןלַאֿפנייא עשירעֿפעש
 סָאד ןוא ישזער רעד ןיא יו טקנופ ,ןעגנומיטש סקיטש-רעטַאעט

 : .אֿפוג ןליּפש

 -ָאז .רמ ףױא קילב ַא טֿפרַאוװמ יו ףכיּת סָאד טקרעמַאב'מ |
 רע זַא ,ַאמכַאֿפ ַא יװ רעמ זיא רע זַא ,סעיצַארָאקעד סווָארַאטָאל
 .ײרעלָאמ ןוֿפ ןסנַאוינ עטסֿפיט יד ןיא טסיטרַא רעטלושעג ַא זיא
 ַא ןעעזעג טלָאו'מ יו זיא עיצַארָאקעד ַא ענַײז טעז ןעמ ןעװ

 ,"יירעלָאמ

 -רעביא רעד ןיא} ןײטשטָאה ירָאמ טבַײרש גָאלַאטַאק ןבלעז ןיא

 :| ןיבָאר סקעלַא ןוֿפ גנוצעז

 זַא ,טזַײװַאב ןעגנונעכייצ סווָארַאטָאלָאז ואמ ןוֿפ עיצקעלָאק יד,
 -ַאקירעמַא עטסרעמ יד ןוֿפ ןעמַאר יד ץוחמ ןטכַארטַאב םיא ףרַאדימ
 ןרעוו טכַארטַאב רע ףרַאד ייר רעטשרע רעד ןיא זַא ,רענעכייצ רענ

 ,רַאֿפרעד טינ .לַארטַאעט ַא יװ ךָאנרעד טשרע ןוא רעלָאמ ַא יװ
 ןיא .עמַארד רעדָא טײקשילַארטַאעט טעברַא ןַײז ןיא טלעֿפיס לַײװ
 רעסיורג רָאג ַא ןיא ןטעטילַאוװוק עדייב ןַארַאֿפ ןענַײז טעברַא ןַז
 םצעב ןענַײז ןעגנוגעווַאב ענַײז ,גנוטכַײלַאב ןַײז ,ןרילָאק ענַײז .סָאמ
 -- קיטכיוו רעייז זיא סָאד ןוא -- קיטַײצכַײלג רעבָא .קיסעמעניב
  טששרע ןוא ןטערטרָאּפ לּכ-םדוק ןעגנונעכייצ-ןעמויטסָאק ענַײז ןענַײז

 -טפיוה ןענַײז סעיצַארָאקעד ענַײז .רעדיילק רַאֿפ ןרעטסומ ךָאנרעד
 -ַאיסערּפסקע ,עירטעמיס ןוא קימַאניד ןוֿפ סעיציזָאּפמָאק ךעלכַאז
 יו ןילַא ךיז רַאֿפ ןּפַאכרַאֿפ סָאװ ,ןלעטסַאּפ ןוא ןרילָאק עשיטסינ
 ױזַא יו ןלעטשרָאֿפ טינרָאג ךיז ןָאק'מ .קרעווטסנוק ןוא רעדליב
 סָאװ םעד בילוצ זיא סָאד .עניב רעד ףיױוא טצונעגסיוא ןרעוו יי
 - ,רעקיטַאמַארד ַא ןוא רעלָאמ ַא ;עדייב קיטַײצכַײלג זיא ווָארַאטָאלָאז

 טקנופ דנקעלּפטנַא טושּפ ןענַײז ןרעטקַארַאכ ןוֿפ ןעגנונעכייצ ענַײז
 .טרָאוװ ןטדערעג ןרַאֿפ ןבירשעגנָא טלָאוו טעָאּפ ַא ןוֿפ תורוש יד יװ
 -קַא רעקידנריסלופ טימ לוֿפ ןענַײז סענעצס ןוֿפ ןעגנונעכייצ ענייז
 ."ןבעל ןגייא ןַא ןבָאה וא טעטיוויט

 רע ּוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טצעזַאב .ז .ךיז טָאה 1946 ןיא
 ךיז קיטַײצכַײלג ןוא ןסַאלק-רעלָאמ ןוא עידוטס ַא טנֿפעעג טָאה
 ןוֿפ גנולעטשסיוא ןַא טימ *ירעלַאג טרַא םיעֿפ, רעד ןיא טקיליײטַאב
 ,רעדליב ענַײז

 רַאֿפ ןענויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד טנכייצעג .ז טָאה ָאד
 ןוֿפ *?הלּפמ סנמה? :"עניבסקלָאֿפ, רעד ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא עקידנגלָאֿפ

 -רעװַאכ ןוֿפ "ןבעל רעזדנוא ןוֿפ געט, ,(1948 ץרעמ) סעוואלס .ח
 -ַאמ-ףושכ;) *רעטַאעט שידִיי תורוד ירד, ,(1952 רַאונַאי) רעווַאּפ
 ןוא ןידרָאג ןוֿפ *לווייט ןוא שטנעמ .,טָאג; .ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ ,"ןירעכ
 "שלייב עמומ יד ,, ,(1954 ,ןייבשריה ןוֿפ *ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר;
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 ,"םירֿפס רכומ עלעדנעמ ןוֿפ טלעוו יד, ,(1956) רעװַאּפ-רעװַאכ ןוֿפ

 "ןגרָאמ ןוֿפ טָאטש יד; ,(1958 ַײמ) רעווַאּפ-רעװַאכ ןוֿפ טרישזנַארַא

 רעמעלעכ יד, ,ןדַאֿפדלָאג ןוֿפ "לעמעל ינֹוק ייווצ יד , ,ילטסירּפ ןוֿפ
 םכילע-םולש ןוֿפ 200,000 ,(1966) ןָאסנעשרעג .מ ןוֿפ "םימכח
 | ,(1967 ץרעמ)

 םוצ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד טנכייצעג ךיוא טָאה .ז
 -הנותח; ןרַאֿפ דנַאברַאֿפ ןוֿפ גייווצ-ןייבשריה ןוֿפ טרעצנָאק-ייליבוי
 -ירד רעד ןימינב ,, ןוא *עמשטערק עטסוּפ; סנייבשריה טיול *ץנַאט
 ,םירֿפס רכומ עלעדנעמ טיול *רעט

 יד רַאֿפ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד טנכייצעג טָאה .ז
 סעלעשזדנַא סָאל ןיא *רעטאעט-רעדניק ןשידִייא ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא

 :לושלטימ רעשידַיי רעשיטָאטש רעד ַײב
 רעד; ,(1950) רעשזדירב דוד ןוֿפ "ןיב יד ןוא ךלמה המלש,|

 ןוא םכילע-םולש ןוֿפ *תורּפכ, ,(1952 ַײמ) ץרּפ .ל .י ןוֿפ *רַאדנערַא

 -רָאלקלָאֿפ ,*טּפשמ רעד; ,(1954 ַײמ) ןייבשריה ןוֿפ *איֿבנה והילא;

 ,(1952 יַײמ) רעוװַאּפ-רעװַאכ ןוֿפ *לָאמנייק טינ גָאז, (1955 ינוי) ליּפש

 "שינָאמ ,, רַאֿפ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד טנכייצעג טָאה .ז
 -עט לעביא רעיישליוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא 1952) ץרּפ .ל .י ןוֿפ

 ,1954) טעמול ךורב ןוֿפ *רעדיינש ַא טימ עלהׂשעמ ַא; ,(רעטַא

 רימאש השמ ןוֿפ "סטכער רעטעמָאליק ייווצ ,(רעטַאעט לקריוס

 רַאורבעֿפ) ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ *רעדלעֿפ ענירג, ,(1955 טסברַאה)

 רעד ןתנ, .טדנארב סיאול ןוֿפ טריסישזער ירד עטצעל יד -- (5
 *דךרָאװסעּפ-ןָאשיערעּפָא, ,(1957) גניסעל דירֿפטָאג םירֿפא ןוֿפ *םכח
 לעװסקַאמ ןוֿפ *סרַאטס יד ןיא טסָאל; (1958) ןאקלא עשוהי ןוֿפ
 ,.(1960) ןָאסרעדנַא

 ןעגנוריֿפֿפױא עשילגנע יד וצ סעיצַארָאקעד יד טנכייצעג טָאה .ז
 "ישילשה ןימינב תועסמ, :"םזִיַאדושזד וװָא יטיסרעווינוי, ןכרוד
 יד ,**עמָאי ,עמָאיק דילסקלָאֿפ םוצ ןוא "הכלמ הולמ; ,עלעדנעמ ןוֿפ
 ןימינב -- ישזער ,"םייחלע וצ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד
 -ךלָאג טול "הֿפשכמ יד, (1954) ןַאמֿפלעה סקַאמ --- קיוומ ,חמצ
 יד ךרוד ןעגנַאגעג ןענַײז ייז, ,(1955 ַײמ) רעגנַאמ קיציא ןוא ןדַאֿפ
 -עג ןדִיי ןבָאה לָאמַא; ,(1957 לירּפַא) רימַאש השמ ןוֿפ *רעדלעֿפ

 לגיּפש ןיא ןבעל שידִיי, ,(1959 ַײמ) ןייבשריה ץרּפ ןוֿפ "טעילוה

 ןעלַא ןוֿפ "ריאמ ֿבקעי ןוֿפ םולח רעד; ,(1960 גנילירֿפ) *טסנוק ןוֿפ

 -רעה; ,ואש ןיווריוא ןוֿפ *רעמַאזנייא רעד ןוא וינע רעד, סוקרַאמ
 - "סגיוועג עסיורג טָאד, (1952) ,יָאניק .ע ןוֿפ *רעלָאּפָארטסָא עלעש

 תונמחר, ,סוקרַאמ .א ןוֿפ "ַאירָאיּפ ןוֿפ רענָאיּפ , ,םכילע-םולש ןוֿפ

 תבשע ,"םולח סֿבקעי; ,(1953) סוקרַאמ ןעלע ןוֿפ "עדנילב יד ףיוא
 ביג, ,(דילסקלָאֿפ ָאנידַאל ַא) "סאקיליבליב סָאל; ענייה ןוֿפ *?הצלמה

 "ַּפַאש דעד; ,סורַאזַאל .ע ןוֿפ ?טײלעמערָא ענַײד ,עדימ ענַײד רימ
 קירנעה ןוֿפ *טנַײֿפסקלַאֿפ רעד, ,(1954) דלעֿפנעזָאר סירָאמ ןוֿפ

 קיזומ ,חמצ .בנ -- ישזער ,ערעּפָא עשימָאק ,"םלעכ; (1965) ןעסביא
 ,(1959 רַאורבעֿפ) ,גרובסַארטש .ר .ב --

 "ויב ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפיױא יד רַאֿפ סעיצַארָאקעד יד טנכייצעג טָאה .ז
 רעווילא ןוֿפ "הזינג רעד יא ןכוז סָאד ,, :גנויצרעד רעשידִיי רַאֿפ ָאר
 ןוא ןעייו ןעהט -- ישזער "*לארׂשי ןיא ףרָאד-רעדניק, ,דָאֿפַארק
 סָאד; ,(1958) ןַאמרענייֿפ ןוֿפ *אֿביקע בר, (1956 לירּפַא) ינעט אנרא
 .(1959) םכילע-םולש ןוֿפ "סניוועג עסיורג

 טָאה .א .ל ןיא טעברַא עוויטַארָאקעד-שילַארטַאעט ס'ז ןגעוו

 טָאה ױזַא .ןֿפורעגּפָא םרַאװ רעייז עסערּפ עשילגנע עקיטרָא יד ךיז

 ,וָארַאטָאלָאז יֵאמ? :?םלעכ; ןגעוו ןבירשעג "רעשזדנעסעמ תירב ינב;

 -רַא רעוֿפקורדסױא ןוא רענעטלעז ןַײז רַאֿפ גנונעקרענָא יד ןענּוװ
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 ןטטטאאסעטטסועפַא

 ַײס ןוא עניב רעלַאקָאל רעד ףיוא ַײס רָאי 25 עטצעל יד ןיא טעב
 -ַאזקע .א .לק רעד טבַײרש *הֿפשכמ, רעד ןגעוו ."ייוודָארב ףיוא
 טָאה ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד עשירעֿפַאש ענרעדָאמ, :"רענעמ
 ;טבַײרש "ןזיטיס זליה ילרעוועב , ."ווָארַאטָאלָאז יָאמ טלעטשעגוצ

 ךרוד ןרָאװעג טריֿפעגסױא ןענַײז ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד,
 :גנוטַײצ עבלעז יד טבַײרש *רעטעמָאליק ייווצ , עגונב ."ינעשז }
 -רעטניה ןשיטסילַאער טסכעה ַא וצ טיג לַארוימ סווָארַאטָאלָאז יָאמ,
 -נַאגעג ןענַײז יז, עגונב ."עטכישעג ריא ןוא הליהק רעד וצ טנורג
 -נעטש יװ ױזַא, :טֿפול .ג טרעברעה טבַײרש *רעדלעֿפ יד ךרוד ןעג
 יָאלָאז יִאמ ןוֿפ סעיצַארַאקעד עשיטסינָאיסערּפמיא יד ןבָאה קיד
 ."עסעיּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא ןשיטַאמַארד םעד וצ ןבעגעגוצ ווָארַאט
 טידערק םעד טנידרַאֿפ ווַארַאטָאלָאז יָאמ ,, :טבַײרש טרעבלאש ןיוודע
 סָאװ ,קיטרַאנגיײא ,סעיצַארָאקעד יד תוטשּפ סיורג טימ ןענעכייצ רַאֿפ
 ַא טימ הׂשעמ ַא; ןגעוו ."עסעיּפ-סקלָאֿפ רעד טימ טרינָאמרַאה
 -עד עקיצנייא סווָארַאטָאלָאז יֵאמ,, :רעגניר יאר טבַײרש *רעדַײנש
 *טייקיטרַאנגיײא ןוא עיזַאטנַאֿפ ךס ַא ןוֿפ קורדסיוא רעד זיא עיצַארָאק
 סוװָארַאטָאלָאז יָאמ, :"עטעירַאװ, טבַײרש *רעדלעֿפ ענירג, ןגעוו
 -ויטסָאק ענַײז ןוא ויטקעֿפע רעבָא ,טושּפ זיא עיצַארָאקעד עשיֿפרָאד
 :רעגניר יָאר טבַײרש "םייחל, עגונב ."עסעיּפ רעד וצ ךיז ןסַאּפ ןעמ
 טושּפ ןענַײז סעיצַארָאקעד ןוא ןעמויטסָאק סווָארַאטָאלָאז יֵָאמ,, -

 ."קיטכערּפ ןעוועג

 "שידִיי ןעגניז רימָאלא וצ סעיצַארָאקעד יד טנכייצעג טָאה .ז

 -ושזד וװָא יטיסרעווינוי} רעסעלעשזדנַא סָאל ןיא (1968) ,ןינוי ןוֿפ

 ,"םזִיַאד

 :טבַײרש שטנָאר .א .י

 ןוֿפ םעיצַארָאקעד ענעלַאמעג לעיצעּפס יד ןוֿפ ןבייהנָא רימָאל

 רעקרָאי-וינ םעד זיא סַאוו ,ווָארַאטָאלַאז יֵאמ רעלטסניק ןגיה רעזדנוא

 ןגנע ןוֿפ ןעלטימ עגרַאק רָאג טימ .טנַאקַאב טוג רעײג-רעטַאעט

 רע .רעדנּוװ שממ ווָארַאטָאלָאז טזַײװַאב עניב רעד ףױא ץַאלּפ

 סילע ןוֿפ רעטעפש ַײס ,לטעטש ןוֿפ ַײס ערעֿפסָאמטַא יד טֿפַאש

 ךָאד ןוא ןטלַאהעגנַײא ןענַײז ןרילָאק ענַײז .קרָאי-דינ ןיא דנאלייא

 .קַארטסבַא טינ ,לעוטקַא זיא ליטס רענרעדָאמ ןַײז .ויטקעֿפע

 םעד סעיצַארָאקעד יד ףױא ןקוק וצ סא ךָאד טמוק םלוע םעד

 סעּפע רדסּכ טניֿפעג ןעמ רָאנ ,ןסערעד טינ ייז ןרעוו ,טנוװַא ןצנַאג

 ."סעַינ
 .צ .מ

 ,1937 ,קרָאיוינ ,"ףעטרַא רָאי ןעצ,

 (ןבשזוי) ףסוי ,שטיוװַָאקרעב
 ,סַאי ןיא 1901 רעבמעצעד ןריובעג

 רעליּפשיוש רעד -- רעטָאֿפ .עינעמור
 ןשידַיי ןוֿפ ןָאקיסקעל,) שטיווָאקרעב לאיחי
 ,רדח ןיא טנרעלעג .(210 .ז -,*רעטַאעט

 -עג טינ .לושד סקלָאֿפ ַא ַא טכוזַאב ךָאנרעד

 ןָאטכָאנ רָאנ ,ךַאֿפ ַא ַא ןענרעל ךיז טלָאװ

 םוצ קשח ןסיורג ַא קידנבָאה ,רעטָאֿפ ןַײז
 -ינַאגרָא רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא .רעטַאעט

 ַאב ןענַײז סָאװ ,ןזיירק-רעבָאהביל טריז
 -עלע-רעטעברַא עוויסערגָארּפ ןוֿפ ןענַאטש =

 .?יטסָאֿפ; רעטַאעט ןיא טליּפשעג ייז טימ ןוא ןטנעמ
 -ידנרילָארטסַאג רעד טימ רעקינכעט סלַא טעברַאעגטימ 7

 -ירַא ןוא רעסישזער-ףליהעג רעד ןרָאװעג ךָאנרעד ,גנָאי ַארַאלק רעק
 רעטשרע רעד ךָאנ ,(יזנכשַא --- עיצקעריד) *עדרעוו לומָאּפ , ןיא רעב
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 ןיא רעטַאעט ןשידַיי ןוֿפ רָאטַארטסינימדַא ןרָאװעג המחלמ:-טלעוו

 עּפורט עלענָאיסעֿפָארּפ-בלַאה ַא טריזינַאגרָא רעדיוו 1924 ןיא .סַאי

 ןיא ןֿפַאשעג 1924 ףוס .ןַאמלעה לדייז ןוֿפ א'א *אנימול אשזָאל, נ'א
 רעד, ניא ןטרָאג-רעטַאעט ַא *ושָאר לודָאּפ , לַאטרַאװק-רעטעברַא
 ןרָאיטקַא עלַאקָאל עטסעב יד ןוֿפ עּפורט ַא טימ *עדרעוו לומָאּפ רעַײנ

 ןוֿפ רָאטַארטסינימדַא ןרָאװעג ךָאנרעד .רַאוטדעּפער ןטסנרע ןַא ןיא
 לואּפ .רד ,ַאקסװַאלסַאז ַארעיװ ןוא ןָאזשיֿפ עשימ ןרעלָארטסַאג יד

 ,ָאקסעלַאכימ לאכימ ,טנַאזירּפ ימייה ,ווָאטַארַאב

 :טבַיײרש שַא עלהיח

 -ַאב ױזַא ןעוועג םלוע-רעטַאעט םַײב זיא "ובשזּוי, ןעמָאנ רעד,
 ןייז ןעוועג זיא רעטַאעט לַײװ ,רעליּפשיוע רעטסערג רעד יוװ טמיר
 רעצנַאג רעד טימ טעמדיוועג ךיז טָאה .ב .ךיא רעטייווצ ןַײז ,ןבעל

 סַאק ,עיצַארטסינימדַא :רעטַאעט ןשידִָי ןוֿפ גייוצ ןדעי וצ המשנ
 "ןטקילֿפנָאק ןוא רעטערטרַאֿפ-ןרָאיטקַא ,רעבעלק-ןטַאקַאלּפ ,רער
 טָאה רע .ןרָאטקעריד ןוא ןרָאיטקַא ןוֿפ רעבעג-הצע ,רעכַײלגסיױא
 תעב .שטנעמ-רעטַאעט ןדעי ןוֿפ ןזַײל ןוא ןגרָאז יד טכַאמעגטימ
 רעסַאי ןוֿפ ןלױרג יד טכַאמעגטימ המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד
 -ןטיוט, רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו יד ןוֿפ ןעוועג ןוא סָארגָאּפ
 רעד ןיא םעיצקַא סגנוטָארסױא עטסקירעיורט יד ןוֿפ ענייא ,"ןַאב
 .טעברַאנעמַאװצ רעשיטסישַאֿפ רעשינימור-שטַײד רעד ןוֿפ טַײצ

 ַאצימָאלָאי, רעגַאל-סטעברַא ןשינעמור ןיא טקישרַאֿפ ןעוועג זיא .ב
 ."ןרעוו וצ לוצינ קילג סָאד טַאהעג טָאה רע ּוװ ןוֿפ *שָארָאלָאק

 סַאי ןייק טרעקעגקירוצ ךיז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ
 ןוֿפ רָאטקעריד סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב םישזער םעַײנ ןרעטנוא ןוא
 ךיז ןבָאה אֿפוג עינעמור ןיא יו תויה .*ַאלַאקס, רעטַאעט רעסַאי
 -רָאּפסנַארט .ב טָאה ,ןרָאיטקַא עשידִיי קיניײװ ןענוֿפעג טלָאמעד
 -עירטסינסנַארט ןוֿפ ןוא דנַאלסור ןוֿפ ןרָאיטקַא עשידַיי לָאצ ַא טריט
 עשיטילָאּפ בילוצ .עענרוט ַא ףיוא ייז טימ ןרָאֿפעגמורַא ןוא ,רעגַאל
 ןיא עילימַאֿפ רעד טימ טצעזַאב ךיז ןוא עינעמור טזָאלרַאֿפ םימעט
 | ,לארשי תנידמ
 .שֲא עלהיח ןוֿפ .ע .ש

 ןָאעל ,רעטכעש
 -ָאקוב ,ץיוװָאנרעשט ןיא 1900 ןריובעג

 ,הרוּת דומלּת ןוא רדח ןיא טנרעלעג .עניוו

 .רעביא ךיז עילימַאֿפ יד טָאה 1910 ןיא

 ּווװ ,(עילַאטיא) ָאמער ןַאס ןייק ןגָארטעג
 עכעלטלעוו לוש ןיא טנרעלעג טָאה .ש

 םידומל עשידִיי קיטַײצכַײלג ןוא םידומל
 בר ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטָאֿפ ןַײז יב
 עצנַאג יד טָאה 1914 ןיא .ָאמער ןַאס ןיא
 ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןסָאלשַאב עילימַאֿפ
 -ּפָא קעווצ םעד רַאֿפ זיא ןוא לארׂשי ץרא

 ָאד .טסעירט ךרוד ןרָאֿפ וצ טרָאד ןוֿפ ידּכ ,ןיוו ןייק רעִירֿפ ןרָאֿפעג
 ,ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג קנַארק רעטָאֿפ רעד זיא

 -יֿפנָא) ֿפקעי רעדורב ןרעטלע ןַײז ןוֿפ ויטַאיציניא רעד ךרוד
 טרירגימע ,(ימַאימ ןיא םַארגָארּפ-ָאידַאר שידַיי ַא ןוֿפ טציא רער
 רעקיטרָאד ַא ןיא טנרעל .ש ּוװ ,זירַאּפ ןייק החּפשמ עצנַאג יד
 ןיא ןַײרַא רע טערט ,םיטש ענייש ַא קידנציזַאב ,ןוא לוש-סקלָאֿפ

 וצ טַײצ ןוֿפ ךיוא טמוקַאב ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןקיטרָאד ןוֿפ רָאכ
 -טנָאמ ןייק החּפשמ יד טרירגימע 1920 ןיא .ןליּפש םוצ ןלָאר טַײצ
 -יווער שיזיײצנַארֿפ ַא ןיא וליּפש .ש טמענ ָאד ןוא (עדַאנַאק) לאער
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 -עגנָא ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא רעביא רע טייג רעטעּפש ןוא ,רעטַאעט
 ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טָאה רע ּווװ ,גניוולע דרַאנרעב ןוֿפ טריֿפ

 ףלָאדור טימ ייז ןשיווצ ,ןרעלָארטסַאג-רַאטס ענעדײשרַאֿפ טימ |

 .איא ?ןשקָאל, ,"קָאלײש, ,"קיזמ עלעקייא , ןיא טיורקדליש

 וקוצנַײרַא ןטייקירעװש בילוצ ןוא קרָאי-וינ ןייק ּפָא טרָאֿפ .ש

 ןיא ןליּפש ןוא עינוי-ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא דילגטימ סלַא ןעמ

 עּפורט ַא .ש טריזינַאגרָא ,סעּפורט-רעטַאעט עשידִיי עמיטיגעל יד
 יקסַאל סקַאמ טימ ןעמַאזוצ ,ןוא ,ןרָאיטקַא עשידִיי עשִיעּפָארײא ןיֿפ

 ,"רעטַאעט דנערג;, סָאד רעביא רע טמענ ןײטשדלָאג זלרַאשט ןוא

 ןוא "עּפורט עוויטַארעּפָאָאק עש:עּפָאריײא יד, נ"א ןליּפש ייז ּוװ
 ,ןינב םעד ּפָארַא טסַײר גנוטלַאװרַאֿפ-טָאטש רעקרָאי-וינ יד ןעוו
 ןינב רעד ךיוא ןעוו ןוא ,רעטַאעט-*ןיצּפיל, סָאד רעביא ייז ןעמענ
 רעווקס ילניקעמ , ןיא ןליֿפש ןָא עּפורט יד טבייה ,ןסירעגּפָארַא טרעוו
 -עגנַײרַא .ש טרעוו ,רָאי 10 רעטַאעט סָאד ןטלַאהנָא ןכָאנ .?רעטַאעט

 טרעװ ןוא ,עינוי ןרָאיטקַא רעשידַיי רעד ןיא דילגטימ סלַא ןעמונ

 סקוֿפ ָאעל טימ) רעטַאעט-"לַאנָאשענ, ןיא טרישזַאגנַא 1941 ןיא

 -טסנוק, סצרַאװש סירָאמ טימ םורַא רע טרָאֿפ ךָאנרעד ,(רַאטס סלַא

 ,ץניװָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא *רעטַאעט
 ןעמַאזוצ ןוא (ַאדירָאלֿפ) ימַאימ ןיא ןעמוקעג .ש זיא 1948 ןיא |
 -עדָאװ עשידִיי עטשרע סָאד טרָאד טנֿפעעג ֿבקעי רעדורב ןַײז טימ
 רעד ןוֿפ סרַאטס עטסערג יד טכַארבעג טָאה רע ּוװ ,רעטַאעט-ליװ
 1951 זיב 1948 ןוֿפ .ןעמַארגָארּפ-טסנוקניילק רַאֿפ עניב רעשידַיי
 1951 טניז ,רעטַאעט-ייימעק, ןיא טריֿפעגנָא םַארגָארּפ ַאזַא רע טָאה
 ףיוא רעטַאעט-"ַאמעניס, ןיא םַארגָארּפ םעד טימ ןָא רע טריֿפ
 ןקיזָאד ןיא .שטיב ימַאימ ןיא סַאג עט-12 ןוא וינעווע ןָאטגנישַאו
 . ןיא ףיוא ןטערט ,ןייטש עלעטיג ,ױרֿפ ןַײז ןוא רע ּוװ ,רעטַאעט
 ;ןכַארּפש עדייב ןיא ןעמַארגָארּפ יד ןענַײז ,שיד;י ףיוא סעשטעקס
 עשידיי-שילגנע ןוא עשידִַיי ןוֿפ ןטירטֿפױא טימ שילגנע ןוא שידִיי

 עשידִיי עקיטרָא יד ןוֿפ טכוזַאב קרַאטש רעייז ןרעוו ןוא ,ןרָאיטקַא
 ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןוֿפ ןטסירוט-טסעג יד ןוא רעניווונייא
 ,גרעבנייוו ירעה ןוֿפ .ע .ש

 ןַאמלימ ,ביורטנייוו
 {1968 .וװָאנ 17 .טשעג --- 1897 .וָאנ 24 .בעג)

 "וינ ןיא 1897 רעבמעווָאנ 24 ןריובעג
 .עקירעמַא ,קרָאי

 רעליּפשױש עשידִיי יד -- ןרעטלע
 "יסקעלפ) ביורטנייוו הקֿבר ןוא טנומגיז

 ,דנַאב רעטשרע ,*רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאק
 ,(685787. .זז

 סלַא טײקיטעט-רעטַאעט ןַײז ןביוהעגנָא
 -עט-"יטרעביל, סרעטָאֿפ ןיא רעריסַאק
 ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,ןילקורב ןיא רעטַא

 ןעוועג ךיוא זיא רע ּוװ ,סרעטַאעט עשידִיי |
 ,לַא; סָאד טריֿפעגנָא טָאה ץרַאװש סירָאמ תעב ןוא ,רעשזדענעמ
 .רעשזדענעמ ןעוועג טרָאד רע זיא ,רעטַאעט-*ןָאסלָאשזד

 -ילבוּפ ןוא רעריסַאק ןוֿפ עינוי רעד ןיא וויטקַא רעייז קידנעייז
 סלַא טמַא םעד ןעמונעגנָא טרָאד רעטעּפש רע טָאה ,טייל-יטיס

 ענַײז זיב ןבילבעג ןטסָאּפ םעד ףיוא ןוא ,רערושזערט-רַאטערקעס
 .געט עטצעל

 יד ןוֿפ עוויטוקעזקע רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא .וו
 .סנעיילע לקירטַאעט עשידִיי
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 רע ט ַאצ ט ןשיריי

 ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .וו זיא 1968 רעבמעווָאנ 17 םעד
 עשידִיי יד ןוֿפ םלוע תיב ןֿפױא ֹור רעקיבייא ןַײז וצ ןעמוקעג
 -  .סנעיילע לקירטַאעט

 זיא ןירעליּפשיױש עשילגנע-שידִיי ַא ,סיצנערֿפ ,רעטסעווש ס',וו
 ,סקַאל םהרֿבַא רעליּפשיױוש ןשילגנע-שידִיי םוצ טַארײהרַאֿפ
 ,ביורטנייוו סיצנערֿפ ןוֿפ .ע .ש

 ,סקול םהרֿבַא ןוֿפ .ע .מ

 עלעריירפ
 | רעשיוא }

 .עיבַארַאסעב ,ןַאקּפיל ןיא ןריובעג
 רָאי 7 ןוֿפ רעטלע ןיא .ןזח ַא -- רעטָאֿפ

 -עג .עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ ןיא ןעמוקעג
 -רעבירַא דניק סלַא ךָאנ .לוש ַא ןיא טנרעל

 -יֿפ ןייק החּפשמ רעד טימ ךיז ןגָארטעג
 יז ּוװ ,ןטַאטש עטקינײרַאֿפ ,עיֿפלעדַאל

 ַײב רָאכ ןיא ןעגנוזעג םיארונ םימי טָאה

 -ובעד רעטעּפש לסיב ַא ןוא ,רעטָאֿפ ריא

 -עּפָא ןַא סלעגיס ןיא רעדיל 2 טימ טריט

 ,רעטַאעט-"טיוטס שטרַאאפ ןיא עטער
 סנייטשקיד לואס ןיא ףיוא טריֿפ יקסװעשַאמָאט סירָאב ןעוו טשרע
 -ויבעד ,"הוצמ רב; עטערעּפָא ןַײז רעטַאעט-*ןָאסביגג ןיא עּפורט
 -עג טָאה יד ווו ,לוש-םכילע-םולש רעד ןיא .לָאר ַא ןיא .8 טריט

 יז טָאה ,רערעל-קיזומ ןעוועג זיא טרַאבלעג לכימ ּוװ ןוא ,נרעל

 .ןטרעצנַאק-לוש יד ןיא ןקילײטַאב ֹוצ ךיז ןטייהנגעלעג טַאהעג

 -ֿפיױא ןביוהעגנָא יז טָאה ,קרָאי-וינ ןייק ךיז קידנגָאוטרעבירַא
 ןיא ןטָאוטעגנַײרַא זיא ןוא ןטרעצנָאק ףיוא ןוא ָאידַאר ףיוא ןטערט
 יז ּוװ ,רעטַאעט ןָאיֿפמַא; ןיא רעמערק סיאול ןוֿפ עּפורט רעד
 ,םישדח עכעלטע טליּפש

 שיטקַאֿפ יז זיא ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט טימ גנע ןדנוברַאֿפ
 ,ל ןעוו ,גרעבנרעטש דלָארַאה טימ הנותח רעד ךָאנ טשרע ןרָאװעג
 ,"הנותח סעלעדײרֿפ, עטערעּפָא יד ריא רַאֿפ ןָא טביײרש ןַאמײרֿפ
 ךעבענ, ןירגרעב ֿבקעי ,"לדנוח רעמעלעכ סָאד, רָאטסענ סירָאמ
 ןדלָאג, םולב םהּרֿבַא ןוא *רעטכָאט סנזח םעד; רָאטסענ ,"עלהמותי ַא
 ַאא ןוא "תבש ףיוא ןזח ַא? ןֿפורעג רעטעּפש טרעוו סָאװ) "עלעדיימ
 ,(?ֿבוט םוי ףיוא ןזח

 טערט יז ּוװ ,עניטנעגרַא ןייק 1936 ןיא טרישוַאגנַא טרעוו 9
 -ךלָאג ןיא "לקחצי, סלַא ךיוא רַאוטרעּפער ריא ןיא רעסיוא ףיוא

 -וקעגקירוצ ."הוצמ רב, סיקסוװעשַאמָאט ןוא "קחצי תדקע; סנדַאֿפ
 ילאמ ךיוא ןוא רַאוטרעּפער ןבלעז םעד יז טליּפש עקירעמַא ןיא ןעמ

 -וינ ןיא ,רעטַאעט-"סעלנָאד; רעגַאקיש ןיא רַאוטרעּפער סנָאקיּפ
 ,8 .ץניווָארּפ רעד רעביא ןוא רעטַאעטיײלַאנָאשענ, רעקרָאי
 סָאל ןיא ןכָאװ עקינייא ןוא ַאבוק ןיא לָאמ ייווצ ךיוא טרילָארטסַאג
 ."תבש ףיוא לדנזח ַא; ןיא סעלעשזדנַא

 ;טבַיײרש יקסנַאשזָאר .ש

 -יזע עגנוי רָאג ךָאנ ןענַײז גרעבנרעטש ןרהַא ןוא עלעדײרֿפ,
 .טײקשעירָאיטקַא רעד טיױל עגנוי ןוא ןרָאי יד טיול עגנוי .רעליפש

 עשידִיי יד עכלעוו רעליפש-טסַאג עטסגנוי יד טמיטשַאב ןענַײז יז
 ןענַײז ייז .טַאהעג זיא טינ'ס ןעוו ןבָאה עניטנעגרַא ןיא סרעטַאעט
 -יוע עקניגנוי ערעזדנוא ןוֿפ שרעדנַא טעברַא עניב רעד ןיא רעבָא
 ,"דליו ןוא גניא לטרעװ סָאד ןקיטעטשַאב.. עכלעו רעליּפש
 .|גרעבנרעטש ןוא ןעלעדײרֿפ טימ..} "גיצ עדליוו ַא יװ טגנירפש;
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 ,"ןקע ייווצ טימ |

 ַא וא רוגיפ עֹועיצַארג ַאי

 ןצלַאזרעד -- ןצלַאזרעביא טָאטשנָא .עטרעקרַאֿפ ַא הֹשעמ יד זיא
 יז ןגָאירעד -- ץגָאירעבירַא טָאטשנָא .ץנַאטסיד ןטלַאה ייז .טינ ייז
 ,קיד?ווע רעסעב ייז ןבַײלב ,קידלוש ןבַײלב ייז לָאז ןעמ רעדייא ,טינ
 עזעיריל ןוא עקיטכיצ ,ענַײֿפ עכלעזַא ןבָאה ןסעיפ עשידִיי קיניײװ

 ןיא ןוא ,"הנותח סעלעדײרֿפ, עידעמָאק יד יו ןרעמונ עשילַאקיזומ
 -גרעטש .א ןוא עלעדײרֿפ ןוֿפ עטסעב סָאד ןַארַאֿפ עקַאט זיא ןעגניז

 סָאװ ,עלעדיימ ַא יװ עניב רעד ףױא סױא טעז עלעדײרֿפ .גרעב

 עכעלטע טרירַאב יז .ןרעוו ףייר ןוֿפ ןליֿפעג עטשרע יד טריּפשרעד
 עדייב רַאֿפ רעבָא .ענָאדַאמירּפ ַא ןוֿפ סָאװטע ןוא סניטערבוס יד ןוֿפ
 -ַאמ עשירָאיטקַא ןָא ,טקערָאק ,קילפער ריא טקערָאק ּפָא יז טגָאז
 ידּכ ץְלַא סָאד .םלוע םעד ןוא עניב יד ןעמענוצנייא ןװרּפ ןָא ןרעינ
 ןוֿפ טָאה יז סָאװ ,שינזח וצ טּפיהרעביא ,ןעגניז םוצ ןעמוקוצוצ
 עטנזח עתמא ןַא יװ ןעגנוזעג ןוא .רועיש ַא ןָא ןעגנוזעגנָא םעד
 יד .ןענַאטשעג דומע םַײב טלָאװ יז יװ טקנופ ,ןוח ַא יו רעדָא

 יד סֵלַא ןעלעדײרֿפ טרימַאלקער רעבָא טָאה עסערפמע-"ערטימ,
 ןקעטש ַא זיא עמַאלקער ענעבירטעגרעביא..

 ;טבַײרש | יקצינטישז .ל .רד } ןילייב .ט

 ַא ,ענייא רָאנ ָאד זיא'ס ,עלעדיימ סָאד טסייה ױזַא ,עלעדיירֿפ,

 יז ,עלעדיימ סָאד טסייה יוזַא ,עלעדײרֿפ ,ענייש ַא לדיימ ַא ,עניילק

 ױזַא ."עלעדײרֿפ ,עלעקעטש ַא יו טרַאצ ,עלעקערב ַא ,לציפ ַא זיא

 יד ךעלטנגייא זיא סָאד א גרעבנרעטש .ה טערעּפָא רעד ןיא טגניז

 טָאה סָאװ ,עלעדײרֿפ ןירעלָארטסַאג רעד ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ

 עטעדעּפָא רעד ןיא הנותח ךיז רַאֿפ ענעגייא ןָא ,ןײלַא ךיז ןיפש וצ

 טזַײװ ןוא טיג ןירעלָארטסַאג יד עלעדײרֿפ.. ןעמָאנ ןבלעז ןטימ

 ,לכיײמש ןוויַאנ גנוי ,טיײקנייײש עשַיורֿפ ,ןח -- טגָאמרַאֿפ יז סָאװ

 טגניז יז ןכלעוו טימ ַאטלַא-רטנָאק םעניֿפ

 רעמ ריא ַײב ֿבגַא זיא סָאװ ,לדיל שילגנע ןַא ַײט ,תונזח ַײס סױא

 רענעדירֿפוצ זיא ,ךעלריטַאנ ,םלוע רעד .עשינזח סָאד יװ טנעטַאב

 רעבָא ,רעכעלדנעטשרַאֿפ וא רעטנענ םיא זיא'ס לַײװ ,ןשינזח םנֿפ

 -ילַאטנעמיטנעס ןא טנעמַארעּפמעט-סגנַאזעג ,טייקשילַאקיװמ ריא

 עטערעּפָא יד... ןדיל|"גנָאס, ןשילגנע טניא דָארג ןעמ טקרעמ טעט

 ןלָאר עלַא ןוא ,לַאנַאטרעּפ ןסיורג ןייק טינ טָאה יז סָאװ ,הלעמ ַא טָאה

 -לבמַאסנַא ןַא זיא'ס .ךַײלג ןליּפש עלַא .ךעלטנרָא טלײטרַאֿפ ןענַייז

 עטבילרַאֿפ סָאד זיא טקנופ רעטרירטנעצנָאק רעד רעבָא ,עטערעּפָא

 ןענַײז ןלָאר יד .גרעבנרעטש .ה ןוא עלעדיײרֿפ ןוֿפ טליּפשעג ,לרָאּפ

 ךיז ןלָאז ןרעלָארטסַאג יד זַא ,ןלעטש טימ רעבָא ,סיורג קירביא טינ

 טָאה גרעבנרעטש יו טקנוּפ} .טֿפַאשנגייא ערעייז ןיא ןזייוו ןענַאק

 ךיוא ךיז טָאה רעגײטש ןבלעז םניא-. |ןטקעֿפע-עניב ןָא טליּפשעג

 ןייק טינ זיא'ס... זַא ,קורדנַײא םעד טמוקַאב'מ .עלעדײרֿפ ןטלַאהעג

 טימ ןבעל ןכעלגעטיגַאט ןיא ףיונוצ ךיז טֿפערטימ יו רָאנ.. .עניב

 -קרעמֿפױא יד ךיז ףיוא טֿפור סָאװ ,ױרֿפ רעזעיצַארג-רוטַאינימ ַא

 "..טייקנייש רעטרַאצ ןוא לכיימשש ןקידונח ריא טימ טײקמַאז

 ;טבַײרש דמַאז ,ש

 "הנמלא רעכעלײרֿפ, רעד ןיא טָאה עכלעוו ,רעשיוא עלעדיירֿפ,

 יז .עלָאר-טּפיוה ןייק טינ ָאד טָאה ,רוגיֿפ עלַארטנעצ יד טליּפשעג

 ,המשנ רעטבילרַאֿפ ַא טימ רעטכָאט רעשידִיי ַא וֿפ עלָאר יד טליּפש

 -טע ָאד טגניז יז .לדיל ַא ןעגניז ןוא עביל ַא ןליּפש טוג ןָאק סָאװ

 עשינזח רָאּפ ַא ךיוא ןוא (ןסָאלשעגנַײא "הוקתה, יד) ךעלדיל עכעל

 ןוֿפ יו טוג תמא ןעמוקעגסיױורַא זיא *ירדנ לּכ, עכלעוו ןוֿפ תוליֿפּת

 ַא סלַא סענעצס רָאפ ַא ץ'א ךיוא טליּפש יז .ןזח ןטמירַאב-טלעוו ַא

 ,"טנחב קרַאטש ךיוא םעד ןיא זיא ןוא לרוחב טלעטשרַאֿפ
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 -רעדנַאק רעקרָאי-וינ ןיא טליּפשעג יז טָאה 1968-1969 ןָאזעס

 ,רעטַאעט-*ןָאס
 ,ָאידַאר ףיוא ןוא ןטרעצנָאק ףיוא טּפָא רעייז ףיוא טערט .8 -

 ,תונזח ןיא לעיצעּפס
 רעליּפשיוש ןוא ןזח רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא רעדורב סי

 ,רעשיוא השמ
 -ילגנע רעד ףיוא רַאטס ַא זיא ,סלקיימ ןילערעמ ,רעטכָאט ס'ֿפ

 ,עניב רעש
 ֹא טזָאלעגסױרַא .ֿפ טָאה רעטכָאט ריא טימ ןעמַאזוצ

 ,תונזח ןוא רעדיל-רעטַאעט עשידִיי טימ
 ,טסירַאטיג ַא זיא ,לקיימ ,ןוז ס',8 -

 .ע .מ
 ,"צ'א'ד, גרעבנרעטש .א ןוא עלעדײרֿפ ןוֿפ טובעד רעד -- יקסנַאשזַאר :ש

 ,1936 לירּפַא 10 ,א'ב
 .1936 לירּפַא 11 ,א'ב ,"עסערּפ יד, ,"הנותח סעלעדײרֿפ , --- ןילייב .ט
 ,"טלעװ עשידיא יד, ,סערַײא-סָאנעוב ןיא רעטַאעט שידיא --- רעלסערב ףלָאװ

 | - ,1936 .וָאנ 20 ,ץיֿפלעדַאליֿפ
 ,רעטַאעט קרַאּפ סַאלגָאד םעײנ ןיא ,סנַײמ זיא לארׂשי ץרא, -- רמאז .ׂש

 ,1946 .צעד 13 ,עגַאקיש ?  ,װרָאֿפ ,
 ַא טציא זיא רעטכָאט ס'רעשיוא עלעדײרֿפ --- ףָארטסא רַאקסָא

 ,1966 טסוגיוא 5 ,עבַאגסױא-ץניװָארּפ 7 ,װרָאֿפ ,, ,עיצַאס
 5וסאשש ם!וס3 --- סאו חטאואא ייסּפווץ אּפשפ", א. יז. 5606. 6, 1967

 רלָארעה ,גרעבנרעטש
 ,סעדָא ןיא 1909 רעבָאטקָא 22 ןריובעג

 ,ןזח ַא ,"סַאב עלעסָאי, ,רעטָאֿפ .ענִיַארקוא
 ןוא ןָאזשיֿפ ןוֿפ סעּפורט יד ןיא ןעגנוזעג |

 ,רָאכ ןטימ טריגיריד קיטַײצכַײלג ,ײסבַאס |
 -עג טנגוי רעִירֿפ רעד ןיא טָאה .ש = |

 ןוא ,"ועבָאהביל, טימ סעדָא ןיא טליּפש
 -עמַא ןיא ןעמוקעג 1927 ןיא זיא רע ןעוו
 םעד ןעמדיוו ךיז טלָאװעג רע טָאה ,עקיר
 ןעגנורעטש בילוצ רעבָא ,רעטַאעט ןשידִיי

 טנָאקעג טינ סע עינוי ןרָאיטקַא רעד ןוֿפ
 טסנוק ןשידִיי, ןיא ןלָאר ערענעלק טימ טנגונגַאב ךיז ןוא ןריֿפכרוד
 רעווש, ,"סעזָאמ לקנָא, ,"טעטש ַײרד, ,*יזנכשא רעדירב,) *רעטַאעט
 ,("לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ןוא ?ענעגנָאהעג 7, ,"דִיי ַא ןַײז וצ

 1926 ןיא (רעשיוא) עלעדײרֿפ ױרֿפ ןַײז ןוֿפ ןלָארטסַאג יד תעב

 -רעבָאהביל יד ז טליּפשעגטימ ריא טימ טרָאד .ש טָאה עניטנעגרַא ןיא

 ,"תבש ףיוא לדנזח ַא; ןיא לָאר
 ;טבַײרש יקסנַאשזָאר .ש

 .גרעבנרעטש ןרהַא ןרָאוװעג טרימַאלקער קינייװ רָאג זיא טָאג
 -ַאב ןעמערַאוו ַא טימ רעכעלטנגוי רעשיטַאּפמיס ַא ששוריֿפב זיא רע
 ,רע .ָאטלַא ַארטנָאק סעלעדײרֿפ טימ טוג טריזינַאמרַאה סָאװ ,ןָאטיר
 -עגרעסיוא טֿפור סע. ןרעוו ןיא רעליּפשױש ַא זיא ,יז יװ טקנוּפ
 -ַאסעב רעקידלרעּפ ,רעקיטכערּפ רעד טײקמַאוקרעמֿפױא יד ךעלנייוו
 זיא שידִיי ַאזַא ,ןזייר רעליפשיש עגנוי עדייב סָאװ ,שידִיי רעבַאר
 "..גנוקיווקרעד ַא שממ.. רעה וצ היחמ ַא

 ;טבַײרש ןילייב .ט |

 -נָא ןיא רעילַאװַאק רעטנַאלַאג קיטכיר ַא יו גרעבנרעטש .ה;
 טליֿפ םיטש ןייז ןיא .ןעזסיוא ןַײז רַאֿפ טסַאּפעג ןַײז ןלָאז סָאװ ,ןגוצ
 -נָא רעייז זיא ןָאטירַאב-סָאב ןַײז ןוא טייקטלושעג עשילַאקיזװמ ךיז
 -סגנַאזעג ןוא עניב ךָאנ םיא טלעֿפ'ס רעבָא ,רבמעט ןיא סענעג
 טקעֿפע-עניב ןָא טליּפשעג רעבָאהביל םעד טָאה רע ...טײקנרַאֿפרעד
 טָאה רעגייטש ןבלעז ןיא ,ןבעל ןיא רעבָאהביל ַא טליפש'ס יו ױזַא
 ."עלעדײרֿפ ןטלַאהעג ךיוא ךיז

 דרָאקער

 "גצס עסיורג
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 ןופ 18 טי סקעל

 ּוװ ,קרָאי-וװינ ןיא ערעּפַא רעד ןיא דילגטימ ַא רָאי 20 זיא .ש

 ןלָאר"אירַאמערּפמָאק טליּפש ןוא טגניז רע
 .} .ב

 םעס .,ןיטסעק
 |1951 ץרעמ 4 .טשעג --- 1869 לירּפַא 21 .בעג}

 לֿפרעד ןיא 1869 לירּפַא 21 .בעג
 -ָאפ .עניַארקוא .בוג רעװעיק ,עשטיאַאז
 -ַאקַאמ רעמורֿפ ַא ,רָאסעסָאּפ ַא -- רעט
 לָאמנייא יװ טקנעדעג .ק .דיסח רעװָאר

 ןעמוקעג זיא יבר רעוװָארַאקַאמ רעד ןעוו
 רעטָאֿפ ןַײז טָאה ,לֿפרעד ןיא ןרָאֿפ וצ
 טּפעלשעגוצ ןוא דרעֿפ יד טנַאּפשעגסױא
 -עג .בוטש םוצ ןיבר ןטימ ןגָאװ םעד
 "נַא יד טימ ןעמַאזוצ דמלמ ַא ַײב טנרעל
 ןוֿפ לגנִיי סלַא .ֿבושי ןוֿפ רעדניק ערעד

 ךיז טָאה רעטומ יד ןוא ,ןברָאטשעגּפָא רעטָאֿפ ןַײז םיא זיא רָאי 8
 ,יקניביר ןייק ןגָארטעגרעביא רעטכעט 2 ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ
 טָאה רעטכָאט עטסטלע יד .זױה-רָאֿפנײא ןַא ןטלַאהעג טָאה יז ּוװ
 טקישעגּפָא טרעוו .ק ןוא ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא ןַאמ ןטימ

 - .ָאקרעצָאלעב ןיא רדח ַא ןיא
 רעד וצ עילימַאֿפ רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ רע טמוק 1881 ןיא

 ןוא "לוקס-טיינ; ןיא טכַאנַײב טנרעל ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעטסעווש

 ןסַאג יד ןיא (ךעלצלעה-דניצ) סעשטעמ טימ רע טלדנַאה גָאטַײב

 טַײצ לקיטש ַא רע טעברַא ,טַײצ רָאי ַא רחסמ םעד טימ ןײגנָא ןכָאנ

 .רעיינ-רעדמעה סלַא
 .ק טלייצרעד תונורכז ענַײז ןיא
 ןטסדנימ םעד וליֿפַא ךָאנ טלָאמעד ךיא בָאה רעטַאעט ןעוװמ

 זיא סָאװ ,"רעטַאעט, לקיטש עקיצנייא סָאד .טַאהעג טינ ףירגַאב
 ןענַאטשַאב זיא ,ןורכז ןיא ןעמּוװשעגֿפױרַא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רימ ַײב
 טָאה סענכַאש עלערעב ןחדב רעד סָאװ ,ענעצס רעשימָאק רעד ןֿפ
 רעדורב ןרעטלע ןַײמ ַײב םעדיײא ןַײז טימ ןעמַאװצ טליפשעגּפָא
 ןוא ּפָאק ןיא טלבמָאבעג טֿפָא רימ ךיז טָאה סָאד .הנותח רעד ףיוא
 ךיא טלָאװ ,טזָאלעג רָאנ ךימ טלָאװ'מ ןעוו זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא
 ךיא ןעוו זַא ,קלַאֿפעגנַײא ןַאד רימ זיא'ס .רעסעב ךָאנ טכַאמעג סָאד
 עקירעמַא ןיא ןכַאמ ןזָאל סָאד ךימ טעוומ ןוא ןרעוװ רעטלע לע
 לעוו םעדכָאנ ןוא ןעק ךיא סָאװ ןזַײװ ייז ךיא לעװ ,הנותח ַא ףױא
 .סענכַאש עלערעב רעטייווצ ַא ןרעוו ןיוש טַײצ רעד טימ טרָאד ךיא

 ,סענכַאש עלערעב רעד ,רע יװ רעטלַאהרעטנוא ןרעסעב ןייק
 ןוא ,ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טינ טלָאמַאד ךיז ךיא בָאה ,ןעוועג זיא

 ךיא סָאװ ,עטסעב סָאד זַא ,ןעמוקעגסיוא ןַאד רימ ַײב זיא'ס לַײװ

 ןרַאֿפ ,טַײצ רענעי ןיא ךיא בָאה ,ןגעוו ענַײז ןיא ןייג --- זיא ןָאט ןָאק

 בָאה ךיא סָאװ ,לדיל סָאד ןעגנוזעג טֿפָא ,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפ

 -רָאג טָאה'ס רעװ ,תולד ,ךיז ײרֿפ ,ןצבק עילוה, :טרעהעג םיא ןֿפ

 ."סעלַא ךָאד טָאה רעד ,טינ

 -קַא רעד סָאװ םעדכרוד ןעעשעג זיא רעטַאעט םוצ ןעמוקוצ ס'.ק

 ,עּפורט ַא טימ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןײטשנעטרַאג רָאיט

 ַא ןעמונעג רע טָאה ,טגירקעצ ריא טימ ךיז טָאה רע יוװ ױזַא רעבָא

 טלָאמעד טגעלֿפ .ק ."ןטֿפערקע טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא לרעטַאעט

 -נעטרַאג ןוא ,לוש רעשיסור רעד ןיא ןזח ַא ַײב *טלַא, סלַא ןעגניז

 רעטנורעד ,רעליּפש ענַײז טלעטשעגנעמַאזוצ טרָאד ןוֿפ טָאה ןייטש

 רַאֿפרעד טָאה ןוא ןצנַאט טנָאקעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,.ק ךיוא

 -ףושכ, סנדַאֿפדלָאג ןיא ץנַאט-רענייגיצ ַא ןצנַאט וצ ןעמוקַאב

 ,"םוקילא? לָאר יד ןוא ?ןירעכַאמ
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 רעטַאעט ןשידיי

 .ק טלייצרעד ,לָאר יד ןליּפש ןַײז ןגעוו
 .ןעמונעגסיוא קרַאטש טלָאמעד טָאה עסעיפ רעד ןיא ןליּפש ןַײמ

 ןוֿפ ןדירֿפוצ ןעוועג ןיב ןיילַא ךיא ךיוא .טגָאזעג רימ ןעמ טָאה דזזַא
 ןדירֿפוצ רעמ ךָאנ ןוא.. לקיטלָאש סָאד טליּפשעג בָאה ךיא יוװ םעד
 ןעזרעד טשרע ךיא בָאה ןליּפש םַײב סָאװ םעד ןוֿפ ןעוועג ךיא ןיב
 ,"זיא עסעיּפ סזדַאֿפדלָאג ןייש יװ

 טליּפש ןטנוװָא יד ןיא רעבָא ,ּפַאש ַא ןיא ןטעברַא ןַײרַא טייג .ק

 ןיא ןטעברַא וצ קשח םעד טרילרַאֿפ ןוא ןענײטשנעטרַאג ַײב רע
 ..ןצנַאט גרַאװגנוי טגרעל ןוא סַאלק-ץנַאט ַא טנֿפע ,ּפַאש

 ,ןַאמרעבליז השמ ןרָאיטקַא יד ןוֿפ ןעגנולעטשרַָאֿפ יד קידנכוזַאב
 ,טרעטסַײגַאב ױזַא .ס טרעװ ,שטיוװָאמייח-ענייה ןוא ּפרַאק סקַאמ
 ."תימלוש; ןיא טסיטַאטס סלַא עּפורט רעד ןיא ןייא ךיז טעב רע זַא

 | ..:םעד ןגעוו רע טלייצרעד תונורכז ענַײז ןיא
 עניב רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא לָאמ עטשרע סָאד ךימ טָאה'מ ןעוו

 בָאה ..םילשורי ןייק לגר הלוע זיא סָאװ ,"קלָאֿפ, ןטימ םענייאניא
 ךיא בָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ךיא
 -קילג ןעוועג ןיב ךיא .רימ ןיא טגניז ץרַאה סָאד יו טליֿפעג ךָאד
 ךיז ךיא בָאה ןבעל ןיא קילג רעסערג ןייק זַא ,ךעלקילג ױזַא ,ךעל

 ןעזעג ןַאד בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא.. ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טינרָאג ןַאד
 ."טֿפַאגעג בָאה ךיא א טרעבױצַאב יוו ךימ טָאה ,עניב רעד ףױא

 רָאיטקַא רעד ןעמוקעגנָא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זיא טַײצ רענעי ןיא
 "יעס רעד/, גנוצעזרעביא ןַײז ףיוא טריֿפ רעכלעוו ,סקרַאמ ףלָאדור
 .ןַײרַא .ק טרָאד טערט ,"רַאֿפעג ןיא רָאל

 :רע טלייצרעד תונורכז ענַײז ןיא

 -רַאֿפ טינ ןסקרַאמ ףלָאדור יב סלָאמַאד ךיא בָאה טלעג ןייק;
 ןעוועג ןיב ךיא ...ךַאז ַאזַא ןלַאֿפעגנַײא טינרָאג רימ זיא סע .טגנַאל
 יד ןליּפש וצ ןבעגעג ךַײלג רימ טָאה רע סָאװ ,סעד ןוֿפ ןדירֿפוצ
 ךיא ןוא ,ןסַאג יד ןיא ןעגנוטַײצ טֿפױקרַאֿפ סָאװ ,לגנִיי ַא ןוֿפ עלָאר
 ."עלָאר עקיזָאד יד ןרידוטשנַײא ןעמונעג קיסיילֿפ ךיז בָאה

 ייב ןעמונעגוצ סקרַאמ טָאה ןבָארּפ עטשרע יד ךָאנ דלַאב רעבָא

 ןיא) ,ָאקסעלוגָאמ יו טקנוּפ ןסָאלשַאב טָאה רע לַײװ ,לָאר יד םיא

 -נורעד ,עסעיּפ רעד ןיא ןלָאר ירד ןליּפש וצ (*עמַאד-ןטעקָאק יד,
 ַא טימ ןעמַאזצ .ק טָאה המקנ סיוא ,לגנִיי םעד ןוֿפ לָאר יד רעט
 ןבירשעגרעביא יז ןוא עסעיּפ יד ןריֿפֿפױא לָאמ עכעלטע ןעעזעג רֿבח
 יטשעגֿפױנוצ ַא ףיוא ןוא *עּפורט, ַא טלעטשעגֿפױנוצ ,ןורכז ןוֿפ
 ןיא טָאה .ק ןוא עסעיּפ עבלעז יד טריֿפעגֿפױא רעגייטש ןטעוועק
 טמוק יקסװעשַאמָאט סירָאב ןעוו .ןלָאר ירד יד טליּפשעג ךיוא ריא

 יד .ק טרָאד טגירק ,"בא דוביכ, ףיוא טריֿפ ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא
 ןוא ,ןבעגעגּפָא טינ דרָאב יד רע טָאה ןליּפש ןכָאנ .שמש ַא ןוֿפ לָאר
 תעב טרָאד רע טגעלֿפ ,ּפַאש ַא ןיא ןטעברַא רעדיוו קידנעײגנַײרַא
 דרָאב יד ךיז ןבעלקוצ ,ךעלדיל-רעטַאעט עשידַיי ןעגניז טעברַא רעד

 ,רעטעברַאיּפַאש יד ןכַאמ ךעלײרֿפ ןוא
 טניוועג לַײװרעד .ןיקסװעשַאמָאט טימ .ק טליּפש רָאי עכעלטע

 קידנלעוו ןוא ,עערעטָאל רעד ףיוא רַאלָאד 10,000 רעטסעווש ס'.ק

 טֿפױק ,רעטַאעט ןליּפש ןוֿפ "תעגושמ ,, סָאד םיא ןוֿפ ןגָאלשסױרַא
 ,ךעלקילג טינ טרָאד ךיז טליֿפ .ק רעבָא ,םרַאֿפ ַא רעטומ ןַײז םיא
 ךָאנ ןוא ,טאלבנייוו לארׂשי רָאיטקַא םענעזעוועג םוצ יז טֿפױקרַאֿפ
 טייג ןוא ,עניב רעד וצ קירוצ ךיז רע טרעק ,טיוט סרעטומ רעד
 תלילע; ןיא ףיוא טערט רע ּוװ ,ליװזנָארב ןיא עּפורט ַא ןיא ןַײרַא

 טסע עלעוולעוו, רעדָא *הצילח יד, ,"לארׂשי ןב םחנמ, רעדָא *םד

 טגעלֿפ .ק ןוא טכעלש טינ ןעגנַאגעג זיא ןכָאװ עכעלטע .?טָאּפמָאק

 ןענַײז ןטֿפעשעג יד רעבָא ,ךָאװ ַא רַאלָאד 10 עטגָאזעגוצ יד ןעמוקַאב
 .תוריכש ןייק ןלָאצ וצ ןעוועג טינ סע זיב רעגרע ץלַא ןרָאװעג
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 .,ק טלייצרעד רעטַײװ

 ןליֿפַא ,טכַארטעג טינ לָאמנייק ךיא בָאה עניב יד ןבעגֿפױא ןגעוו

 -רַאֿפ ןצ ןעװעג רעווש רימ זיא'ס ןוא.. ןטַײצ עטסגרע יד ןיא טינ

 ןַא רעדָא ַאזַא רעביא -- ןענַײז עכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידִיי ענעי ןייטש

 סעּפע וצ ןעמונעג ךיז ןוא עניב רעד ןוֿפ קעװוַא -- ךַאזרוא ערעדנַא

 -ןר טימ ,טָאלבנייו לארׂשי טימ לַאֿפ רעד ןעוועג זיא'יס יוו ,שרעדנַא

 טנָאקעג טינ ךיא בָאה ללכב.. ערעדנַא טימ ךיוא ןוא סקרַאמ ףלָאד

 עניב רעד ןוֿפ קעווַא ןָאק רָאיטקַא ןַא ױזַא יו לכש ןטימ ןעמענַאב

 ,"ןטַײצ ערעווע ןבעלוצרעביא סיא םיא טמוק סָאװו ,םעד רעביא

 ןרָאֿפ וצ דלָאגנהעש ַאבַא ןוֿפ טרישזַאגנַא ךָאנרעד טרעוו .ק

 | .ןָאטסָאב ןיא ןליּפש

 .ק טלייצרעד תונורכז ענַײז ןיא

 סע .טדערעג טינ ןצנַאגניא םיא טימ ךיא בָאה זוריכש ןגעוו

 ףיוא ךָאד ןעמ טָאה טליּפשעג לַײװ ,ןדייר וצ סָאװ ןעוועג טינ זיא

 ןעמ *עקרַאמ , ַא רַאֿפ סָאװ עגַארֿפ ַא ןעוועג רָאנ זיא סע .*סעקרַאמ;,

 טינ רימ ַײב ךיז טָאה לױמ סָאד רעבָא .רימ רַאֿפ ןעמיטשַאב לָאז

 סָאוװ זַא ,ַאזַא ןעוועג זיא עגַאל ןַײמ לַײװװ ,ןגערֿפ וצ סעפע טנֿפעעג

 סע בָאה'כ ןוא רעַײט ןוא ביל ןעוועג רימ זיא ,ןבעגעג רימ טָאה'מ

 ,"ןעמונעג בילרַאֿפ

 ןיטסעק םעס

 ןיא

 "רענירג רעד,

 ""רעגָאילימ

 א ןופ

 רעמָאש |

 ןַאװיא ַײב רעטַאעט *ַאיבמָאלָאק, ןיא טרישזַאגנַא רע טרעוװ ָאד

 רע טרעוװ טרָאד ןוֿפ .ןענָאזעס ייווצ טליּפש רע ּוװ ,ןָאסמַארבייא
 ךָאנרעד ןוא ,"לָאה-קיזוימ סלּפיּפ, ןרַאֿפ קרָאי-וינ ןייק טרישזַאגנַא

 .רעטַאעט-*סלּפיּפ , ןיא
 ןוא עיני-ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא דילגטימ ַא טרעוו .ק

 .קרָאיײ-וינ ןיא גנונעקרענָא ןַײז ןיוש רע טמוקַאב ןָא טלָאמעד ןוֿפ
 12 ,ָאקסעלוגָאמ ןוא רעלסעק ,רעלדַא טימ ןָאזעס ַא טליּפש רע

 ןוא "ַאילַאט, "דנערג/ ,"רָאזדניװע סרעטַאעט יד ןיא ןענָאזעס
 -עט-"-קירילא ןיא (1910) ןרעלסעק טימ קידנליּפש ,*שילַאק,
 סיקרָאג ןוֿפ עבָארּפ קידנכַאמ ,רעלסעק יװ .ק טלייצרעד ,רעטַא
 סָאװ ,עּפורט רעד ןֿפוא ןקידנגלָאֿפ ףיוא ןרעלקרעד טווּורּפ ,עסעיּפ ַא

 ַא ןעד זיא סָאװ; :לָאר ןַײז רַאֿפ ןָאט ףרַאד רעליּפשטימ רעדעי

 ןיא רעטרעוו ןענַײז סָאװ ןוא .רעטרעוו זיא עסעיּפ ַא.. ?עסעיּפ
 "רעק |סענרעז ןענַײז רעטרעוו יד ?יז טליּפש ןעמ רעדייא עסעיּפ ַא
 טקנוּפ דרע רעד ןוֿפ ןבײלקֿפױא ןֿפרַאד ןרָאיטקַא יד סָאװ ,| רענ
 .סענרעז ענעטָאשעצ ,סענרעז ןקיּפ ךעלעבייט ןוא ךעלעגייֿפ יד יו
 -עבענש יד טימ ןקיּפ ייז ףרַאד'מ ןוא דרע רעד ףיוא ךיז ןרעגלַאוװ יז

 ,"ייז ןיא םעט ַא ןליֿפ ןוא ךעל

 -ָאשענ; ןיא ןיקסװעשַאמָאט ַײב ןענָאזעס 11 ךָאנרעד טליּפש .ק
 דַנָאקעס; ןיא ןייטשלעדע ַײב ,רָאש לשנַא ַײב עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,"לַאנ
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 ןוא ןַאמלוש) "רעטַאעט סלּפיּפ; ןיא ןָאזעס ַא ,*רעטַאעט-וינעװע
 רעדיוו ,ליבעג סקַאמ טימ ןָאזעס ַא ,(סרעשזדענעמ -- רעשזדניוװַאר
 -דלָאג ןוא ןַאמלוש ַײב) רעטַאעט-"קילבָאּפ, ןיא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא
 ילַאמ טימ רעטַאעט-יוינעװע דנָאקעס, ןיא 1928 טניז ןוא (גרעב

 יי .ןָאקיּפ
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז ןמלז

 , :עכָאּפע

 .טייקשעיטסַאלע ןַײז טיול טַאבָארקַא ןַא ןַײז טֿפרַאדעג טלָאװ רע,
 ,טריזַאר ןײֿפ קידנעטש .םינפ ןֿפױא ןגעלעג םיא זיא רָאיטקַא רעד
 סָאד טקנעדעג .םינפ ןֿפױא לכיימש ַא טימ ,שיטייל רָאג ןָאטעגנָא
 -עג טינ .ביהנַא ןַיז ןוֿפ טעמּכ ךָאנ עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידִיי
 -עט טכַארטַאב .רַאוטרעּפער ןשירַארעטיל ןרַאֿפ טרעטסַײגַאב ןעוו
 ,עיצקיד ערָאלק ,ענַײֿפ ַא טַאהעג .ץַאלּפ-סגנוליױורַאֿפ ַא יו רעטַא
 רעצנעט רענַײֿפ ַא ,טעלּפוק ַא סרעדנוזַאב ,דיל ַא ןעגנוזעג ןייש רעייז
 -רעביא ןוֿפ "ץנוק, יד ןזיווַאב ןרָאי ערעטלע עמַאס יד ףױא ןוא
 רעד יו טלעטשעגכַײלג ךָאנרעד ךיז ןוא ּפָאק ןֿפױא ךיז ןרילָאק
 טבילַאב רעייז ןעוועג .ןוֿפרעד האנה סיורג טַאהעג .רעגיז רעטסערג
 ןוֿפ ןרָאי ליֿפ ױזַא טקנעדעג םיא טָאה סָאװ ,םלוע-רעטַאעט סַײב
 ."סעּפורט עטסנדיײזערַאֿפ יד ןיא קיּפש

 :גָאטנריובעג ןט60 ןַײז וצ יױזַא םיא טרעדליש רעדניל .ב .נ
 ןעעזעג ןבָאה סָאװ ,שטנעמ רעטנזױט רעקילדנעצ יד ןוֿפ..,

 רַאּפ ענעגנַאגרַאֿפ יד ןוֿפ ךשמ ןיא עניב רעד ףױא ןעניטסעק

 גרעבנעזָאר לאכימ ןוא ןיטסעק םעס ,ןַאמלוב יטריוג

 ,װָאמיד ּפיסָא ןוֿפ /טֿפױל הלּכ יד , ןיא

 -יינע רעד זַא ,טנַײה ךָאנ ןעניימ ןוא טניימעג דךס ַא ןבָאה... ןענָאזעס

 רוגיֿפ רעשיטסַאלע רעגנוי רעד ףיוא רָאה ּפָאק רענרעבליז ,רעסַײװ

 ,םירג ַא זיולב זיא ןיטסעק םעס ןקידנגנירּפש ןוא ןקידנצנַאט סנֿפ

 זַא ןביולג וצ רעווש זיא'ס .עלָאר רעד וצ ףרַאד רע סָאװ ,קורַאפ ַא

 ןקיטכיל ,ןרעטױל םעד טימ קישטנַאמרעגנוי רענעגיטסַאלימוג רעד

 ַא תמאב עקַאט ןיױש זיא ,ןגױא עשימלעש ,עקידנלקניֿפ ןוא םינּפ

 | .םישש ןב

 עניב רעד ףיוא ערעירַאק ןַײז ןוֿפ ךזעמ םניא טָאה ןיטסעק םעס.

 -ילּפמֲאק ןוא םיחבש גונעג טימ ,םשה ךורב ,טרעהעגנָא ןיוש ךיז

 -ייא ןוֿפ ךיױא רָאנ ,קיטירק רעכעלטנֿפע רעד ןוֿפ זולב טינ ,ןטנעמ

 יד ןוֿפ ערעדנַא ןוא ָאקסעלוגָאמ ,רעלסעק ,רעלדַא ןגעלָאק ענעג

 עיִלַאק סַאדַאמ ,יקסוועשַאמָאט יװ טקנוּפ ,ןרעטש ענעברָאטשרַאֿפ

 טצַאשעגּפָא רעדנוזַאב רערעדעי ןוא עלָא ןבָאה ,ןאקיפ ילַאמ טציא ןוא

 רענייא ןּפַאכוצסױא םיא ןסירעג ךיז טֿפָא וא טנעלַאט סניטסעק

 | ,ןרעדנַא םַײב

 -ןייר ךיוא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טינ זיא ןעניטסעק

 ,טנעלַאט רקיע ןוא ,רעבָא טֿפַארק טּפױה ןַײז ,קָאר עשיטַאמַארד
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 ןופ ןַאקיססעל

 ,ןטכייל ןיא סרעדנוזַאב ,עידעמָאק ןיא ןזיװעגסױרַא דימּת רע טָאה
 ףױא טָאה סולֿפנַײא ןטסקרַאטש םעד .םזימָאק -ףוב ןקידוועליּפע
 -וגָאמ רעכעלכַײלגרַאֿפמוא ,טַײצ ןַײז ןיא ,רעד טביאעגסיוא סיא
 .ןעגנַאגעג ןיטסעק זיא טירטדסוֿפ ענַײז ןיא ןוא ,ָאקסעל

 דימּת טלַארטש םיא ןוֿפ סַאוו ,זיא הלעמ עטסערג ןוא עטשרע ןייז
 ןעניטסעק ןעק ךיא .ןשטנעמ וצ עביל ןוא טֿפַאשטנַײרֿפ רעתמא טימ
 ןייק לָאמנייק ךָאנ םיא ןוֿפ בָאה'כ ןוא רָאי עכעלטע עשביה ןױש

 רַאֿפרעד .רָאיטקַא ןרעדנַא םוש ןייק ןגעוו טרעהעג טינ טרָאװ טכעלש -

 ןטנעמילּפמָאק ןוא םיחבש ףױא גרַאק טינ לָאמנייק רע זיא רעבָא
 ןעמעלַא טָאה רע זַא ,טינ ללכ טניימ סָאד.. .ןרָאיטקַא ערעדנַא רַאֿפ
 ,ןשטנעמ ןייק עיסעֿפָארּפ רעד ןיא אמתסמ טינ ןלעֿפ סע .ביל ךַײלג
 ךיז ריא טעוו ןילַא םיא ןוֿפ רעבָא ,ןצרַאה םוצ טינ םיא ןענַיז סַאװ
 -ןגָאלשרעד ןוא תובצע ,רעיורט טנַײֿפ טָאה רע... .ןסיוורעד טינ סָאד
 -- רעוועג ןטסֿפרַאש םעד טימ םעד ןגעק טֿפמעק רע ןוא ,טייק
 -ֿפױא ןשטנעמ ךיז ןליֿפ .ײרעֿפיטש ַא ןוא ךַאל ַא טימ ,ץיװ ַא טימ
 רעטגיילעגנָא ןַא םוטעמוא ןוא קידנעטש זיא רע .םיא טימ טגיילעג

 ,ביל םיא טָאה ןעמ ,ץרוק -- ןָאינַאפמָאק רעטשטניוועג ַא ,טטַאג
 | ."ביל קידתמא

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ יקסנישמור ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד

 ןוֿפ עלעגיוו סָאד ,גנַאֿפנָא םעד טכַאמעגכרוד טָאה ןיטסעק םעס,

 ךיא ןיימ יטכַאמעגכרודי טרָאװ ןטימ .רעטַאעט ןשידִיי רענַאקירעמַא
 טינ טכענ ,ןסערעד טינ געט ,סוֿפוצ ןייג ,טױנ ,רעגנוה -- ךַאֿפניײא
 ערעירַאק ןַײז טכַאמעג ןיוש טָאה ןיטסעק םעס ןעוו ןוא ,ןֿפָאלשרעד
 עכלעוו ,ןעלגער יד טיהעגּפָא רעייז טינ ךיוא רע טָאה ,עניב רעד ףיוא
 טגעלֿפ ןיטסעק .ױזַא ןקידערּפ ןענָאזרעּפ-טָאווירּפ ןוא םיריוטקַאד
 טָאה גױא ןַײז סָאװ ןקנורטעג ,טסולגעג טָאה ץרַאה ןַײז יװ ןסע

 -טכַאנ ןשירָאיטקַא ןכעלניױועג םעד טכַאמעגטימ טָאה ןֹוא ןעעזעג
 ,עבָארּפ ַײב ,ירֿפ ץנַאג ךָאנ ,ןעוװ ,ןרעדנּוװַאב וצ זיא ךָאד ןוא ,ןבעל
 -ורעגטיוא ןייק טינ ,ענעֿפָאלשעגסיױא-טינ ןעמוק ןרָאיטקַא עלַא ןעו
 ,וָאה-ּפָאק ןסַײװװ ןטימ ןיטסעק טייטש ,עטרעטַאמעגסיוא טעמּכ ,עט
 ,טנַאה רעד ןיא עלָאר רעד טימ ,{גוצנָא| טוס ןטסערּפעגסיױא ןטימ
 ערעדנַא יד טימ טעמּכ ךיז טצייר ןוא קידנגנירפששרעטנוא ,קידנצנַאט

 ..ןגעלָאק

 טכַארבעגֿפױרַא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןיטסעק..
 ןטעלּפוק סניטסעק .עניב רעשיִדִיי רעד ףױױא ןרעינַאמ רעיױודַארב

 ,'יזיב זיא ןיַאל ידי ,ייטפיפ-יטפיפי :עכלעזַא רעֿפעגמוא ןשוועג ןענַײז

 -שילגנע םעד ןע:צוצ ףרַאד ןעמ זַא ,טליֿפעג טָאה רע .יקיעטסימ ַא'

 ןיױש סע טָאה רע .רעטַאעט ןשידִיי םוצ םוקילבוּפ ןשידִיי ןדנכערּפש
 זיא לקיטרַא רעד| קירוצ רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ טימ טליֿפעג
 ,רעד ןעוועג זיא ןיטסעק זַא ,ןגָאז טינ לע ךיא .{1936 ןיא טקורדעג
 -ירעמַא יד טמירקעגכָאנ עניב רעשידִיי רעד ףױא טָאה רעכלעוו
 ןוֿפ ןעוועג ץלַא ןענַײז ןלָאר עטסעב ענַײז לַײװ ,ןרָאיטקַא רענַאק
 ,ןלָאר עקידתובהלתה עשידִיי יד ,עשידיסח -- ןפיט עשידִיי עטכע
 םעד ךָאנ טקנעבעג לָאמַא טָאה עכלעוו ,דייס טסיא עשידִיי יד רעבָא
 טסיא רעד ףיוא דמערֿפ ןעוועג זיא רע לַײװ ,רעקימָאק רעייוודָארב
 ַאלַא רעקימָאק םעד ןעעזעג ןעניטסעק ןיא טלָאמַאד טָאה ,ךייס
 | : ייןןדָארב

 רע .ָאקסעלוגָאמ טנומגיז ןוֿפ רעגלָאֿפכָאנ ַא זיא ןיטסעק סעס..
 ענַײז טימ ,יעלעצנעטי ןַײז טימ ךיז רַאֿפ ןעעזעג לָאמ עלַא םיא טָאה
 םעד ףױא ןוא ,רעגייטש ןיטסעק םעס ַא ףױא רעבָא ,ךעלרעגניֿפ
 ןיטסעק םעסי.. ןײלַא ָאקסעלוגָאמ טכַאמעג סַאזקרעמֿפױא רימ טָאה
 רע ןעוו ,ןליפש ןטימ ןיא רעבָא ,טוג ץנַאג ןוא ,ךימ טריּפָאק
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 רע ט ַאעט ןשידיי
 ישיר

 רעייודָארב ַא ןיא טלדנַאוװרַאֿפ לָאמַא טימ ךיא רעו ,ךימ טריּפָאק

 | ,'רָאיטקַא

 -ידַיי רעד וצ טנגוי רענַאקירעמַא יד ןעִיצוצ זיא טכיזבא ןַיז..

 טגעלֿפ... ,עלעדנוז ןַײמ ןעגנילעג םיא טגעלֿפ סָאד ןוא ,עניב רעש

 ןליֿפַא ןוא ןצנַאט ,ןעייג ,ןעגניז ,ןריּפָאק ,ןדייר טנגוי רעִירֿפ ןַײז ןיא

 ןיא רעבָא.. ןפיל יד ףיוא ןיטסעק םעס טימ ןֿפָאלש ןייג ןוא ןסע

 ןוא ןטעטרַאווק ןיא ןצנַאט ןֿפרַאד טגעלֿפ ןעמ ןעוו ,ןלָאר עשידיסח
 טדער רעוו ןוא ,טעוד-לגוק ןשידִיי טכע ןַא ,לטעוד שידִיי ַא ןעגניז
 עניב ןייא ףױא ןֿפערטנעמַאװצ ךיז טגעלֿפ ןיטסעק םעס זַא ,ךָאנ

 ןוֿפ עטַאט רעדי ןֿפור ןָאק ןעמ ןכלעוו ,ןַאמרעקוצ רעזייל ןטלַא ןטימ
 םעד ןעעזרעד טשרע טלָאמַאד ןעמ טגעלֿפ ,'סרעקימָאק עשידִיי יד
 טינ ךיא ןָאק ,ליװ ךיא זַא  גָאז טלָאװ רע יו ,ןיטסעק ןקיטכיר

 .'רָאיטקַא-ןדַאֿפדלָאג רעתמא ןַא רָאנ ,ײודָארב ַאלַא ןַײז

 ןעעז ייודָארב ףױא ןֿפױל טגעלֿפ רע שטָאכ ,ןיטסעק םעס..

 ץיוו ןזעי טעמכ ןקנעדעג ןוא ןרעה ןוא עסעיּפ רענַאקירעמַא עדעי
 ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד רעבָא זיא ,רעקימָאק רענַאקירעמַא םעד ןֿפ

 ןטלַא ןוֿפ שימעג רעד טָא ,עדייב יד ןוא ,קיזמ ןוא עזָארּפ סנדַאֿפדלָאג

 -נעמַאװצ טָאה רעטַאעט רעייודָארב םענרעדָאמ ןטימ ןדַאֿפדלָאג

 עכָאּפע ןַא' ןגָאז ןָאק'מ ,ןיטסעק םעס ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא טלעטשעג

 | ""ןיטסעק םעס

 לדוי רעליּפשיוש רעד רעביא טיג .ק ןגעוו דָאזיּפע ןווַאקישט ַא

 :יקסניבוד

 טָאה ,רעקימָאק רעטמירַאב רענעברָאטשרַאֿפ רעד ,ןיטסעק םעס,

 ןעשעג זיא סָאװ ,טנעדיצניא ןזָאירוק ַא ןגעוו טלייצרעד |לָאמַא} רימ

 רעליפשיוש ןשידיי-שטַײד םעד טימ ןוא םיא טימ עניב רעד ףױא

 טַײצ רענעי ןיא זיא ןילקורב ןיא .םולשה וילע ,טיורקדליש ףלָאדור

 ןעוועג ןענַײזיס ןכלעוו ןוֿפ ץיּפש רעד ןיא רעטַאעט רעשידִיי ַא ןעוועג

 / .רעלדַא ַארַאס וא טױרקדליש ףלָאדור

 ַא ןעועג זיא טירקדליש ףלָאדװר רעלטסניק רעסױרג רעד.

 תועט ַא סעפע סחו הלילח ןוא ,טימעג ןקידנזױרב ַא טימ שטנעמ

 ,רעליּפשטימ ַא םענַײז דצמ טײקמַאזקרעמֿפױא עקירעהעג טינ רעדָא

 טינ ןטנעמָאמ ענױזַא ןיא טגעלֿפ רע .רעכיז טינ תויח ןעוועג זיא

 "ניא ךיז ןוא ןזױרבֿפױא טגעלֿפ רע .טימעג ןַײז ןריסנַאלַאב ןענָאק

 רעטַאעט םענעי ןיא ןןעוועג} זיא ןיטסעק סעס.. .ןרילרַאֿפ ןצנַאג

 רעכלעוו ןיא עסעיּפ ַא טלָאמעד דָארג ןעמ טָאה טליפשעעג .טרישזַאגנַא

 ,טירקדליש ףקָאדור ַײב תרשמ ַא סלַא טליפשעג טָאה ןיטסעק

 ןליפשש סנדייב רעייז .עסעיפ רעד ןוֿפ גנולדנַאה רעד טױל טסייה'ס

 ןיא ןעועג ןענַײז יז .ןטייוצ ןטימ רענייא ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא

 ,עסעיפ רעד ןוֿפ גנולדנַאה רעצנַאג רעד ךרוד טקַאטנָאק ןקידנעטש

 וו ענעצס רעסיוועג ַא ןיא זַא ,ךיז טֿפערט לזממילש ףיוא יו ןוא

 -ַאב ַא ףױא טסייה'ס ,קילפער ןסיוועג ַא ףױא טָאה ןיטסעק םעס

 ,עניב רעד ףיוא ןעמוקֿפױרַא עדנוקעס רעד וצ טחומעג ,ץַאז ןטמיטש

 ןוא ,עניב רעד ףױא ןילַא ןבילבעג זיא טיױרקדליש ףלָאדור לַײװ

 ,טַײצ א ףױרַא טינ טמוק ,ץטסעק םעס ,רעליּפשטימ ןַײז בא

 ןץיטסעק ןטש השעמ ךיז טָאה ,עסעיּפ רעד טימ ןייגנָא טינ ןעמ ןָאק

 רעד ףיוא ןעמוקעגֿפױרַא טינ זיא ןוא ןסילוק יד רעטניה טדעררַאֿפ

 ןעניז ןיא ףרַאדימ) ָאטינ זיא ןיטסעק ןוא ןטונימ קעווַא ןעייגיס .עניב

 -עניב רעד .(טייקיבייא ןַא זיא עניב רעד ףיוא טונימ עדעי זַא ןבָאה

 ןעניטסעק טכוזעגֿפױא רע טָאה ,טקרעמַאב סע טָאה רעטלָאװרַאֿפ

 טינ ,טױט טינ ןיטסעק .עניב רעד ףױא טקישעגֿפױרַא םיא ןוא

 רָאנ יװ .עניב רעד ףױא םעטָא ןָא ןֿפָאלעגֿפױרַא זיא ,קידעבעל

 ןָאטעג זָאל ַא קיטסַאה ךיִז רע טָאה ,עזרעד םיא טָאה טױרקדליש
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 טָאה'ס זַא ,םינּפ ןיא שטָאּפ ןקיכליה ַא טגנַאלרעד םיא ןוא םיא וצ

 רעבָא ךיז טָאה טיורקדליש ףלָאדור .רעטַאעט ןיא ןעגנולקעגּפָא עזַא

 םינפ סניטסעק ףיוא ןרָאצ ןדליו םעד קידנעעזרעד ,טּפאכעג דלַאב

 ,רעַײֿפ ןקנוֿפ טימ טלקנוֿפעג ןבָאה סָאװ ,גיא עקיצילב ענַײז ןוא

 -ַאלקעגנַײא ךיז ןוא סמערַא סניטסעק ןיא ןֿפרָאוועגנַײרַא ךיז רע טָאה

 טָאה רע) טניױועצ ךעלרעמָאי ךיז ןוא ןדלַאה ןַײז םורַא טרעמ

 ןוֿפ םרוטש ַא .(טנֿפַאװטנַא שירעלטסניק ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעניטסעק

 םוקילבוּפ סָאד .רעטַאעט ןיא טרעהרעד ךיז טָאה ןטנעמסידָאלּפַא

 ןבָאה יז סָאװ ,ענעצסיליּפשעיוש רעד ןוֿפ ןרָאװעג טרעטסַײגַאב זיא

 .עסעיפ רעד ןוֿפ גנַאג םעד טל ןיא סָאד זַא ,טנכערעג

 ןבָאה ןסילוק יד רעטניה ןרָאיטקַא .טקידנעעג ךיז טָאה טקַא רעד

 ףלָאדור .ןעדייב ייז ןשיוצ םולש טכַאמעג ןוא טשימעגנַײרַא ךיז

 ןעניטסעק ַײב ןטעבעג ןוגיױא יד ןיא ןרערט טימ טָאה טױרקדליש

 קידנגײלֿפױרַא ןוא ,טקַא ןוזיסלוּפמיא ןַיז רַאֿפ ןַײז לחומ םיא לָאז רע

 טסערעוצ ,םעס}; :םיא וצ רע טכַאמ ,םערָא סניטסעק ףױא טנַאה יד

 עדייב רימ ןענַײז ,סיװ טסליװ וד בױא ןוא ןשוקעצ ךיז רימָאל

 שעטַאּפ רעד זַא ןסיוו סע טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא ןוא ...רעבָא ,קידלוש

 "יו ןוא ןָא טציא ןוֿפ רימָאל .קורדנַײא ןלַאסָאלָאק ַא טכַאמעג טָאה

 ַא טימ טסייה סָאד ,טכַאנַײב טנַײה יו ױזַא ענעצס יד ןליפשע רעט

 זיא ןָא טנווָא םענעי ןוֿפ .טמיטשעגוצ טָאה ןיטסעק םעס ."שטָאּפ

 "שטַאּפ ןלעניגירָא; ןטיול ןרָאועג טליּפשעג ענעצס עקיזַאד יד

 ."ןעמונעגסיוא קידלַאווג טָאה'ס ןוא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעוװַאּפ-רעװַאכ

 ,רעקיצעביז יד ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו טּפַאכרַאֿפ ןיוש םיא..,

 רַאֿפ טַאהעג ביל רעייז םיא טָאה םלוע רעד זַא ,ךיא בָאה טרעהעג

 ןַא .ץנעט עשיטַאי ןצנַאט ןַײז רַאֿפ ,ןטעלּפפױק עכעליײרֿפ ןעגניז ןַײז

 לָאמ קיצנייא ןוא ןייא םיא בָאה ךיא .ןעועג רעצנעט ַא טַאבָארקַא

 -רַאֿפ ,רעקיצעביז ןוא-עכעלטע םעד םיא ,עניב רעד ףיױא ןעזעג

 -עג ןוא ,קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ רָאי ַא וֿפ לרוחב גנוי ַא יװ טרימירג

 ןעמ יוו ,טסייה סָאד ,סָאד טֿפור ןעמ יו ,"גניסנעד פעט, טצנַאט

 עשימטיר ךיש יד ןוֿפ ןלױז יד טימ סא טּפַאלק ןעמ יו ,טצנַאט

 יד ןיא ןוש זיא רע זַא ,טסּוװעג טָאה םלוע רעד ןוא .ןעגנַאלקכָאנ

 רעקרַאטש ךָאנ םיא ןעמ טָאה רַאֿפרעד ןוא ,קיצעביז ןוא עכעלטע

 טסייו םלוע רעד זַא ,טסּוװעג טָאה ןיטסעק םעס ןוא ,טרידָאלּפִא

 ןעניימ ןרָאי זַא ,ץַײװַאב טלָאװעג רע טָאה ,רעטלע ןֿפיט ןַײז ןעוו

 ..יטסעק םעס רעקיבלעזרעד זיא רע זַא ,ןםיא| ךַײא ַײב טינרָאג

 עֿפַאק ןיא ןעזעג טֿפָא םיא ךיא בָאה ןטכַאנרַאֿפ-רעמוז יד ןיא

 יַאי עּפַאלש ענעיורטש יד ,טנַאה רעד ןיא עלעקעטש ןטימ .לַאיָאר

 םינפ סָאד .רָאה עסַײװו יולב ענעדייז ּפָאק ןַײז ןוֿפ טַײז ַא ףױא שיט

 ,טעלגרַאֿפ ,טסערּפרַאֿפ ןשטיינק יד ,שזַאסַאמ ןטוג ַא ןוֿפ ךעלטיור

 ענַײז רעביא ,ןקָאלג יִד וו ,ןזיוה עסַײװ ענעלענַאלֿפ ןיא .טרעדוּפרַאֿפ

 ?קער טלעטסעקעג ןיורב ןוא לב ַא ןיא .ךיש עטריקאל עצרַאווש

 טימ דמעהרעביוא ןדייז לב ַא ןיא ,לפענק ןייא ףיױא טליפזעעגוצ

 רע זיא ןעוועג ןוא .לספינש-ץמק סַיװװ ןוא ץרַאוװע טלטניּפעג ַא

 ןוא ןיהַא עלעקעטש ןטימ טכַאמעג ןוא ,רעקיצכַא ןַא ןיוש טלָאמעד

 עֿפַאק יא ןעמוקעג זיא רע ןעוו קידנעטש ןוא .שיגרענע ױזַא קירוצ

 טקוק רע ױזַא יװ טגָאזעג ךַײלג ןגעלָאק ענַײז םיא ןבָאה ,לַאיָאר

 ןגױא עכעליולב ענַײז ןוא ,טנייעעג טָאה ןיטסעק םעס ןוא ,סױא

 עניב רעד ףױא ןױש טָאה רע .שירעֿפיטש טלקניֿפעצ ךיז ןבָאה

 ןטכַאנרַאֿפ רעמוז יד ןיא רעבָא ,טליפשעג ןטלעז רעייז טלָאמעד

 ןעלָאק ענַײז ,טכַאנרַאֿפ ןדעי טעמּכ לַאיָאר עֿפַאק ןיא ןעמוקעג

 ,"?ןעירֿפ ךיז טעוװ רע ןא ,סױא טקוק רע גנוי יו ןגָאז םיא ןלָאז
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 ןַאמטיל --- .ריד) טיָארטעד ןיא טרילָארטסַאג .ק טָאה 3

 | ."עדייז רעכעלײרֿפ רעד, עידעמָאק סלעגיס ןיא

 -רָאֿפ, ןיא טקורדעג ,שטיװָארעשָא .מ ךרוד ,םינָאנַא טָאה .ק
 ניא תונורכז ענַײז ,(1947 רַאורבעֿפ 20 --- 1946 .ּפעס 19) *סטרעוו
 ."רעטַאעט שידיא רָאי 50 טבַײרשַאב ןיטסעק םעס;

 יקסװעשַאמָאט יסעב טימ טֿפַאשהבורק ןיא ןעוועג זיא .ק

 רעד ףיוא טַײצ עסיוועג ַא טליּפשעג טָאה ,יזוס ,ױרֿפ ס'.ק

 ןענַײז יאול ןוא (1936 .טשעג) ידערֿפ ,ןיז ייווצ ענַײז ,עניב רעשיד י

 טליּפשעג ךיוא טָאה ,יליל ,רעטכָאט ַא .סרעטַאעט ןיא סרעריסַאק

 ,(1946 .טּפעס 27 .טשעג) עניב רעשידִיי רעד ףיוא

 .קרָאי-וינ ןיא 1951 ץרעמ 4 םעד ןברָאטשעג זיא .ק

 | | | ,גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ .ע .ש

 ,179 .ז ,דנַאב רעטייווצ ,"רעטַאעט שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב
 ,1913 יַאמ 4 ,.י .נ ,? .ורָאפ , ,ןעכַאל ןיטסעק זומ תורצ רַאֿפ {--}
 ,110 .זז ,1917 ,קרָאײוינ ," עטכישעג-סנעבעל ןַײמ , -- יקסװעשַאמָאהט יסעב
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 18 ,.י .ג ,/ .װרָאֿפ , ,רָאי קיצֿפוֿפ טלַא טרעװ ןיטסעק םעס --- קיניװטָאב .ב
 ,1920 לירּפַא

 ,1928 לירּפַא 13 ,"גָאמ רעד , ,םוקילבוּפ סָאד ןוא ךיא --- ןיטסעק םעס

 ,ענהיב רעד ףיוא ןיוש רע טצנַאט רהָאי גיצרעֿפ-ןוא-רעיֿפ --- רעדניל .ב .נ
 ,1930 לירּפַא 11 ,טרָאד ,רעטַאעט שידיא טליּפש ןוא טגניז

 ,98 .זז ,1934 ,קרָאי-וינ ,"רעטַאעט ןשידיא ןוֿפ םָאבלַא, --- גייװצרעבליז ןמלז
 ףיוא רָאיטקַא יעװדָארב רעשידיא רעד -- ןיטסעק םעס --- יקסנישמור ףסוי

 | ,1936 לירּפַא 17 ,.י .נ , ,וורָאֿפ , ,וינעװע דנָאקעס

 םעס :רעטַאעט ןעשידיא ם'נוֿפ "סלעמעל ינוק יײװצ , יד --- םיובנעשריק .י
 ,1940 רַאורבעֿפ 9 ,.י .ג ,"ש' זָאמ , ,קנַארֿפ ֿבקעי ןּוא ןיטסעק

 -יבוירעטַאעט עגירהָאי-75 ןוא גיצעביז ,גיצכעז ערעזנוא -- םיובנעשריק .י
 ,1944 טסוגיוא 18 ,א'ב ,' גנוטיײצ עשידיא יד , ,דוֿבּכ ןענידרַאֿפ סָאװ ,ןערַאל

 ,.י .ג ,"ש'זָאמ-גָאט , ,טיורקדליש ףלָאדור ןוא ןיטסעק םעס --- יקסניבוד לעדוי
 / ,1953 לירּפַא 9

 ," ,װרָאֿפ , ,רעטַאעט שידיא רהָאי 50 טבַײרשַאב ןיטסעק םעס -- ןיטסעק םעס
 . .1947 רַאורבעֿפ 20 -- 1946 .טּפעס 19 ,י .נ

 ,1963 טסוגױא 16 ,.י .נ ,"ֿפ'מ , ,ןרָאיטקַא עשידיא -- רעװַאּפ-רעװַאכ

 יזוס ,ןיטסעק

 | רעווליס }

 רעטָאֿפ .ענַיַארקוא טציא ,דנַאלסור-םורד ,עטלַאב ןיא ןריובעג

 .רעניבַאר רענַאיזַאק רעד ןעוועג

 ,עקירעמַא ןיא ןרעטלע יד טימ ןעמוקעג רָאי 6 ןוֿפ דניק סלַא

 ןעגניז וצ םיטש ַא קידנציזַאב .לוש-סקלָאֿפ ַא טקידנעעג טָאה ּוװ

 -לעדַאליֿפ ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רָאכ ןיא ןטָארטעגנַײרַא יז זיא

 םעס רָאיטקַא ןטימ הנותח רעד ךָאנ .ןייטשנעטראג ןוֿפ ריא עיֿפ

 -עגקירוצ ךיז טָאה יז זיב ןוא עסירעטקַא עשידִיי ַא ןרָאװעג ןיטסעק

 םעד טכַאמעגטימ יז טָאה ,ןרָאי רע-20 יד ןוֿפ בייהנָא ןיא ןגיוצ

 .רע סָאװ געוו-עניב ןבלעז

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא 1944 רעבמעטּפעס 8 םעד ןברָאטשעג זיא .ק

 ירַאֿפ ןעוועג וויטַארטסינימדַא ןענַײז ידערֿפ ןוא יאול רעדניק עריא

 .רעטַאעט ןשילגנע ןטימ רעטעּפש ןוא רעטַאעט ןשידַיי ןטימ ןדנוב
 ,רעטַאעט שידִיי טליּפשעג טָאה יליל רעטכָאט יד

 .ןיטסעק יאול ןוא םעס ןוֿפ .ע .מ
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 ןופ ןָאקיססעל

 לארשי ,יקסנַאשטילעװ

 -שיסור ,קסווָאטיל טסערב ןיא ןריובעג
 רעטָאֿפ .עילימַאֿפ רעשיניבר ַא ןיא ,עטיל

 -ידנָאק ַא ןטלַאהעג -- רעטומ ,ןדמל ַא --

 -יקדרד ַא ַײב טנרעלעג .יירעקעב ןוא ײרָאט
 "טסערב ןיא ארמג רעטעּפש ןוא דמלמ

 "ישי רעקדָאבָאלס ןיא ךָאנרעד ,קסווָאטיל
 "יוו רעטעּפש ,ןנחלא קחצי 'ר ַײב ןוא הב

 -בעה .קסװָאטיל טסערב ןיא קירוצ רעד
 -ירּפ ַא ןיא --- שידִיי ןוא שיסור ,שיער

 יד ןיא ןַײרַא טערט ןוא ,לוש רעטַאװ |

 ענײמעגלַא ןוא שילױּפ ךיוא טנרעל ,ןסרוק עשיטסינויצ-ילעוּפ
 ןיא טרידוטש ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןוֿפ עטכישעג ,עטכישעג
 ,רעלָאטס סלַא טקידנע ןוא *טרָאק ןוֿפ לוש רעלענָאיסעֿפָארּפ רעד

 .רעטַאעט שידִיי לענָאיסעֿפָארּפ ַא ןיא טליּפשעג דניק סלַא ךָאנ

 | .ןזח ַא ַײב ררושמ ַא ןעוועג

 טָאה רע ּוװ ,ךַײרקנַארֿפ ןיא ךָאנרעד ,ןיוו ןייק ןרָאֿפעג 1921 ןיא
 ןרָאֿפעגּפָא ,1922 ןיא ,טסנוק רעשיטַאמַארד ןגעוו סעיצקעל טכוזַאב
 ןעיוב םַײב רעלָאטס סלָא טעברַא רע ּוװ ,לארשי-ץרא ןייק ץולח סלַא

 -ַארד יד ןרידוטש טימ קיטַײצכַײלג ךיז טריסערעטניא ןוא ןעעסָאש
 ןיא *עּפורט רענליוו, רעד ןיא טסיטַאטס ַא ןעוועג .טסנוק עשיטַאמ
 ,ןיוו

 ביײהנָא ןיא ָאד .עקירעמַא ןיא רעדורב ַא וצ ןעמוקעג 1923 ןיא
 עשינַאּפש ַײב רעלָאמ סלַא טעברַאעג ,רעלדעּפ-םָאטסָאק ַא ןעוועג

 ,ייוובָאס רעד ןיא רעשַאו-רעטצנעֿפ ,רעלָאטס ,ןלַאש

 ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןיא טקילײטַאב ןוא טנרעלעג ךיז 1925 ןיא

 ,"המידק; ןוא "המיבה; עידוטס רעטַאװירּפ רעשיערבעה רעד ןוֿפ
 טָאה רע עכלעוו ,עידוטס-*ףעטרַא, ןיא ןטָארטעגנַײרַא 1926 ןיא
 עטסקיטכיװ יד ןוֿפ רענייא ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא ןעיוב ןֿפלָאהעג
 ןסעיּפ יד ןיא יײס ךיז טקילײטַאב רע ּוװ ,*ףעטרַא; ןוֿפ רעליּפש
 טסילָאס סלַא ןרָאֿפעגמורַא ךָאנרעד ןוא רָאטַאמַאלקעד סלַא ַײס ןוא

 .עקירעמַא רעביא רעליּפשיוש עּפורג ערענעלק ַא טימ ןעמַאזוצ ןוא

 -עֿפ ןוֿפ עיזיוויד רעשידִיי רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא -- 9
 ,טסילָאר רעטשרע ןוא רעסישזער סלַא .סַאמ ןיא רעטַאעט ןלַארעד

 םכילע-םולש ןוֿפ "סניוועג עסיורג סָאד , טריֿפעגֿפױא טרָאד ןוא

 שילגנע ןיא ןוא ,("רעקָארָאס עלעמיש; ןוֿפ לָאר יד קידנליּפש)
 ."טעבקַאמ, סריּפסקעש

 ןיא רָאי ַײרד טנידעג .וו טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא

 ןלָאטיּפש יד ןיא ,טרָאד טָאה רע ןוא ,עעמרַא רענַאקירעמַא רעד
 "ץיירק ןטיור, ןיא "רעטסעווש; יד רַאֿפ ןוא ןטַאדלָאס יד רַאֿפ
 -גַײרַא .וו זיא עעמרַא רעד ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ .שילגנע ןיא טליּפשעג
 .עינוי ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד ןיא דילגטימ סלַא ןרָאװעג ןעמונעג

 ןוֿפ רָאטקעריד רעשיטַאמַארד רעד ןעוועג ןענָאזעס ייווצ זיא .וו
 ,"קירעביוב, ּפמֹעק ןיא ןענָאזעס 4 ןוא *ּפמעק גניר רעטעברַא;
 ךס ַא ןוא "גניר רעטעברַא; ןטימ ןעענרוט 16 טכַאמעגטימ טָאה
 -עמַא רעביא יַארויב סרושטקעל סרעטנעס שיאושזד, ןטימ ןעענרוט
 ןעמַארגָארּפ-טסנוקניילק טימ ןָא טריֿפ רע ּוװ ,עדַאנַאק ןוא עקיר
 ,סעיצַאטיצער ,סעיצַאמַאלקעד ןיא סרעדנוזַאב ךיז טריזילַאיצעּפס ןוא
 ןָאטנילק; סרידַאנ ןיא סרעדנוזַאב ,םירג ןָא ןוא ןיא ןגָאלָאנָאמ
 רעד עקשיֿפ, סעלעדנעמ ,"ןוגינ ַא ןוֿפ לוגלג רעד, סצרּפ ,"טירטס

 ןוא ?ןטָאידַארק סרוקרעמ ,"סקיכלימ, סמבילע-םולש .,"רעמורק
 רעשיווטיל רעד, (רעלעקנוט רעד טיול) גנוטעברַאַאב ענעגייא ןַײז

 | ."דמלמ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ַא טריֿפעגכרוד ,רוקרעמ ףלָאװ טימ ןעמַאזוצ .וו טָאה 1951 ןיא
 .װ זיא 1955 ןיא ,עקיסקעמ ןוא ַאבוק ,ַאיבמָאלָאק רעביא עענרוט

 ַא טימ (ץישֿפיל עלעדײרֿפ טימ ןעמַאזוצ) ןטָארטעגֿפױא רעדיוו

 רענַאקירעמַא-ןיטַאל ערעדנַא ןוא עקיסקעמ ןיא טנוװָא-טסנוקניילק
 -גיילק ַא טימ ןטָארטעגֿפױא ןיילַא רע זיא ,1961 ןיא ןוא ,רעדנעל

 עכלעזַא טריֿפעגכרוד רע טָאה 1962 ןיא .עקיסקעמ ןיא טנוװָא-טסנוק
 | ,רעלדַא עליצ טימ ןעמַאזוצ ןטנווָא

 עטירד, יד רָאי 15 ןוֿפ ךשמ ןיא ןָא טריֿפ ןוא טריסישזער .וו
 ךרוד ךיוא טריֿפ ןוא ,קרָאי-וינ ןיא "גניר רעטעברַא; ןוֿפ "םירדס
 ערעדנַא ןוא דנָאֿפלַאנַאיצַאנ ןשידִיי ןרַאֿפ ןעלקַאטקעּפס עסיורג

 .סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עשידִיי עסיורג

 סרוטשקעל רעטנעס שיאושזד, ןטימ ןדנוברַאֿפ טנַײה זיב זיא .וו
 שידַיי ןיא ןטנוװָא-טסנוקניילק םיא טימ ךרוד טריֿפ עכלעוו ,"ָארויב
 .עקירעמַא רעביא שילגנע ןוא

 ,סעיצַאטיצער ענַײז ןוֿפ דרָאקער ַא ןבעגעגסױרַא .וו טָאה 1946 ןיא
 ;דרָאקער םעד ןגעוו טבַײרש ַאדנוקעס םולש רָאטיזָאּפמָאק רעד
 -ַײז דרָאקער םעד רַאֿפ עגנוטיײרברָאֿפ יד זַא ,רָאלק זיא סע..,

 רָאכ רעד .עטיירגעגוצ-קיטכיזרָאֿפ ןוא עטכַארטרַאֿפ-טוג ןעוועג ןענ
 טריגיריד ןוא טרישזנַארַא זיא סָאװ ,רעטסעקרָא-רעמַאק רעניילק ןוא

 רענײמעגלַא רעד ןוֿפ לט רעקיטכיוו ַא זיא ,ץֿפח ריונידַאלו ןוֿפ
 ;עטַאלּפ רעַײנ רעד רַאֿפ סניוועג רעסיורג ַא זיא סָאד .גתשטַײטסיױא
 ןטייקכעלנעזרעפ עטנענימָארּפ ןוֿפ לטעצ םענעעזעגנָא םעד טױל
 יד זַא ,קיטנעק זיא ,גנורידרָאקער יד טכַאמעג ךעלגעמ ןבָאה סָאװ
 זיא סָאד ןוא ,דרָאקער ןקידוֿבּכב ַא ןבעגוצסױרַא ןעוועג זיא הנוכ
 זיא רעמונ רעדעי .דרַאקער ּפַאל-ּפַאכ ןייק טינ זיא סע.. .ןעגנולעג
 .טנורגרעטניה ןכעלמיטסקלָאֿפ טימ הגרדמ רעשירעלטסניק ַא ןֿפ
 עקינייא ןיא גנושטַײטסױא רעד ןטעוװ זועד יקולח ןַײז ןענַאק סע
 ,וגינ רענייש ַא וליֿפַא װא ,ןוגינ ַא םּתֹס .קיומ רעד עגונב ןרעמונ
 םעד טימ זוכיש ןטקעריד ַא ןבָאה זומ ןוגינ ַא .גוננעג טינ זיא
 רעוו ?ןגָאז וצ טַאהעג רעטכיד רעד טָאה סָאװ .דיל םעד ןוֿפ טלַאהניא
 טימ עבלעז סָאד .ןעגנוזעג טרעוו דיל סָאד ּוװ ןוא דיל סָאד טגניז
 .גנוטיילגַאב רעד

 -עטניא ןַא ."טירטס ןַאטנילק, זיא ,ןרעמונ יד ןוֿפ רענייא ,לזשמל
 ךיז ןרעה סע .טסַאּפעגוצ טינ טַײװ זיא קיזומ יד .רעמונ רעטנַאסער
 ןיא; סרענלימ טשרמולכ טליּפש סָאװ ,ףַארגָאנָאֿפ ַא ןוֿפ רענעט
 ןַאמשרעה ןזח סָאװ טינ זיא ףַארגָאנַאֿפ םעד ןוֿפ גנַאזעג סָאד ."רדח
 רָאנ ,טרינָאּפמָאק סע טַאה רענלימ יו רעֶדָא ,טרידרָאקער סע טָאה
 ,רעמ ךָאנ ןוא ,ןעגנוזעגנַײרַא סָאד טלָאװ יקסנַאשטילעװ יו רעכיג
 .רעדיל ערעדנַא טימ ןיא עבלעז סָאד .טסַאֿפרַאֿפ סָאד טלָאװ רע יװ
 ןיק טינ רעכיז ןוא רעכעלרע ןייק טינ זיא ,גנוניימ ןַײמ טול ,סָאד
 ךיוא סָאד ןעמ ןָאק תומיגפ ערענעלק טימ .גנַאגצ רעשירעלטסניק
 טימ .ײּפַאלק ּפילק, ןוא *עלעטָאמ , ,"ןוגינ ַא ןוֿפ לוגלג, ןגעוו ץָאז
 דרָאקער רעד זַא ,ןבעגוצ ןעמ זומ ,תונורסח עקידנטַײטַאבמוא עלַא יד
 רעבירַא ןגעוו תולעמ יד ןוא ,תונורסח יו תולעמ רעמ טגָאמרַאֿפ

 ,ןוא ןֿפַאש וצ סעפע טריבורפ טָאה יקסנַאשטילעװ .תונורסח יד
 ןסיורג ַא .רענעגנולעג ַא ךוזרַאֿפ רעד זיא ,סָאמ רעסױרג ַא ןיא
 יד ןוֿפ לַאװסױא םעד רַאֿפ ןיקסנַאשטילעװ שמיק טנעמילפמָאק
 ןַײרַא טגנערב ןוא קַאמשעג ןטוג ןיא זיא רעמונ רעדעי .ןרעמונ
 ןַײז ףרַאד דיי רעדעי וכלעוו טימ רָאלקלָאֿפ ןשידִיי ,רָאלקלָאֿפ
 טינ ןָאט ןשיטסירָאלקלַאֿפ םעד טימ זיא סָאװ ,טנגוי יד .טנַאקַאב
 זיִל רעמונ רעדעי סָאװ סַאד .ענעקַאב םעד טימ ךיז לָאז ,טנַאקַאב
 ,טגייצרעביא ןיב ךיא .הלעמ ַא זיא ,שילגנע ףיוא טשטַײטרַאֿפ רָאלק
 טלַאהניא םעד טימ ןענעקַאב ךיז ןלעװ עכלעוו ,רעדניק וליֿפַא זַא
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 -עטַאמ-סקלָאֿפ ןוֿפ רצוא רעזדנוא וצ ןועהוצ ךיז ןוא שילגנע ןיא

 ןוֿפ רעגנעהנָא ןוא רעגלַאֿפכָאנ טַײצ רעד טימ ןרעוו ןלעוו ;לַאיר

 ,"רָאלקלָאֿפ ןקיטרַאנגייא רעזדנוא

 .ע .ש
 .זז ,דנַאב רעטרעפ ,1963 ,קֹרָא-װנ ,,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ ןָאקיסקעל,

3177"8, 

 בייא ,יקסנַאבוק

 (5 ַײמ 22 .טשעג --- 1882 .װָאנ 23 .בעג}

 ןיא 1882 רעבמעווָאנ 23 ןריובעג
 ייסור ַא ןיא טנרעלעג .ענַיַארקוא ,סעדָא

 ןליּפש ןביױהעגנָא טייהרעגנוי .לוש רעש

 .עניב רעשיסור רעד ףיוא שיסור ןיא
 ,ןרעטלע יד טימ .ןעמוקעג 1917 ןיא

 ןטָארטעגנַײרַא -- 1923 ןיא .עקירעמַא ןיא
 -ַאעט-טסנוק שידַיי , סצרַאװש סירָאמ ןיא
 ןליּפש ןיא סיוא ךיז טנכייצ רע ּוװ ,"רעט

 ןיא סרעדנוזַאב ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ייר ַא
 יװ ,רַאוטרעּפער ןשיסור ןטצעזעגרעביא

 ,יקרָאג םיסקַאמ ןוֿפ *עינד ַאנ, ,װעערדנַא דינָאעל ןוֿפ "ַאמעטַאנַא,

 -גנע ןיא ףיוא טריֿפ ץרַאװש סירָאמ ןעוו .לָאגָאג ןוֿפ "רָאזיוװער , ןוא
 .שילגנע ןיא לָאר ןַײז טרָאד .ק טליּפש ,"ַאמעטַאנַא , שיל

 ,"רעטַאעט טסנוק ןשידִיי, ןיא רעביא רעדיוו רע טייג רעטעּפש
 עּפורט רעד ןוֿפ ןָאזעס רעד 1929 ןיא ךיז טקידנערַאֿפ סע תעב ןוא
 קירוצ שיטקַאֿפ .ק ךיז טיצ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןליּפשטסַאג עריא טימ
 | ,עניב רעשידַיי רעד ןוֿפ

 רע טמוק ָאד ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ךיז רע טצעזַאב 1925 ןיא

 - "גרעוו ןוא רעבָאהביל טימ קידנליּפשטימ ,רעטַאעט ןשידַיי םוצ קירוצ

 ."עניב סקלָאֿפ , רעקיטרָא רעד ַײב רעסישזער ַא קיד

 .סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1965 ַײמ 22 םעד

 םיא טרעדליש ,ווָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא רעליּפשיוש רעד ,רֿבח ןַײז

 יֹוזַא

 ַא יו רעליפשיױש םירֿבח ענַײז ַײב טבילַאב ןעוועג זיא רֶעי
 .רָאיטקַא רעלוֿפטנעלַאט ַא וא שטנעמ רעטסנרע ןוא רענעדיישַאב
 ,טַײצ רענעי ןיא ,עקירעמַא ןיא ןרָאיטקַא עגנוי ווֿפ ןבעל סָאד רעבָא
 רעווש ןעוועג זיא ,עניב רעד וצ ןטָארטעגוצ רעדיו ַאד זיא רע ןעוו
 -עטשרָאֿפ רעטצעל רעד ךַאנ .שֿפנ-תמגע סיורג טימ ןדנוברַאֿפ ןוא
 זיא ,1929 ןיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעטַאעט-טסנוק ןשידִיי ןוֿפ גנול
 ױזַא זיא רע סָאװרַאֿפ עגַארֿפ ןַײמ ףיוא .רעקיטעמוא ןַא ןסעזעג רע
 טנַײה, טגָאזעג ,ןגױא יד ןיא ןרערט טימ ,רימ רע טָאה ,קירעיורט
 ."רעטַאעט סָאד זָאלרַאֿפ ךיא .רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ךיז ךיא ןגעזעג

 ךיא בָאה -- רעטַאעט סַאד ביל ליֿפ וצ טסָאה וד ,טינ ריד ביילג ךיאי
 רעבָא .ײץָאלרַאֿפ טינ לָאמ ןייק סע טסעװ וד -- טגָאזעג םיא

 | .טדערעג טָאה רע סָאװ טניימעג טָאה יקסנַאבוק
 ךיז רימ ןגעלֿפ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא קידנעייז ,ןרָאי עטצעל יד

 -ַאעט ןגעוו ןדייר וצ ןעוועג זיא ןגינעגרַאֿפ טסערג ןַיז .ןֿפערט טֿפָא
 ףלָאװ ,יקסניבוד לדִיי ,דנײרֿפנעזירו ינומ :םירֿבח ענַײז ןגעוו ,רעט
 ןַײז ןוֿפ ןוָאי עטצעל יד קנַארק רעייז ןעוועג זיא רע .איא ןדַאֿפדלָאג
 רָאנ טָאהימ סָאװ ,ץלַא ןָאטעג ,טיהעגּפָא םיא טָאה ױרֿפ ןַײז בעל
 טָאה ץרַאה קנַארק ןַײז רעבָא ,ןבעל םַײב ןטלַאהרעד וצ םיא טנָאקעג
 | ."ןטלַאהעגסיױא טינ
 .ָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא ןוֿפ .ע .ש
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 לאומש

 ןיניירב

 ךָאנ טעמּכ
 רעדָא טרעצנָאק ַא ,גנולעטשרָאֿפ ַא ךָאנ
 ןיניירב לאומש זַא ,טריסַאּפ ,עיצקעל א

 ןַא ,גנוקרעמַאב ַא ,הנעט ַא םעּפע טָאה
 טָאה רע ,טרָאװ ןייא טימ .גנורעפעבסיוא

 ,גנומענרעטנוא רעדעי

 -קרעמּפױא רעדָא ןויקיטירק וצ סעּפע
 רע תמחמ טינ זיא סָאד .ןכַאמ וצ םַאז
 רע לַײװ רָאנ ,"רעוּפַאק השמ , א זיא

 -טקניּפ ףיוא דיּפקמ רעקידלַאװג א זיא

 רע .טקַאט ףיוא ,תווינע ףיוא ,טייקכעל
 -עי ֹוצ רָאנ טשינ ןוא ,שיטירק עבטב זיא
 .ןײלַא ךיז וצ רעקינייוו טינ רָאנ ,םענ

 רַאֿפ טלייצרעד טָאה רע יוו םעדכַאנ
 ייר א תורוש יד-טָא ןוֿפ רעביירש םעד
 -נוריסַאּפ ןוא ןדָאזיּפע עדנענַאּפש שממ
 ,םי טַײז רענעי ףיוא החּפשמ ןַײז ןוֿפ ןעג

 -עג ענעדיישרַאפ יד ,גנויצרעד ןַײז ןגעוו
 ןוא עקיטסַײג ,עשיטילָאּפ ,עכעלטֿפַאשלעז

 -ברוד זיא רע סָאװ ,םילוגלג עלעירעטַאמ
 רע טָאה ,רָאי 90 ענַײז ןיא ןעגנַאנעג

 -עג םעד ןֿפרָאװעגנַײרַא לָאמ עכעלטע

 רעד טינרָאג סע ףרַאד'מ זַא ,קנַאד

 ןפורסױרַא ךָאד ןָאק סע םערָאװ ,ןענָאמ

 .תואמזונ רעדָא ײרעמירַאכ ןוֿפ ששח א

 ץלַא סָאד ןבילברַאֿפ עקַאט זיא סע ןוא

 טָאה רע רעמ סָאװ רעבָא ,ןגײװשרַאֿפ וצ

 ,ןעגנורענירע טלקיװעגֿפױא ןוא טדערעג

 ףיוא ןרעדנוווַאב וצ שממ זיא'ס ןוא --

 ףיוא ,גנוי תמאב זיא ןקז רעד םָא לֿפיװ

 ןקנעדעג ֹוצ םיא טניד ןורכז ןַײז לֿפיזװ

 -ַאט םעד ,טנגוי רעטפסעירֿפ ןַײז ןוֿפ ןכַאז
 -יס ןוא ןענָאזרעּפ ןרעדליש ןוֿפ טנעל

 ןכלעוו טימ רעבמעט םעד ןוא סעיצַאוט

 רעמ ץלַא זיא -- ,ץלַא סָאד טלייצרעד רע

 :קנַאדעג רעטרעקרַאֿפ א ןענַאטשטנַא
 -ניא אזַא ןעגנאגעגברוד זיא שטנעמ רעד

 -עג טלָאװ ןעמ זא ,ןבעל טנַאסערעט
 טימ ךוב ץנַאג ַא ןבַײרשנָא עקַאט טֿפרַאד

 רעיוב ערעודנוא

 -ייז גולֿפ ןיא םגה סָאװ ,תונורכז יד טָא
 ןענַײז ,עכעלנעזרעּפ ,עטאוװירּפ ייז ןענ
 שידִָי ןעגנַאגרַאֿפ רעקיטש רעבָא ייז
 טינ לָאמנייק רעמ ךיז טעוװ סָאװ ,ןבעל
 יד טגיילעג רעבָא ןבָאה סָאװ ,ןרעקירוצ
 שידיי קיטציא רעזדנוא רַאֿפ ןקירב
 ןסולֿפנײַאב ךעלניישראוװ ןלעוו ןוא ןבעל
 / ..אבהל ןבעל שידַיי רעזדנוא

 ױזַא זיא רעכלצוו ,ןיניירב לאומש

 -ייא ,ןבעל ןלַאנָאיצַאנ שידַיי ןיא זויטקַא
 עג ןבָאה עכלעוו ,םינושאר יד ןוֿפ רענ
 -נַא סָאל ןיא סיזַאַָא-שידִיי םעד ןֿפַאש

 א ,בולק-רוטלוק ןשידִיי םעד ,סעלעשזד
 קעטָאילביב עסיורג ט טָאה ,ןנברד ריקומ
 -ילגנע ,שיערבעה ןיא םירֿפס עטלַא ןוֿפ
 ךָאנ טציז ,עיֿפָאזָאליֿפ ןוא רעקיסַאלק עש

 ,ארמג ,ך"נּת רעביא גנַאל ןהעש טנַײה
 טסיײברַאֿפ ןוא םינורחא ןוא םינושאר
 קרעוו ןענישרעד סָאוװ-רָאנ ַײנ ַא טימ
 ןוֿפ רענייא זיא ,רעביורש ןשידַיי א ןוֿפ
 ןענאטשעגוצ ןענַײז עכלעוו ,עטשרע יד
 יד ןוֿפ החּפשמ רעד ןיא ןבילברַאֿפ ןוא

 ןבעל ןוא בייל טימ זיא ,רעוטדָאוװיי .א .ל
 לארׂשי תנידמ ןוֿפ יוב םעד ןבעגעגרעביא

 .ןוא תודוסיירעטעברַא ףיוא עקַאט ןוא
 -ָאיצַאנ רַאֿפ סעיצקַא יד ןיא קיטעט זיא
 שידִיי םיַיב .גדא תורדתפה ןוא דנַאֿפלַאנ

 ןוא ,דנַאברַאֿפ רעטעברַא ןלַאנַאיצַאנ
 ןענעבכײצרַאֿפ וצ טנַאסערעטניא זיא'ס
 טַײװ ןענאטשעג לָאמ א זיא רע זַא
 גניצרעד ןַײז תעב ןבעל ןשידִיי ןוֿפ
 טָאה סָאװ ,אזא ןעוועג אקוד זיא
 ןגעוו יד ףיוא ןריֿפ טפראדעג טינ םיא
 .קעװַא רעטעּפש זיא רע עכלעוו ףיוא
 ןוא רדח ןייק ןיא לָאמנייק זיא ןיניירב
 ךָאד ןוא ,ןעגנאגעג טינ הבישי ןייק ןיא
 ןיא .םירֿפס עקילייה יד ןיא יקב א רע זיא
 טָאה ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ּווו ,ענזוויל
 רֿכח ַא ךָאנ טימ םיא רַאֿפ ןטלַאהעג ןעמ
 עּפַאנק טימ ןיוש ןוא ,םידמלמ עלעיצעּפס
 ענַײז ןוֿפ רענייא טָאה קירוצ רָאי 0
 ןיא טרידנָאּפסערָאק ןעֿפאי .מ םיבר
 ַא םּתס -- רערעדנַא רעד ןוא ,"הריֿפצה
 יז ַײב רע טָאה טנרעלעג .ליכשמ
 -יל עשיערבעה ענרעדָאמ יד ןוא ך"נּת
 םַײב ארמנ ןביוהעגנָא ןוא ,רוטארעט
 יב רעטעּפש ןוא ןדמל ןסיורג ַא ,ןדייז
 -םיוא ןעוועג זיא רעטָאֿפ רעד .ערעדנַא
 ןיוש ןעגנאגעג תמאב רעבָא ,םורֿפ ךעלרע
 -יורג ןַײז ןיא טַאהעג ,טַײצ רעד טימ
 ןוא ס"ש טימ ןעמַאזוצ ,קעטָאילביב רעס
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 -ַאמ יד ךיוא םירֿפס עקידשדוק ערעדנַא
 ןעוו ןוא ,רוטַארעמיל עשיערבעה ענרעד
 םוצ טּפַאכעגוצ לָאמַא ךיז טָאה לאומש
 עג טרָאד ויא סָאװ ,"םיכובנ הרומ,
 -קעווא רעטָאֿפ רעד םיא טָאה ,ןענַאטש
 ןייק טימ טינ רעבָא ,ןוֿפרעד ןעמונעג
 ,הנעט עשיגָאל א טימ רָאנ ,ףרּוװרָאֿפ
 יד ןײטשרַאֿפ וצ גנוי וצ ךָאנ זיא רע זַא
 : ,ם"במר ןוֿפ תונוּכ

 עג קיטַײצכַײלג ךיוא טָאה ןיניירב
 -ץּפ עטוג יב םידומל עכעלטלעוו טנרעל
 רעטלע ןזיֿב רע טָאה ױזַא ןוא ,ןגָאגַאד
 וצ טירטמוצ ןייק טַאהעג טינ רָאי 19 ןוֿפ
 םיא זיא טע זיב ,שידִיי ףיוא ךוב ןייק
 סצלעדנעמ ןלֿאֿפעגנַײרַא טנַאה ןיא לָאמַא
 טבייה ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא ,"עשטַאילק,
 רעשידִיי טימ ןריסערעטניא ןָא ךיז רע
 טננערב "עשטאאילק יד, ןוא רוטַארעטיל

 דָארג .םזילַאיצַאס ןרידוטש וצ ךיוא םיא
 ןיא לַארענעג ןשיראצ א ןוֿפ זיוה ןיא

 ,רעדלעוו ןוֿפ רעמיטנגייא ןַא ,שילעוו
 ןיא ןטלַאהעג טָאה רעטָאֿפ רעד עכלעוו
 םעד ךרוד ,ךיז רע טנעקַאב ,עדנערַא
 "לַאטיּפַאק , סקרַאמ טימ ,ןוז סלַארענעג
 רעשיסור רעד ןיא ןַײרַא טערט רע ןוא
 | ..ײטרַאּפ-.ר .ם

 -יירב ןעוועג טרעשַאב רעבָא זיא'ס
 טנעקַאב :לוגלג א ךָאנ ןבָאה וצ ןענינ
 ןטמירַאב יוזא רעטעּפש םעד טימ ךיז רע
 טרעוו ןוא עגיר ןיא ידלָאטרעבײקצַאל
 -ידיי רעד ןיא ןגױצעגנַײרַא םיא ךרוד
 -ץט ,ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ) .ס .ם רעש
 ןרעוו עדייב .גנוגעװַאב-(ןטסילַאירָאטיר
 ידלָאטרעבײקצַאל .טנַײרֿפ עטגָאנ רָאג
 עשידיי וצ גנוגעװַאב יד טרידנַאגַאּפָארּפ
 קינייװ זיא רע רעבָא ,ןסַאמ-סקלָאֿפ
 םיא טניד ,תורוקמ עשידִיי טימ טנעקַאב
 ןוֿפ ןלעטש יד ןענעק ןַײז טימ ןיניירב
 םיאיֿבנ יז ןוֿפ דייר יד ,ארמנ ןוא ך"נת
 םיאנּת ,םימכח-ידימלּת עמערוָא יד ןוא
 ןעמונעגנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיארומא ןוא
 -ָאּפ עשיסור יד .שטנעמ-סטעברַא ןרַאֿפ
 רע ,גױא ןַא םיא ףיוא טֿפרַאװ ייציל
 עסיורג טימ רָאנ ןוא טריטסערא טרעוו
 ןטימ טיײירֿפַאב רע טרעוו עיצקעטָארּפ
 1908 ןיא .דנַאלפור ןזָאלרַאֿפ וצ גנידַאב
 ןַײז ,אבויל רעטבילעג ןַײז טימ רע זיא
 -וינ ןיא ןעמוקעגנָא ,ױרֿפ עקידרעטעּפש
 -כרוד רע זיא "שטנעמ טֿפול , םלַא .קרָאי
 ןיא .ענירג ךס ַא ןוֿפ געוו םעד ןעגנַאגעג
 -נַא סָאל ןיא ןעמוקעג ייז ןעניײז 0



 טלַאמעד ןוֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,סעלעשזד
 ,םייה רעייז רַאֿפ טכַאמעג ןָא

 חילצמ לעירעטַאמ ןיניירכ טָאה ָאד , 
 -ניא ךיז יע טָאה ָאד טשרע ןוא ,ןעוועג
 "טפַאשלעזעג ןיא ןֿפרָאװעגנַײרא ןצנַאג

 רעקרַאטש 8 ןרָאװעג ןוא טעברַא עכעל
 .ןוא לארׂשי תנידמ ןוֿפ רעציטשרעטנוא

 רעביא ןטעטיוויטקַא-רוטלוק עשידִיי ןוֿפ
 | .טלעוו רעצנַאנ רעד

 ,טגָאזעגנָא זדנוא ןבָאה םימכח יד
 וחבש תצקמ, ןגָאז רָאנ ;עמ ןעמ זַא
 ןיניירב :גָאזנָא םעד רימ ןטלַאה ,"וינּפב
 ערעטלע ענַײז סָאװ ,ץלָאמש ןַײז געמ
 -עגנִיי ענַײז ןעוועג שייבמ טינ ןבָאה ןרָאי
 קנַאד ַא ,ןברָאװרעד ךיז טָאה רע סָאװ ,ער
 -ענ ןוא טײקיטכירֿפױא ,טייקכעלרע ןַײז
 ,ץרא-ךרד ןוא גנונעקרענָא ,טײקמַאזרעל
 -סערג סניגיירב זַא ,זיא תמא רעד ,רעבָא
 עקיצנייא רעייז טָאװ ,זיא ץלָאטש רעט
 ףיט ןענַײז רעדניק עריא ןוא רעטכָאט
 ןפוא םעד קנאד ַא זיא סָאד ןוא ,שידִיי

 טָאה רע ןוא .ןגיוצרעד ייז טָאה רע יו
 ;טנעטַאּפ םענעגייא ןַא ןדנוֿפרעד וצרעד
 רעטכָאט רעד טָאה רע ןעוו לָאמ סעדעי
 רעדניק עריא רעטעּפש טּפיוהרעביא ןוא
 ןפַאשעג הנוּכב ןוא הנתמ ַא טֿפױקעג
 ויא ,תונתמ עכלעזַא רַאֿפ ןטייהנגעלעג
 .ןשידִיי ןוֿפ ךוב א ןוא ,ךוב ַא ןעוועג סע
 רעייז ןיא ןַײרַא טייקשידִיי ז"א ,טלַאהניא
 -עג ךיז טלָאװ ןיניירב .ץרַאה ןוא המשנ

 ןעמיטשוצ רעכיז געמ ןעמ ןוא ,ןשטנּוװ
 טימ ןריסַאּפ לָאז עבלעזסָאד זַא ,וצרעד

 יד ןייגכרוד ןֿפרַאד טינ ןלָאז ייז זַא ,ייז |

 דלַאב רָאנ ,רע יו םילוגלג ענעדײשרַאֿפ

 .טייקשידִיי -- שרוש םוצ ןעמוקוצ

 - ןאמוינ

 ינייא טעוו 1966 ילוי 29 ןוֿפ עטַאד יד
 ןוֿפ תונורכזה רֿפס ןיא ןרעוו טצירקעג
 םעד .סעלעזדנַא סָאל ןיא ֿבושָיי ןשידִיי
 -עג ןסירעגרעביא גנילצולּפ זיא גָאט
 ןשידִיי ןלעדייא םעד ןוֿפ ןבעל סָאד ןרָאװ
 ןלַאֿפעג זיא רֶע .ןַאמוינ ֿבקעי טסירוטלוק
 םִייב ,דלעֿפטכַאלש ןֿפױא טַאדלָאס ַא יוו

 א םענַײז רַאֿפ דּפסה א ןכַאמ ןטערטוצ
 טָאה רע דוֿבּכ סנמעוו ןיא טנַײרֿפ ןטנָאנ
 -ץַאּפ א סקיווייל .ה ןענעייל ןעמונעג ךיז

 | - עמ

 ןריובעג זיא רעכלעוו ,ןאמוינ ֿבקעי
 -שידיסח א ןיא 1900 ינוי 4 םעד ןרֿאװעג
 ,וואדרארישז ןיא ץילימַאֿפ רעשירחוס
 יידִיי עטלייצעג יד ןוֿפ ןעוועג זיא ,ןלױוּפ
 -לוק עשידִיי סָאװ ,ןשטנעמ-רומלוק עש
 ןַײז ןוֿפ תויח סָאד שממ ןעוועג זיא רוט
 רעד טימ טיײרֿפעג ךיז טָאה רע .ןבעל
 -ץטיל רעשירעלטסניק רענייש רעשידִיי
 דִיי רעמורֿפ ַא יו רעקינייוו טינ רוטַאר
 זיא רע .הרות רעד טימ הרוּת תחמׂש
 ידַארט רעבָא .,רענרעדָאמ א ןעוועג
 ןעגנַאנעג םיא זיא סע .דָיי רעלענָאיצ
 -נעמַאזוצ .,ןַײז וצ ףרצמ ןבעל ןיא שממ
 רוטלוק ץשידִיי ענרעדָאמ רעזדנוא ןסיג
 זַא ,רעלענָאיצידַארמ רעטלַא רעד טימ
 ןרוטַארעטיל ייווצ יד טָא ןוֿפ רעסינעג יד
 ,ייז ןשיוװצ הציחמ ןייק ןליֿפ טינ ןלָאז
 ,גנויצַאב עבלעז יד ןבָאה ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ
 -יא עבלעז יד ןוא ץרא-ךרד ןבלעז םעד
 ןעזעג טָאה רע .עדייב וצ טייחנבעגרעב
 -רעד ןוא טייקנייש ליֿפױזַא טליֿפעג ןוא
 ערעזדנוא ןוֿפ קרעוו יד ןיא גנוביוה
 .רע זַא ,רעבַײרש עשידִיי עקיטַײצטנַײה
 ,טָאה רע ןעוו ךעלקילג שממ ןעוועג זיא
 -עײלרָאֿפ ןוא סעיצַאטיצער ענַײז ךרוד
 רערעהוצ םלוע ןטימ טלייטעג ךיז ,ןעגנונ

 - .דיירפ ןַײז ןיא ,טײקנדירֿפוצ ןַײז ןיא

 -םולש ןענעייל ןַײז ןוֿפ ןֿפוא רעד
 ךרוד טקירדעגסיוא ץרוק טרעוו ןעמכילע
 וצ ריֿפנַײרַא םעד ןיא גייווצרעבליז ןמלז
 רע, :דרַאקער םכילע-םולש-ןַאמוינ םעד
 -םולש ןוֿפ םזיגַארט םעד סױרַא טגנערב
 ןפוא ןשימָאק א ףיוא ןדלעה םסמכילע
 ןשינאוט א ףיוא םזימָאק רעייז ןוא
 ןוֿפ ךשמ ןיא ךיז טָאה ןאמוינ ֿבקעי .ןֿפוא
 ױזַא ןמכילע-םולש ןענעײלרַאֿפ ןרָאי יד

 םעד .טימ ןדנוברַאֿפ ןוא טּפינקרַאֿפ
 ויא רע זַא ,טסירָאמוה-סקלָאֿפ ןסיורג
 ןַײז ןוֿפ ןייב ,םיא ןוֿפ קיטש א ןרָאװעג
 ןַײז ."שיילפ ןַײז ןוֿפ שיײלֿפ ןוא ןייב
 ןעגנירדנַײרַא ןןַײז ,ןצרּפ ןשטייטסיוא

 ןַא ןיא רעדָא עמעָאּפ 8 סקיווייל ןיא
 -ייז רעטכיד ןשידִיי םענרעדָאמ ןרעדנַא
 יד ןוֿפ טימעג ןוא ןצרַאה םוצ ןעוועג ןענ
 -ענ טָאה רע סָאװ רערעהוצ רעטנזיוט
 טיָארטעד םרָא-ןיוװ ןַײז ןיא רעירֿפ טאה
 וו ,סעלעשודנַא סָאל ןיא ךָאנרעד ןוא
 עשידִיי ןטיהּפָא טצעזעגטרַאֿפ טָאה רע
 הי 7 : .עיצידַארט

 -ַאב ךיז ןאמוינ טָאה ןלױּפ ןיא ךָאנ
 -ביל , ןוֿפ ןעגנולעטשרַאֿפ יד ןיא טקיליײט
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 לקיטש ַא רע זיא טיָארטעד ןיא ."רעבָאה
 -ָאיסעֿפַארּפ ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג טַײצ
 ךיז טָאה רע רעכָא ,רעטאעט ןשידִיי ןלענ
 -- געוו ןשידיחי ַא ןבילקעגסיוא רעסעב
 עטסעב סָאד ןענעײלרַאֿפ ןוא ןריטיצער
 -ידיי רַאֿפ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ
 טָאה םעדרעסיוא .ןשטנעמ-סקלָאֿפ עש
 -רוטלוק רעשידִיי טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע
 ןוֿפ טיבעג ןֿפױא סרעדנוזַאב ,טעברַא
 רע טָאה גנַאלךרָאי .ןזעוזלוש ןשידִיי
 -טמעוו ןופ ןעמַארנַָארּפ יד טימ טריֿפעגנָא
 רַאֿפ טוטימסניא ,רעטנעס ןשִידִיי דייס
 -נַא סָאל ןיא ןוא גנויצרעד רעשידִיי
 זיא רע .בולק-רוטלוק ןשידִיי רעפעלעשזד
 -ילּפ רעד ןוֿפ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוועג
 ןעױבֿפױא ןֿפלָאהעג ,עיצאזינַאגרַא-םיט
 טָאה סָאװ ,בולק ושַאטָאּפָא-רעװַאלמ םעד
 ןַא רַאֿפ ןעלטימ עלעירעטַאמ יד ןֿפַאשעג
 רעמילשורי רעד ןיא רעמיצ-ושַאטָאּפָא
 ןוא עשידִיי א ןבעגעג טָאה ,קעטָאילביב
 -כעט ייווצ ענַײז גנויצרעד עשילַאקיזומ
 טנדרָאעגנַײא ,תימלוש ןוא ימענ רעט
 עשידַיײײלענַאיצידַארט זיוה ןיא ךיז ַײב
 -ץגוצ םיא ךרוד לעיצעּפפ טימ תוביסמ
 םיֿבוט-םוי עשידִיי רַאֿפ ןטסקעט ץטיירג

 -נַײרַא ןבעל ןַײז ןוֿפ ףוס עמַאס םוצ ןוא !
 םעד ןיא טרָאװ עשידִיי סָאד טריֿפעג
 ."לא תיב, לּפמעט ןוויטַאװרעסנַאק

 זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפ רעבירעד זיא
 -רַאֿפ שממ טָאה עכלעוו ,טידיא ױרֿפ ןַײז
 -ַאטשעגַײב םיא ןוא ןאמ ריא טרעטעג
 ןרָאי עלַא יד ןיא טאט ןוא טָאר טימ ןענ
 ןוא ,ןבעלנעמַאזוצ ןקירָאי 40 רעייז ןוֿפ
 -רַאֿפ טינ ןענַאק ,רעדניק יד ךיוא ױזַא
 -רַאֿפ וצ ןוא ,הדבא עסיורג רעייז ןפעג
 -רַאֿפ ,ױרֿפ ןַײז טָאה קנעדנַא ןַײז ןקיבייא
 וצ עביל עסיורג סנַאמ ריא קידנדניב
 -וס ערעסערג ַא ןקנָאשעג ,ןמבילע-םולש
 ֿביֿבָא-לת ןיא םכילע-םולש .תיב רַאֿפ עמ
 ,ןעמַאנ ןַײז ףיוא לקניוו ןלעיצעּפס א טימ

 -םולש סנַאמוינ ןטלַאהעג ןרעוו סע ּוװ
 ,קרעוו סמכילע-םולש ןוא דרַאקער-םכילע
 ץעכעלטנֿפע סנאמוינ רַאֿפ ןטינשעגוצ
 "יא טָאה קיטַײצכַײלג .ןעגנונעײלרַאֿפ
 לּפמעט ןיא טנדרָאעגנַײא ןַאמוינ טיד
 ,ןטנװָא עשידִיי עסיורג ייווצ "לא תיב,
 -עגקעװַא ןוא קנעדנָא ןַײז טעמדיוועג
 קעטָאילביב עסיורג סנַאמ ריא ןקנָאש
 -עג ןענָאק ןלָאז יז ּווװ ,לּפמעט םעד ןיא
 עשידִיי עמיירב יד ךרוד ןרעוו טנעייל
 | .ןסַאמ-סקלָאֿפ

 ויא ןַאמוינ ֿבקעי ןוֿפ קנעדנָא רעד
 טקיבײרַאֿפ טַײצ עננַאל ַא רַאֿפ ךָאנ ױזַא
 ענַײז ןוֿפ לָאצ רעסיורג רעד רַאֿפ ןרָאװעג
 .רערערַאֿפ ןוא רעגנעהנָא



 ןתנ

 גרעבמעדופ

 -רַאֿפ ַא וצ זיב טקַאדידָאטיוא ןַא ןוֿפ
 וצ זיב רוטַארעטיל ןוֿפ רענעייל ןטנערב
 סָאװו ,רעבַײרש ןלענָאיסעֿפָארּפ-טינ ַא
 טקורדעג ןעעז וצ טבעלרעד טינ טָאה
 יד ןיא סָאד ,דניק קיטסַײג טשרע ןַײז
 ,גרעבמעדוֿפ ןתנ ןוֿפ עטכישעג-סנבעל
 א ךָאנ ,1967 ילוי 28 םעד זיא רעכלעוו

 -עג ,רעסנעק ףיוא רָאי 3 ןוֿפ טייקנַארק
 .סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ןברָאטש

 ןרָאװעג ןריובעג זיא גרעבמעדוֿפ ןתנ
 לטץעטש ןשילוּפ ןיא 1896 ַײמ 18 םעד

 רעטָאֿפ רעד .יקסַאלדָאּפ ווָאלַאקָאס
 טימ םידירַאי ףיוא ןרָאֿפמורַא םגעלֿפ
 א טשרעהעג טָאה בוטש ןיא .ךיש
 ,טַײװ ױזַא ,םישזער רעמורֿפ רעגנערטש
 ןוז ןַײז טקַאּפעג רע טָאה רעמַאט זַא
 ףכית יז רע טָאה ,גנוטַײצ ַא ןענעייל
 -דנעטשרַאֿפטסבלעז ךָאד זיא .טנערברַאֿפ

 טָאה גנויצרעד-םירדח יו רעמ זַא ,ךעל
 יד סָאװ ,סנ א ךָאנ ,ןעמוקַאב טינ ןתנ
 ןענַאטשרַאֿפ רעמ טָאה עכלעוו ,רעטומ
 ןוֿפ טרָאּפשעגּפָא טָאה ,רוד םעַײנ םעד
 -רעל םיא טזָאלעג ןוא ןסטקיטיינ ץעמַאס
 םזַײװ לגנַיי סָאד .רערעל ַא ַײב ןענ
 ,ןענרעל םוצ ןליוו ןקרַאטש רָאג ַא סױרַא
 -עטש-ןשַאמַאק ַא ַײב קידנטעברַא ןוא
 -עייל וצ רעמ סָאװ ךיז רע טימַאב ,רעּפ
 םיא טגנערב טייקיניזטסוװַאב ןַײז .ןענ
 עשידִיי עטריזינַאגרָא יד ןיא ןַײרַא ךיוא
 רעריֿפ ַא טרעוו רע -.ןעַײר-רעטעברַא
 טמוק דנַאלסור ןיא ןעוו ןוא ,"דנוב , ןוֿפ
 ,עיצולַאװער עשיטסיוװעשלָאב יד רַאֿפ
 -ןגסיוא ןבילוצ .חרזמ ןייק ךיז רע טזָאל

 ךיז רע זומ ,קיירטש-ןַאב םענעכָארב
 .ןרעקקירוצ רעבָא

 ןטימ טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה ןתנ
 זיא עכלעוו ,ןעגיײֿפ וצ ןדנוברַאֿפ ץרַאה
 -וװו ,עקירעמא ןייק ןרָאֿפעגּפָא 1921 ןיא
 -וצ ,ןעמוקנַײרֿא טינ רעבָא ןָאק רע ןיה
 טרָאֿפ ,עטַאװק רעד ןוֿפ הרזג רעד ביל
 טרעטאמ רע ּוװ ,עניטנעגרַא ןייק רע
 ךעלדנע טמוק ,ךַאֿפ ןַײז ַײב רָאי ייווצ ךיז
 טעברא רע וװ ,קרָאידוינ ןיא 1929 ןיא-
 ןיא רע טרידוטש טכַאנַײכ ןוא גָאטַײב

 ,"גניר רעטעברַא , ןוֿפ רַאנימעס-רערעל
 רע זיא רַאנימעס סעד ןקידנע ןכָאנ ןוא
 ,גניר-רעטעברַא םַײב רעדעל א רָאי 2
 רָאי 11 ףיוא רעביא ךָאנרעד טייג ןוא
 -וינ ןיא ןלוש עקניל יד ןיא רערעל סלַא

 רַאֿפ ןעיירעליּפש טבַײרש רע וו ,קרַָאי
 טימ ףיוא טריֿפ רֶע עכלעוו ,רעדניק יד
 -טרַאה ,דרָאֿפנעטס ,לעשארדוינ ןיא ייז
 .םילָאּפַאענימ ןוא יטיס םעזנעק ,דרָאֿפ
 רעקירֿפיײא ןַא רע זיא טַײצ עצנַאג יד
 -טלץעוו ןוא רעשידִיי רעד ןוֿפ רענעייל
 -נעדנַאּפסערָאק טבַײרש ,רוטַארעטיל
 1945 ץדנע ןוא "טײהיירֿפ , ןיא סעיצ
 -םָאל ןיא ױרֿפ ןַײז טימ ךיז רע טצעזַאב

 רעקוָארב א טרעוו רע ּוװ ,סעלעשזדנַא
 -ייה ןוֿפ רעֿפױקרַאֿפ) טיעטסע לעיר ןוֿפ
 דיוא רע טבייה ָאד ןיא .(רעצעלּפ ןוא רעז

 ןוא רעבַײרש ןגעוו ןעייסע ןבַײײרש ןַא
 עשידיי, ןיא הליחתכל ,קרעוװו ערעייז
 -נולמַאז , ןיא ךיוא רעטעּפש ,"רוטלוק
 ןוא (עשרַאוו) ?גנוטַײצסקלָאֿפ  ,"ןעג
 .(ֿביֿבָאלת) "עמיטש לארׂשי יד ,

 .א .ל ןיא רעוט רעוויטקַא ןַא זיא .ֿפ

 -קעל טימ סױרַא טֿפָא טערט ,"ףוקיא,
 ץיצַארַאנ א ךיוא טסַאֿפרַאֿפ ןוא סעיצ
 רעשידִיי רעד ןוֿפ לבוי ןקירָאי 100 םוצ
 טריֿפעגֿפױא טרעוו סָאװ ,רוטַארעטיל
 .סעלעשזדנַא סָאל ןיא 1908 ַײמ 8 םעד
 .8 טָאה ןעייסע ענַײז ןוֿפ לייט ַא
 -סױרַא טיירגעגוצ ןוא ןבילקעגֿפױנוצ
 ץערעווש ןַײז רעבָא ,ךוב ַא ןיא ןבעגוצ
 -רָא וצ טרעטשעג םיא טָאה טייקנַארק
 ךיוא טָאה רע ןוא ,עבאגסיוא יד ןריזינַאג
 רעֿפַאש , ךוב ןַײז ןעז וצ טבעלרעד טינ
 -סױרַא 1967 ןיא זיא סָאװ ,"רעיוב ןוא
 רעקרָאיהינ ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעג

 ."ףוקיא,

 "ווימוקעזקע זיא ,עגיײֿפ ,ױרֿפ ס'פ
 -ןעייל .א .ל יד ןוֿפ לסנוָאק ןוֿפ רַאטערקעס
 -ַארּפ-,רד ַא זיא ,םייח ,ןוז רעייז .ןזַײרק
 .ןטייקנארק-טולב ףיוא רָאסעֿפ

 ירעמ

 ןַאמשטיר

 ךיז ַײב ןֿפערט יִז ריא טנָאק ןטלץז
 ףיוא רעדָא יז זיא ךעלנייוועג .בוטש ןיא

 -ץַײֿפ א ףיוא ,עיצקעל ַא ףיוא ,גניטימ ַא
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 -ַאב םַײב רעדָא גנוטַארַאב 8 ףיוא ,גנור
 ,םענעגייא ןַא ,בורק ַא ,טנַײרֿפ ַא ןכוז
 לַיוו ,רועיש ַא ןָא עכלעזַא טָאה יז ןוא
 טסַאּפ סָאװ ,קורדסיוא ןַא) הנקז יד טָא
 ירַא ןיוש זיא יז םנה ,טינ ןיטולחל ריא

 ןליוו ,עיגרענע ךיז ןיא טָאה (80 רעב
 אנקמ ריא ןגעמ סֶע סָאװ ,חוּכ ןשיזיֿפ ןוא

 .עכעלטנגוי רָאג ןַײז

 -רַאֿפ רעקיטסַײנ ריא רָאנ טינ ןוא
 רָאנ ,ןרָאי עריא טימ טינ ךיז טקעד םענ
 יאדוא .ןעזסיוא רעכעלרעסיוא ריא ןליֿפַא
 יבגל דיישרעטנוא "לקיטש , ַא ָאד זיא
 ךס ַא טימ ןעזעגסיוא טָאה יז יו םעד
 יז טָאה טַײצ רעד ךרוד .קירוצ ןרָאי
 ריא ;עטסטנָאנ ייווצ עריא ןרָאלרַאֿפ
 עקיצראה עקיזָאד יד רעבָא ,ןוז א ןוא ןַאמ
 ,ןזיירק יד ןיא טֿפור ןעמ ןעמעוו ,ױרֿפ
 טָאה ,"ירעמ עמומ, ,ריא ןענעק סָאוװ
 ךעלטֿפַאשלעזעג ריא ןטלַאהוצנָא ןזיוװַאב
 יצַאב ןכעלטנַײרֿפ רָאנ ריא ןוא ןבעל
 עטנַאנ עריא וצ ןוא טנַײרֿפ ןוא םירֿבח וצ
 -בעל ןוא רעַײֿפ ַאזַא טימ סעיצוטיטסניא
 .קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ יו טײקיטֿפַאה

 -נַא סָאל ןיא זיוה סנַאמשטיר ירעמ
 םייה עטייווצ יד יוװ ןָא טייג סעלעשזד
 -עווַאב רעוויסערגַארּפ רעשידִיי רעד ןוֿפ
 ןוֿפ רעמיצ-סַאנֿפױא עסיורג סָאד .גנוג
 ןוֿפ תודע רעד ןעוועג ןיוש זיא זיוה ריא
 -רעד ןרַאֿפ ןעגנוגיילטנורג רעקילדנעצ
 רעמינּפ תלבק ,רעכיב עשידִיי ןוֿפ ןענייש
 ,רעלטסניק ןוא רעבַײרש רעשידִיי רַאֿפ
 ,רָאכ ,"ףוקיא, רַאֿפ ןעגניטימ םּתִס
 -ןטלוק ךָאנ ךעלטעקנַאב ןוא ןזעוו-לוש

 יד ץלַא ךַאנ זיא יז .ןעגנורעַײֿפ עלער
 ,ןשיט עריא ןוא ,עטסָאבעלַאב עווַאוװשז
 רַאֿפ טרעטיירבענסיוא ןוא ןגיוצעגסיוא
 םעלַא טימ טקעדעג ןענַײז ,םלוע ןסיורג ַא
 טמענ זיוה ןוֿפ לעווש רעד ףיוא ןוא ןטוג
 ןקימומטוג םעד םימ ףױא ןדעי יז
 טמוק סע וזא ןוא ,לכיימש ןכעלטנַײרֿפ
 רַאנ םינ טרדסעג ריא ַײב טרעוו חסּפ
 רַאֿפ וליֿפַא רָאנ החּפשמ-טולב ריא רַאֿפ
 עמערַא יד) "רעטכעט עטריטּפָאדַא יד,
 ,רעדניק ערעייז טימ (ךעלדיימ-המותי
 ןֿפלָאהעגסױרַא לָאמַא ריא ןבָאה סָאװ
 םעד ךָאנ רעבָא .מיורב לקיטש ריא ןיא

 .,םַאנסיוא ןֵא ןאמשטיר ירעמ זיא סעלַא
 טינ יז זיא ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא
 ןיא טינ טביילג יז .עקטסיָאטַאנָאמ ןייק
 ַײב טנַיײה ןעז ריא טנָאק ריא .טָאג ןייא
 ַײב ןגרָאמ ןוא "ףוקיא , ןגעוװ גניטימ א
 טנַײה ,דנַאֿפלאנַאיצַאנ ןגעוו גניטימ ַא
 -- ןגרָאמ ,רָאכ ןגעוו גנוטַארַאב ַא ַײב
 זיא שַאט ריא .בולק רוטלוק ןשידִיי ןיא

 -ָאיצַאנ עשידִיי ײלרעלַא רַאֿפ ןֿפָא טיירב



 ױזַא ןוא ןסערעטניא-רוטלוק ןוא עלַאנ
 ןוא עטנַאקאב ןוֿפ וַײרק ריא ךיוא זיא
 טנוזעג ריא ןשטניו עכלעוו ,טנַײרֿפ
 .םימי תכירא ןוא

 ןרָאװעג ןריובעג זיא ןאמשטיר ירעמ
 -ָאמ ,לכיב ָארַאטס ןיא 1888 יַײמ 20 םעד
 ריא .דנַאלסוריםַײוװ ,עינרעבוג רעוועליח
 ןעוועג ןרָאי ערעגנוי יד ןיא זיא רעטָאֿפ
 ךיז רעטעּפש ןוא רערעל רעשידִיי ַא
 יז .סדוגיירד ןֿפױקרַאֿפ טימ ןעמונרַאֿפ
 רערעל ןטַאוירּפ ַא ַײב טנרעלעג טָאה
 עג טייהרעניילק ןוא ,שיסור ןוא שידִיי
 זיא 1007 ןיא .ןירעדַײנש ַא יב טעברַא
 יירב ייווצ וצ עקירעמַא ןיא ןעמוקעג יז
 -ייא ןיא ןרעטלע יד קידנזָאלרעכיא ,רעד
 ןַײרַא יז זיא ,קרָאידוינ ןיא ,ָאד :עּפָאר
 -ץּפש ןרָאװעג ןירענייזעד ַא ַײב ןטעברַא
 טנעקַאב ,ּפַאש ןיא ןירענעמאזקע ןַא רעט
 דוד ןַאמ ןקידרעטעּפש ריא טימ ךיז
 טיָארטעד ןיא םיא וצ קעוַא ,ןאמשטיר
 רע ןוא ,טאהעג הנותח ןבָאה ייז ּוװ
 טעברַא יז ןוא ,יירעשעוו-טנַאה ַא טנֿפע
 ןיא .ךעלדיילק ןעיינ םַײב קיטַײצכַײלג
 ךעלטֿפַאשלעזעג ירעמ טרעוו טיָארטעד

 רעטעברַא , ןיא דילגטימ ַא יו .קיטעט
 רעטעברַא םעד ןעיוב יז טֿפלעה "גניר
 -יטסָארַָאק יד טעדנירג ,רעטנעס-גניר
 רץייז זיא יז ּווו ,טֿפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאש

 רָאװ ןשָאר , ןרַאֿפ טעברַא טוט ,וויטקַא
 ."ףילער

 -נַא סָאל ןיא 1926 ןיא ךיז טצעזַאב
 ןַײז ןיא ןַאמ ריא יז טֿפלעה ,סעלעשזד
 ןיז ייווצ עריא ןעוו ןוא ,רָאטס-גנינילק
 -עג א ןענעֿפע ןוא קידנעטשבלעז ןרעוו
 זיוה-ךיוו ריא ןוא ,ןעניל ןוֿפ טֿפעש
 ןַאמ ןטימ ריא רַאֿפ סיורג וצ טרעוו
 ,תומותי עקירָאי-1615 ןַײרַא יז טמענ
 לייט ַא טַײצ רעד טימ ןרעוו עכלעוו
 עקַאט ייז טֿפור יז ןוא ,חחּפשמ ריא ןוֿפ
 ."רעטכעט עטריטּפָאדא ענַײמ,

 ןרהא

 ףרַאש

 ןוא ןבירשעג ,ןטילעג ןוא טבעלעג
 סָאד -- "ןטילעג ןוא טלָאמעג ,ןטילעג
 עיֿפַאטיּפע עטסנסַאּפ יד ןעוועג טלָאװ
 ןוא רעבַײרש םעד ןוֿפ הבצמ רעד ףיוא

 "עד 9 םעד זיא סָאװ ,ףרַאש ןרהא רעלָאמ
 -נַא סָאל ןיא ןברַאטשעג 1968 רעבמעצ

 ץנַײז טבעלעג טָאה רע ּוװ ,סעלעשזד
 .ןרָאי עטצעל

 1890 ןרָאװעג ןריובעג זיא ףרַאש ןרהַא
 זיא רע .עיצילַאג-ֿברעמ ,וועקישזד ןיא

 רעסיױרג רעד ןיא רעבירַא גנוי רעייז
 מימ טמשץעג טָאה סָאװ ,עקַארק טָאטש
 ךיז רע טָאה ָאד .טייקכעלטלעוו ריא
 טייקשידִיי ןיא טֿפַאשטנעק ןברָאװרעד
 ןַײז ןוֿפ .םינינע עניײמעגלַא ןיא ןוא
 ךיז ןיא רע טָאה ןָא טנגוי רעטסעִירֿפ
 טינ זיא רע זַא ,ליֿפעג א טצנַאלֿפעגנַײא

 רעדנריטסיזקע רעד ןיא טסַאּפעגנַײרַא
 ןכלעוו ןיא זַײרק םעד ןיא ,טֿפַאשלעזעג
 -עג טָאה רע .ןבעל טֿפרַאדעג טָאה רע

 סעּפע וצ שינֿפרעדַאב ַא ךיז ןיא טליֿפ
 טָאה רע .סעשירעֿפַאש סעּפע וצ ,סרעכעה

 -טלעוו ןוא עשידַי ןעגנילש ןעמונעג

 ןבַײרש ןבױהעגנָא ןיילַא ןוא רוטַארעמיל
 ,שידִיי ןיא

 ןייק טרירגימע רֶע טָאה 1928 ןיא
 טַאהעג ןיוש טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא
 -ץג טינרָאג לָאמנייק טלָאװ רע .החּפשמ
 ךַאֿפ ןייק קידנבָאה טינ ,ןכיירגרעד טנָאק
 ןייק טימ ךיז קידנקיטֿפעשַאב טינ ןוא
 ,הכאלמ םוש

 עצנַאג יד סיוא טינ םיא טלַאה החמׂש

 -נַײרַא רעמ ךָאנ ָאד ךיז טָאה .ש .טַײצ
 -ייצרעד ןוא ןציקס ןבַיײרש ןיא ןֿפרָאװעג
 ערעװש רעייז ַא טאהעג ןוא ןעגנול
 סטָאג ףיוא ןעגנערבוצסיורַא ייז הכרעמ
 טבעלעג ךָאנ טלַאמעד ןבָאה סע .טלעוו
 -ידִיי עטסטנַאקַאב ןוא עטסרעלוּפָאּפ יד
 םעד "טקעדעג, ןבָאה סָאװ ,רעבַײרש עש
 ,רעבַײרש ןעגנוי 8 רַאֿפ .קראמ-רענעייל
 ףוס םי תעירק ןעוועג זיא רעגנַאֿפנָא ןַא
 טיײקכעלטנֿפֶע רעד ןיא ןעמוקוצסיורא
 רעד קנַאד ַא .טרָאװ טקורדעג ַא טימ
 טרָאֿפ רע טָאה ,רעדורב ןַײז ןוֿפ ףליה
 ךוב טשרע ןַײז טקורדעגּפָא 1958 ןיא
 רעדליב ,ןעגנולייצרעד) "לטעטש . ןַײמ,
 ,אוָאשזב .ח גאלרַאֿפ ,ןטערטרַאּפ ןוא
 א ןטילעג רע טָאה ָאד רעבָא ,(עשראוו
 מָאה קיטירק יד :ּפַאלק ןשילַארָאמ ןסיורג
 טָאה רע .ןגיװשרַאֿפ ןצנַאגניא ךוב סָאד
 ןוֿפ ןרימ יד רעביא ןעמרוטש ןעמונעג
 ,ןעגנוטַײצ עשידִיי יד ןוֿפ סעיצקאדער יד
 -ץגסיוא ,ימ סיורג טימ ,םיא זיא סע ּווװ
 .ןקורד וצ סעּפע טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןעמוק
 טינ ןצנַאגניא רעבַא רע זיא טקיטומטנא
 טייווצ ןַײז סױרַא טיג רע .ןרָאװעג
 רעבָא ,(1980 ,קרַאי-דינ) "םיטילּפ , ךוב
 ,קיטירק רעד ןוֿפ טרָאװ ןייק רעדיוו
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 .רעדורב ןַײז טינ ןעוו

 ןרָאװעג ָאי ןיוש רֶע זיא לָאמסָאד
 סָאל ןיא ךיז קידנצעזַאב ןוא טשיױטנַא
 ןַײז וו ,מָאטש רעד ןיא ,סעלעשזדנַא
 ןוֿפ ךָאנ ןבָאה עילימַאֿפ יד ןוא רעדורב
 זייווקיצנייא רע טָאה ,טניווועג רעַירֿפ

 (ףרַאש .א ןוֿפ דליב) טֿפַאשדנַאל

 יד םלַאֿפנלַא ,ןביײרש סָאד ןבעגעגֿפױא
 טָאה רע סָאװ סָאד ןקורד וצ ןטכיזסיוא

 -עדנַא ןַא וצ ןעמונעג ךיז ןוא ,ןבירשעג

 רע עכלעוו טייקיטעט רעשירעֿפעש רער
 -- ןבױהעגנָא רעִירֿפ ךס א ךָאנ טָאה

 (ףרַאש .א ןוֿפ דליב) טֿפאשדנַאל

 ןגױצעגסױרַא ךיז טָאה רע .ײרעלָאמ וצ
 ןקידתונכש ןיא טניווװעג רעדָא ,םי םוצ
 רעד ףיוא טרָאד ןוא רָאניסלע לטעטש



 ןלָאמ ןייא ןיא ןטלַאהעג רוטַאנ רעַײרֿפ

 -ַאב םטָאג ,רעדליב-רוטַאנ ,ןטֿפַאשדנַאל
 ךיוא .סענעצס-סגנומיטש ןוא ןשינעֿפּעש
 יד טנפעעג טינ םיא טָאה יײועלָאמ יד
 -ייא רעסיוא .טלעוו-טסנוק רעד ןיא ןריט
 טינ ךיז רענייק טָאה עטנַאקַאב ןוא ענעג

 רעשירעלָאמ ןַײז ףיוא טלעטשענּפָא
 ,ןקנערק ןביױהעגנָא טָאה רע .טסנוק
 יד זיב ,ןשטנעמ ןוֿפ ךיז ןרעטייוורעד
 ןבעגנַײרַא טזומעג םיא טָאה עילימַאֿפ
 שממ רע זיא טרָאד .עירָאטַאנַאס ַא ןיא
 ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טכוזַאב ךעלגעט-נָאט
 ןַײז ןוֿפ טּֿפָא ץנַאג ןוא החמׂש רעדורב
 םיא וצ טָאה עכלעוו ,ירעש ןירעגעווש
 -עג עכעלרעטסעווש תמא ןזיועגסױרַא
 ךיז ןבָאה ןטייקנארק ענעדַײשרַאֿפ .ןליֿפ
 ןטילעג טָאה רע ,ןגָאלשעגוצ םיא וצ
 ףיוא ןטעבעג שממ ןוא םירוסי עקראטש
 -עג טינ רעבָא זיא סָאװ ,טיוט םעד ךיז
 םיא ךרוד ךעלדנע זיא רע זיב ,ןעמוק
 טעשטומעג ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טַײרֿפַאב
 - | - .ןבעל

 -רָאֿפסױא ןַא ןריֿפכרוד לָאז ןעמ ןעוו
 רָאנ ,עקירעמא רעכביא רָאנ םינ גנוש
 ןעמ טעוװ ,טלעװו רעצנַאג רעֶד רעביא

 ןרעסערג ןייק ןעניֿפעג טינ גָאט וצ טנַײה
 רוטַארעטיל רעשידִיי ךַאֿפ טאנעצעמ
 רָאש יליוו ןקירָאײקיצכַא רעביא םעד יו
 | .סעלעשזדנא סָאל ןיא

 רעכַײר ןייק טינ אקוד זיא רָאש יליוו = |
 רעטנזיוט יד ןוֿפ רענייא זיא רע .ןַאמ
 גונעג ךיז טָאה סָאװ ,ןטנַארגימיא ןדִיי
 / טָאה רע .םייה רעַײנ ןַײז ןיא ןטילעגנָא
 ןוא ,טעבראעג רעווש ןבעל ץנַאג ןַײז
 ןרָאיא ערעטלע יד ףיוא טרָאּפשעגּפָא
 ףיוא ןעמוקעג זיא רע ןעוו אקוד רעבָא
 ללכ םיא ףיוא ךיז טעז סָאװ ,רעטלע רעד
 ןגרָאז רעמ ןעמונעג רע טָאה ,ןָא טינ
 רַאֿפ יו רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאֿפ
 יו טינ סע רע טָאה טגרָאזעג ןוא ,ךיז
 "רוטלוק 8 ןרעוו ךרוד ,ערעדנַא ךפ ַא
 ןָאמעגנָא גרָאז יד טָאה רע רָאנ ,רעוט
 ,םיׂשעמ ןיא :םישונלמ עקיטכיר יד ןיא

 טָא זַא ,ןביילג וצ רעווש שממ זיא סע
 -רַאֿפ סָאװ ,רָאש יליוו רענעדיײשַאב רעד
 .תורתומ םוש ןייק טינ ךיז רַאֿפ טניג
 טָאה ,םוצמצב רעייז טבעל ,טרעקרַאֿפ
 -קעװַא ןגעמראפ טרַאּפשעגּפָא ץנַאג ןַײז
 ,רוטארעטיל עשידִיי ןטלַאהוצנָא ןבעגעג

 תמאב טסייה רעכלעוו ,רָאש יליוו
 דױא ןַא ןוֿפ טמַאמש ,קַאדרעֿפ לוולעוו

 "םיא ,ֿבושי ןקניטשיּפ 8 ,קעה ןשיניארק
 יַאוקוא ,עינרעבוג רעווָאגינרעשט ,ענש
 "ורֿפ ַא רעייז ןעוועג זיא רעטַאֿפ רעד .ענ
 רעוװעיַאלַאקינ רעטנידעגפיוא ןַא ,רעמ
 -דלעֿפ רעביא רעעזֿפױא ןַא ,טאדלַאס

 ןיא זיא תורישע סיורג ןייק .רעטעברא
 רָאי 13 וצ ןיוש ןוא ןעוועג טינ בוטש
 ןוא ,ןטעברַא ןייג טֿפראדעג לוולעוו טַאה
 רע טכילרַאֿפ ,רָאי 16 ןוֿפ רוחב א ,ןעוו
 .רעד םיא טקיש ,"עסקיש , .א ןיא ךיז
 ידּכ ןישזענ ןיא רעטעֿפ ַא וצ ֿפָא דעטָאֿפ
 ויא גנַאל .דמש ןוֿפ ןעוועטַאר ּוצ םיא
 טרירגימע 1902 ןיא ןוא טינ טרָאד רע
 -עז} קרָאירינ ןיא .עקירעמַא ןייק רע
 ,רעגנוה טימ גונעג ןָא ךיז רע "טקיט

 ,ֿפערט רעטניה ,ןקרַאּפ יד ןיא טֿפָאלש
 ַא רַאלָאד 8 ןענידרַאֿפ ןָא טבייח רע זיב
 -אלמ ענעדײשרַאֿפ ךָאנורעד טוט ,גָאט
 ףיש ַא ףױא זָארטַאמ ַא טרעוו ,תוכ
 טמוק ,טלעוו רעד םורַא םיא טריֿפ סָאװ
 טריפ ,םעלעשזדנַא םסָאל ןיא 1912 ןיא

 םעכרַא ,טכורֿפ טימ עלעגעוו ַא םורא
 ,קרָאידינ ןייק טרָאֿפ ,יירעשצוו ַא ןיא
 ןוא יירעשעוו א ןיא רעִירֿפ טרָאד טעברא
 -טציא ןוֿפ רעטָאֿפ ןטימ ןעמַאזוצ ,טרעוו
 ןוֿפ ףתוש א ,קָאװ טסינַאמָאר ןטמיראב

 -נַא סָאל ןייק קירוצ טרָאֿפ ,יירעשעוו א
 -עג 8 ןיא ןַײרַא טייג רע וו ,סעלעשזד
 ןָא טריפ רע סָאװ ,גרַאװנזַײא ןוֿפ טפעש
 טֿפױקרַאֿפ רע ןעוו ןוא ,רָאי 45 ןוֿפ ךשמב
 ןַײז ןוֿפ טיוט ןכָאנ סרעדנוזַאב ץנַאג ,סע
 קידלַאװג ןעוועג זיא עכלעוו ,שזיל ױרֿפ .

 -רַאֿפ ,עיזעָאּפ רעשידִיי ןיא טבילרַאֿפ
 ייווצ טעדנירג ,ןוא זיוח ןַײז רֶע טֿפױק

 -ידִיי ןרַאֿפ רַאלָאד 10,000 וצ סעיצַאדנוֿפ
 ןשידִיי םעד .ןוא םערגנַאק-רוטלוק ןש
 סױרַא טיג ,לארׂשי ןיא ןיירַאֿפ-רעביײרש
 -;:ַאמ קיציא ןוֿפ רעכיב יד טלעג ןַײז רַאֿפ
 תיוא ץיגָאלָאטנַא ןַא ,רידַאנ השמ ,רעג
 -יל-ןברוח רעשידִיי רעד ןגעוו .שילגנע
 ענעברַאטשרַאֿפ יד ןוֿפ רעכיב ,רוטַארעט
 -ימ .ש ןוא ָאריּפַאש .ל רעביײירש עשידִיי
 רַאלַאד 8000 טיג ,שוערבעה ףיוא רעל
 לארׂשי תנידמ ןיא  זיוה-קיווייל .ןרַאֿפ
 טנַאה רעטייוב ַא טימ ללכב טציטש ןוא
 - .ןבַאגסױא עשידִיי ערעדנַא

 ,סע טמוק יוװ ןיליוו טגערֿפ ןעמ ןעוו
 ,טַאנעצעמ רעסיורג אזַא זיא רע סָאװ
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 ,טלעוו רעד ןיא רעקיצנייא רעד שיטקַאֿפ
 ןַײז זיא ,רומארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ
 קידנעטש ןיב ךיא , :רעטושּפ ַא רעֿפטנע
 בָאה ךיא זַא ,טעװערָאהרַאפ ױזַא ןעוועג
 .ןענעייל רעדָא ןענרעל וצ ךיז ןזיווַאב טינ
 בָאה גנולקיװטנַא עקיטסייג עצנַאג ןיימ
 זיא סָאד ,שידיי ןיא רָאנ ןעמוקַאב ךיא
 טָאה סָאוװ ,ךַארּפש עקיצנייא יד שיטקַאפ
 טציא ךיא ליוו ,המשנ ןיימ טוייּפשעג

 ,רוטַארעטיל יד -- המשנ ריא ןזייּפש
 ,סָאד שידיי וצ קירוצ שיטקַאפ ביג ךיא
 ."ןגָארקעג ריא ןופ בָאה ךיא סָאװ

 -.ג 8

 טרעּפלָאװ

 -ַאגרָא ןַא זיב ןלעזעג-רעטסוש ַא ןוֿפ
 -קַא ןֿא ןוא סנַאינוי עשידִיי ןוֿפ רָאטַאזינ
 "עברַא רעשידִיי רעד ןיא רעוט רעוויט
 -יקב זיא ,עקירעמא ןיא גנוגעוװַאב-רעט
 -לָאװ .ג .מ ןופ עטכישעג-םנבעל יד רוצ
 ,טרעּפ

 ןיא 1874 טסוגױא 9 םעד ןריובעג
 ךַאנ רֶע טָאה ,ענליוו ,"עטיל'ד םילשורי,

 יב ןלעזעג א יו ןבױהעגנָא גנוי ץנַאג |
 /ףיז ןענרעלסיוא ןכַאנ ןוא רעטסוש ַא
 עקירעמַא ןיא טרירגימע ,הכאלמ יד טוג
 -ַאמ ןיא לטעטש ַא ןיא טצעזַאב ךיז ןוא
 ַײב טעבראעג טָאה רע ּוװ ,סטעזװשטַאס
 -ער טימ טקעטשעגנָא ועבָא ,ךַאֿפ םעד
 טרָאד רע טָאה ,ןקנַאדעג ערענָאיצולָאװ
 -רעד זיא ןוא ןָאינוי ַא טעדנירגעג דלַאב
 -ץלַאב ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טגָאזעגּפָא רַאֿפ
 ,סָאב

 רעטעברא, רעד זיא טַײצ רענעי ןיא
 -עלמוא סלַא ןרָאװעג טרעלקרעד "גניר
 ןוא טיעמס סטעזשטַאסַאמ ןיא לַאג
 .וו .טיעטס םעד ןיא ןרָאװעג ןטָאברַאֿפ
 טרעוו ןוא ץעזעג םעד ןגעק ךיז טלעטש
 ףמאק רעד ןוא טסערַא ןַײז .טױיטסערַא
 ןגעק הרזג יד זַא ,טריֿפרעד םעד םורַא
 ,טֿפַאשץנּפָא טרעוו "גניר רעטעברַא

 ןוא קרָאיינ ןייק קעװַא טרָאֿפ .וו
 -עג , יד ןיא וויטקַא דלַאב טרָאד טרעוו
 עסיױהג ַא טליּפש רע ."ןטּפַאשקרעװ
 םעד ןיא 1910 ןיא קיירטש םַײב לָאר
 םנָאיי עסיורג עדייב ןוֿפ ךַאֿפ-לדָאנ

 -ָאשענרעטניא , ןוא "רעטײמענלַאמַא,



 ןיא רַאטערקעס-ףליהעג ַא טרעוו ."לַאנ
 יד טריזינַאנרָא ,"ןטֿפַאשקרעװעג , יד
 ײטמַאב ,ןילקורב ןיא ןַאינוי-ךוש עטשרע
 ןקיטלָאמעד םעד ןיא וויטקַא ךיז טקיל
 -ניל ץעשידִיי יד ןשיווצ "ףמאק-רעדורב
 | .רעטעברא עטכער ןוא עק

 -יזינַאגרָא רעד רַאֿפ סערעטניא ןַײז
 טֿפַאשרעטעברַא רעשידִיי רעד ןוֿפ גנור
 ינַאגרָא טֿפלעה רע .רעיוהעגמוא זיא
 ןשידִיי םורַא סנָאינוי-ןידאב עקינייא ןריז
 רעד טֿפָא רעייז ןעוועג זיא .וו .רעטאעט
 יד ןשיוװצ םיכוסכס יַײב רעלטימרַאֿפ
 רעד ןוא סנָאינויײ-רעטַאעט ענעדײשרַאֿפ
 עסיורג ןַײז ןוא ,עיני-ןרָאיטקַא רעשידִיי
 ךס א טָאה רעטַאעט ןשידַי םוצ עביל
 -כס ץטֿפָא יד ןרידיווקיל וצ טקריוועגטימ
 רעד וצ סערעטניא רעקרַאטש ןַײז .םיכוס
 ט ַא ה גנוגעווַאב-רעמעברא רעשידִיי
 גנַאל-ךרָאי זיא רע זַא ,וצרעד טריֿפרעד
 -לַארענעג רעד ןַיא דילגטימ א ןעוועג
 ."גניר רעטעברַא , ןוֿפ עוויטוקעזקע

 עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג ךיוא זיא .וו
 ירעמַא יד ןיא רעֿפמעק ןוא רעגנעהנַא
 רעד רַאֿפ ןעייר-רעטעברַא עשידִיי רענַאק
 ."תורדתפח,

 ןיא .וו זיא רָאי 80 ןוֿפ רעטלע ןיא
 ,ןוז ןַײז .קרָאיײוינ ןיא ןברָאטשעג 4
 ןופ רָאטקעריד-וװיטוקעזקע זיא ,םַאיליװ
 ."ןטֿפַאשקרעװעג , יד

 סירָאמ
 רעגרעבנייוו

 ןדִיי ףיוא ןדִיי ןלייטנייא ןָאק'מ ביוא

 -שי תנידמ ןיא ןדִיי ןוא תוצוֿפּת יד ןיא

 -רעבנַײװ סירָאמ עגונב ןעמ טלָאװ ,לאר

 "עד עטירד ַא ןכוזסיוא טֿפרַאדעג רעג

 ,עקירעמַא ןיא עקַאט טבץל רע .עיציניֿפ

 ,המשנ ןַײז רעבַא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא
 ןטימ טבעל ןזעוו ץנַאג ןַײז ,טסַײג ןַײז
 ןייק םיא ַײב ַאטינ .לארׂשי ןיא בושי

 ױבֿפױא םעד ןֿפלעה יו ךַאז ערעקילייה
 "קַאֿפ זַא ,טלַאה רע .לארׂשי תנידמ ןוֿפ
 ןטלַאהנָא ליוו סָאוװ ,דָיי רעדעי ףרַאד שיט
 תנידמ ןיא בשוּת א ןרעוו ,טייקשידִיי
 טינ סע ןָאק סָאװ רעד רעבָא ,לארׂשי
 רע ףרַאד ,ןכַאזרוא ענעדײשרַאֿפ בילוצ
 -קעװַא ךרוד ןֿפױקסיױא ךיז תוחּפה לכל

 זיא ,ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײז טינ ביוא ,ןבעג |
 -ידמ רעד רַאֿפ ,לייט ןטסערג םעד שטָאכ
 ןגָאז סָאװ ,יד וצ טינ טרעהעג רע ןוא .הנ
 טימרעד ןענַײז ןוא ןָאט וצ ױזַא םענעי
 ןָאטעג ױזַא עקַאמ סע טָאה רע ,אצוי

 םימד ביוא ,"עמשמ אתרּת םימד , .ביִואי

 טהנעט ,טלץעג ךיוא טניימ ןוא טולב טניימ

 רעייז ןביג םילארׂשי יד יו ױזַא זַא ,רע
 וצ ביוחמ רימ ןענַײז ,זדנוא רַאֿפ טולב
 .ייז רַאֿפ טלעג רעזדנוא ןבענ

 ,ןלױּפ ,עצװַארטסָא ןיא ןריובעג
 ,יבר רערעג ןוֿפ טַײז ןייא ןוֿפ קידנמַאטש
 רערעדנא רעד ןוֿפ ןוא ,"תמא תֿפש , םעד
 זיא ,ןילָאװז ןיא בר א ,ןעדייז ַא ,טַײז
 ירֿפ ,דיחי ןב א ,רענרעבנַײוװו סירָאמ
 -לץעוו ,רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ םותי ַא ןבילבעג
 רעטשרע רעד ןיא ןלַאֿפעג זיא רעכ
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 רעגרעבנייװ סירָאמ ןוא עוקת ףסוי רַאדַאסַאבמַא

 םיא טימ טָאה רעטומ יד .המחלמ-טלעוו

 -קירוצ זיא ,דנַאלשטַײד ןייק טרירגימע
 -ַאב ךיז רעדיוו ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעג
 -נייא רעסיוא .דנַאלשטַײד ןיא טצעז
 -נַייײװ טָאה שדוק ידומל ךיז ןיא ןּפַאז

 -סלדנַאה עכיױה א טקידנעעג רעגרעב
 ןיא ןטעברַא ןבױהעגנָא טָאה ןוא ,לוש
 טָאה רע זיב ,ןעזערד ןיא ןזעוו-קנַאב
 ךָאנרעד ,טמַאךראטקעריד ַא טכיירגרעד
 רענעדזערד רעד ןוֿפ רָאטקעריד ןעוועג
 -ַאז ןיא רעטעּפש ןוא ןעזָאּפ ןיא קנַאב
 יד יוװ ,םיא ןבָאה סיצַאנ יד ּוװ ,ענַאּפָאק

 -נעצנָאק ןיא טּפעלשרַאֿפ ,ןדַי ערעדנַא

 מרעדנַאװעג טָאה רע .רעגנַאל-עיצַארט
 -ץגכרוד ,ןרעדנַא ןיא רענַאל ןייא ןוֿפ
 -רעביא-םוניהג ןוא תושיננ ץלַא טכַאמ
 ןרָאװעג טַײרֿפַאב 1949 ןיא ןוא ןעגנובעל
 | | .ױכַאד ןיא

 טָאה ,םיתמה תיחּת וצ קידנמוקקירוצ
 רַאֿפ ןגרָאז ןעמונעג דלַאב רעגנרעבנייוו

 ןוא (דנָאֿפלַאנָאיצַאנ ןוֿפ רעציזרָאֿפ) רוצ בקעי .רד
 רעגרעבנייוו .מ

 -רעלטיה ענעבילברַאֿפ יד רַאֿפ ,להק
 רעד טימ ,טעדנירגעג טָאה רע .תונברק
 8 ,עעמרא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ףליה
 .םיאלוח עטעוװעטַארעג יד רַאֿפ לָאטיּפש

 יד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא טעטימַאק א
 ןבָאה סיצאנ יד סַאװ ,סנגעמרַאֿפ עשידִיי
 -ץרּפ ןרָאװעג ,טעוװעבָארעגוצ טאהעג
 עשידִיי יד ןוֿפ דנַאברַאֿפ , ןוֿפ טנעדיז



 -רַאֿפ א טםעדנירגעג ןוא "רעלדנעהיורט
 רעביא רעמענרעטנוא עשידִיי ןוֿפ דנַאב

 ןעװעג זיא רע ּוװ ,דנַאלשטַײד ץנַאג
 .עּפָארייא ןזָאלרַאֿפ ןַײז זיב טנעדיזערּפ
 עג ןבילקעגסיוא רע זיא קיטַײצכַײלג
 עשידִיי יד ןוֿפ טנעדיזערּפ סלַא ןרָאװ
 -נעצ ןוֿפ רָאטקעריד ,ןרעייב ןיא תולהק
 -שטייײד-ֿברעמ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ טַאר-לַארט

 ןוֿפ םוירָאטקעריד ןוֿפ דילגטימ ,דנַאל
 ןפאשעג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד
 -נוקימינרַאֿפ : .ןלעטשוצטסעֿפ ןרָאװעג
 -רַאֿפ עשידִיי עטביורעגוצ יד רַאֿפ ןעג
 -ווימוקעזקע ןוא סיצַאנ יד ךרוד סנגעמ
 ,סערגנָאק-טלעוו ןשידִיי ןוֿפ דילנטימ

 ןטמַא עלַא יד ןוֿפ ךיז קידנעַײרֿפַאב

 ןיא ,ץקירעמַא ןיא ןעמוקנָא ןַײז ךָאנ
 ןָא טלָאמעד ןוֿפ רעגרעבנַײוװ טָאה ,5
 ןוא בייל טימ ןבעגוצּפָא ןבױהעגנָא ךיז
 טימ ,רעקיטַאנַאֿפ ַא יו שממ ,ןבעל
 וו .לארׂשי תנידמ ןעױבֿפױא ןֿפלעה

 רע טערט ,טייהנגעלעג ַא רָאנ טָאה רע
 ,דייר-ףָארטש עֿפרַאש ,דייר טימ סױרַא
 ,דייר-סגנורעלקֿפױא ערָאלק
 טימ טנגונגַאב טינ ךיז טָאה רע רעבַא

 ףיוא טָאה רע .םישעמ ןָאטעג רָאנ ,דייר
 ןֿפױא הלחנ ַא טױבעגֿפױא ןעמַאנ ןַײז
 -ייב טנזיוט 10 ןוֿפ דלַאװ א ,עובלג רה
 -םימותי א ,דנָאֿפלַאנָאיצַאנ ןכרוד רעמ
 א ןוא םילשורי ןיא ךעלדיימ רַאֿפ זיוה
 "םילוה רוקיב , םַײב לָאטיּפש-רעדניק
 ,םילשורי ןיא

 -רעד רָאנ םיא טנוזעג ןַײז טלָאװ ןוא
 -רעביא ןצנַאגניא ךיז רע טלָאװ ,טביול
 ,לארׂשי ןייק ןנַארטעג

 סָאװ ,רעדנווו ןייק טינ רעבירעד זיא
 טָאה לארׂשי תנידמ ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ יד

 גנויצאב עמעראוו ןוא גנונעקרענָא ַאזַא
 םיא טָאה ןוא רעגרעבנַײוװ סירָאמ וצ

 -יד ןיא דילגטימ-ןרע ןא יו טמיטשַאב
 דנַאֿפלַאנָאיצַאנ ןשידִיי ןוֿפ םוירָאטקער
 .(לארׂשיל תמיק ןרק)

 ןַאמשיפ בקעי ןוא ַאלעב
 ןַאמשיֿפ אלעב ענעברַָאטשרַאֿפ יד

 רעטיילנַאב-סנבעל רענעזעוועג ריא ןוא
 וו ,קרָאירינ ןוֿפ ןבָאה ןַאמשיֿפ ֿבקעי
 רַאֿפ טכַאמעג ,רָאי 21 טניווועג ןבָאה ייז
 -ַאװ ןיא םייה רעייז רָאי 28 עטצעל יד
 םייח רעייז רעבָא ,שטיב ימַאימ ןעמער
 ןעוועג דימּת זיא ןשטנעמ עשידִיי רַאֿפ
 -עוו עקיסיורד סָאד יווװ רעמערַאװ ךָאנ
  .רעט

 ןעוועג קידנעטש זיא ןבעל רעייז = |
 -יירש ,רעלטסניק עשידִיי טימ ןדנוברַאֿפ
 .רעטַאעט שידִיי ,ןרָאיטקַא ,רעגניז ,רעב

 ,הֿפינח ןָא

 תוכיש א טָאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא ,ללככ

 ,םויק ןשידִיי טימ ,רוטלוק רעשידִיי טימ

 ןוא ,קרָאידינ ןיא רעִירֿפ ,םייח רעייז
 לָאמ עלַא זיא ,שטיב ימאימ ןיא רעטעּפש
 ,ןלאוטקעלעטניא עשידִיי רַאֿפ ןֿפָא ןעוועג
 -ץג טרָאד ןעמ טָאה טַײצ רעדעי וצ ןוא
 ןוֿפ ןטייקכעלנעזרעּפ ןעננעגַאב טנָאק
 -ַאב ץנַאג ,ןבעל ןשידִָיי ןוֿפ ןזַאֿפ ץלַא
 עכלעוו ,רעליּפשיױוש עשידִיי סרעדנוז
 ןיא ךיז ַײב יו טליֿפעג טרָאד ךיז ןבָאה
 טגעלֿפ ץראוש סירָאמ ןעוו .םייה רעד

 רע טָאה ,שטיב ימַאימ ןיא ןליּפש ןעמוק
 יד ַײב טכַארברַאֿפ טַײצ ץַײרֿפ ןַײז
 טָאה רָאיטקַא רעשידִיי ַא זַא .סנַאמשיֿפ
 וצ רעווש זיא סע ןעוו ,טַײצ-ןָאזעס ןיא

 ימאימ ןיא גנוניוו עקיסַאּפ א ןגייוק
 ,םייה עקילײװטַײצ ַא טֿפרַאדעג ,שטיב
 יז ,סנַאמשיֿפ יד ַײב ןענוֿפעג יז רֶע טָאה
 ךָאנ ןוא זיוה קידתובחר א טַאהעג ןבָאה
 | .רעצרעה ערעטיירב

 -סױרַא קידנעטש ןבָאה סנַאמשיֿפ יד
 ןשידִיי ןרַאֿפ עביל עקרַאטש ַא ןזיוועג
 זיוה רעייז ןוא ,דיל ןשידִיי ןרַאֿפ ,טרָאװ
 -יגנ רעשידִיי טימ לוֿפ ןעוועג דימּת זיא
 מימ .ןגנמ 8 זיא ןיײלַא ןאמשיֿפ לַײװ ,הנ
 זיוה רעייז זַא ,ןגָאז ןָאק'מ ,טרָאװ ןייא
 -במ ןוֿפ םייה יד יוװ טנַאקַאב ןעוועג זיא |

 ךישממ ןענַײז סָאװ יד ןוֿפ ,םיחרוא יסינ

 סנַאמשיֿפ ֿבקעי .טייקשידִי עכעלטלעוו
 יד טימ ןגנַאהַאב םויה דע זיא רעמיצ
 ץשידַיי עטסנעעזעגנָא יד ןוֿפ רעדליב/
 ,רעקיטירק ןוא רעבַײרש ,רעליּפשיוש
 ,סעיצַאקידעד ערעייז טימ טֿפָא
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 ןוא ,אננַא ױרֿפ ןַײז ןוא קינ

 -עט םעד רעסיוא זיא ןַאמשיֿפ ֿבקעי
 ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןשידִָי ןיא קיט
 לארׂשי ,תורדתסח ,ָאװִיי יו ,ימַאימ ןיא
 -ַאגרָא עלַא יד ןיא טעמּכ .סעיצקַא-דנַאב
 ,ןבדנ רעד זיולב םינ רע זיא סעיצַאזינ
 8 זיא רע .רָאטַאזינַאגרָא רעד ךיוא רָאנ
 -ויצ ןוֿפ רעציזרָאֿפ רעד ןעוועג ןרָאי ךס
 -סערג ןַײז ןוא ,בולק-ןשטנָאל ןשיטסינ
 ןטֿפנוקנעמַאזוצ יד ןענַײז ןנינעגרַאֿפ רעט
 רעסיורג רעד ןוֿפ טנעייל'ט עכלעוו ףיוא

 ךיז זיא'מ ןוא שידִיי ןיא השורי-רוטלוק
 ויא םע .םינינע-רוטלוק ןנעוו קסעתמ
 ץכלעזא ַײב זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז
 טנַאמרעד קידנעטש טרעוו .ןטייהנגעלעג
 -רַאֿפ רעד ןוֿפ קנעדנָא רעד ןטוג םוצ
 זיא סָאװ ,ןַאמשיֿפ אלעב רענעברַאטש
 .ודגנכש .רזע רעקיטכיר סֿבקעי ןעוועג

 ינעשזד

 גרעבנייוו

 טרעמפעג זיא סע ױזַא יו ןֿפוא רעד
 שוד ןוֿפ הנותה ענעדלָאג יד ןרָאװעג
 יג זיא ,ירעה ןַאמ ריא טימ גרעבנייוו
 רעד ףױא תודע רעטסעב רעד ןעוו
 -רָאװרעד ךיז טָאה יז סָאװ ,גנונעקרענָא
 -כעלטֿפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ַײב ןב
 .סיױרַא טייוו ןוא טיָארטעד ןיא טייק

 רעד ןוֿפ ץרא-ךוד ןופ ןקורדסיוא יד
 רעטומ יד עכלעוו ,עילימַאֿפ רעצנַאנ
 יד ;גנווצרעד עטוג אזא ןבענעג טָאה
 -סױרַא ריא ןענַײז סָאװ .,עביל ןוֿפ ןליֿפעג
 ןוֿפ רעײטשרַָאֿפ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןזיוועג
 זיא יז עכלעוו טימ סעיצַאזינַאנרָא יד
 ןעניווו ריא ןוֿפ ןרָאי עלַא יד ןדנוברַאֿפ
 ייר א ןוֿפ טֿפַאשרֿבח יד ;טיָארטעד ןיא
 רעד ייז ןשיווצ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידִיי
 ,החּפשמ רעד ןוֿפ טנַײרֿפ רעקירָאי-גנַאל
 -לוקס השנמ רעליּפשיוש רעטמירַאב רעד

 ,ערעדנַא
 םוצ ןעמוקעג לעיצעּפס ןענַײז עכלעוו
 ,קיֿפיסַאּפ ןזיב קיטנַאלטַא ןוֿפ ֿבוט-םוי
 םעד ןוֿפ םינמיס עתמא ןעוועג ןענַײז
 יד רַאֿפ טניימ גרעבנייוו ינעשזד סָאװ
 -נּווװו יד סלא ךָאנ יז ןענעק עכלעוו ,ץלַא
 דנַאלווילק ןוֿפ סָארג ינעשזד ענייש רעד
 גרעבנייוו ינעשזד עבָאב ןוא ױרֿפ יד זיב
 .טיַארטעד ןיא;



 עקיטכיר יד זיא גרעבנייוו ינעשזד = '!
 -ַאמ ןַײז ןיא ,קינייװ טינ ןוא ,לייח תשא
 וצ ריא טָאה ,ןבעל ןקיטסַײג ןוא ןלעירעט
 -נייוו ירעה רֿבח-סנבעל יא ןקנַאדרַאֿפ
 -פיוא ריא בילוצ עקַאט טָאה סָאװ ,גרעב
 רַאֿפרעד טָאה רעבָא ,עניב יד ןבענעג
 ,רעטיילגַאב-סנבעל ןעַײרטעג 8 ןענוװװעג
 רע ןעוו ַײס ןֿפלָאהעג םיא טָאה עכלעוו
 -ָאידַאר ןשידִיי ןטימ טריֿפעגנָא טָאה
 -עג ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ייס ,םַארגַארּפ
 -ךיש ַא ןוֿפ ןעגנומענרעטנוא עכעלטֿפעש
 א רעטעּפש ןוא טעקרַאמ ַא זיב טֿפעשעג
 : ,לעטָאמ

 -דיױה רָאנ םינ זיא ינעשוד רעכַא
 ,זיא יז .עבָאב ןוא רעטומ ,בַײװ ,ױרֿפ
 עשידִיי ןיא וויטקא רעייז ,ןַאמ ריא יו
 ךיז טָאה יז .םינינע עכעלטֿפַאשלעזעג
 םעד ןוֿפ גנודנירג רעד ןיא טקילײטַאב
 -כַא טָאה .יז .טוטיטסניא-םכילע-םולש
 ןלָאז רעדניק 4 ערעייז זַא ,ןבעגעג גנוט

 גנויצרעד עוויפערגָארּפ עשידִיי א ןגירק
 -ימסניא-םכילע-םולש ןוֿפ ןלוש יד ןיא
 ןירעציזרָאֿפ יד ןרָאי עלַא זיא יז .טוט
 טֿפַאש סָאװ .,עיזיווידךעיורֿפ רעד ןוֿפ
 ןיא ןוא טוטיטסניא םעד רַאֿפ ןדנַאֿפ יד
 ןיטנעדיזערּפ יד ןעוועג יז זיא 8
 .עיזיוויד רעד ןוֿפ

 -טניײרֿפ יד טָאה גרעכנייוו ינעשוד
 רעלטסניק עשידִיי וצ ןליֿפעג עטסכעל
 ריא ןיא ןנָאה וצ ייז ךיז טיײרֿפ ןוא
 .שיט ריא ַײב ןוא זיוה

 - םחנמ-קילארשי
 ןילעמרעה

 1990 טניז ןיוש ךיז טניֿפעג רע םגה

 רעמ ךעלטֿפעשעג זיא ןוא עקירעמַא ןיא
 ןוא ,ןדִיי יו ןדיי-טינ טימ טקַאטנַאק ןיא

 רעטסערג רעד ןעייטשאב ןדָיי יד ןליֿפַא
 זיא ,עטריזינַאקירעמַא-טסכעה ןוֿפ לייט

 -ומש ןוא םיא טימ טציז ריא ןעוו ,טרַאֿפ
 עַײנ סָאד יו ליֿפעג סָאד ריא טָאה ,טסע
 א זילב רָאנ זיא עקירעמַא ןיא ןבעל

 ץלַא ךָאנ זיא טייקכעלקריוו יד ןוא ,םולח
 ,טײקכעלמיטסקלָאֿפ אזַא .םייה עטלַא יד
 ןוֿפ טגָאלש טֿפַאשטנַײרֿפ עמיטניא אזַא
 רעשידַיי ןגעוו ךיז טדערעצ רע ןעוו םיא
 -טֿפַאשלעזעג רעשידִיי ןגעוו ןוא רוטלוק
 .טייקכעל

 םחנמ-(קילארׂשי רעדָא) לארׂשי
 ילוי 20 םעד ןריובעג זיא ןילעמרעה
 זיא ההּפשמ יד .ןלױּפ ,שטיוויול ןיא 0
 רעטכעט 6 ;רעדניק 11 ןוֿפ ןענַאטשַאב
 .רעטסגנוי רעד ןעוועג זיא רע .ןיז 5 ןוא
 -דה ןיא טנרעלעג רע טָאה רָאי 13 זיב
 םולש-םייח 'ר ,רעטָאֿפ ןַײז ןגעוװ .םיר
 לָאה א טאהעג טָאה סָאװ ,ןילעמרעה
 ךוב רוכזי, ןיא זיא ,דאלקס-ןליוק ןוא
 טקורדעגּפָא (1966 ,לארׂשי) "שטיוואל
 טרעוו סע ןכלעוו ןיא לקיטרַא רעסיורג א
 ץלטֿפַאשלעזעג ןַײז ןגעוו ןבעגעגרעביא
 -אר וצ שֿפנ תריסמ ןוא טייקימעט רעכ
 -טלעוו רעטשרע רעד תעב ןדִיי ןעוועט
 : .המחלמ

 ןעוועג טנגוי רעירֿפ רעד ןוֿפ זיא .ה = |
 -ץעוּפ רעד ןיא שטיוויול ןיא וויטקַא רעייז
 -םימ ןעוועג זיא רע .עיצַאזינַאגרָא ןויצדיל

 רעד ןוֿפ ןוא "זױהסקלָאֿפ , ןוֿפ רעדנירג
 ןוא ןויצ ילעוּפ עיצקעס רעשיטַאמַארד
 טָאה ָאד .ןעניײרַאֿפ עלענָאיסעֿפָארּפ יד
 ןוא רעלֿפוס סלַא ןטמַא יד ןעמונרַאֿפ רע
 רע טָאה ןלָאר ןייק ןיילַא .רעטייל-עניב
 ענַײז ןָאט וצ ייוו טינ ידּכ ,טליּפשעג טינ
 0 .ןרעמלע עמורפ

 -טע רע טָאה רָאי 18 ןוֿפ רעטלע ןיא
 ןיא עשרַאװ ןיא טנרעלעג םישדח עכעל
 לוש-רעדַײנש רעטעדנירגעג ַײנ רעד
 -יס עלעיסנַאניֿפ בילוצ רעבָא ,ןדַײ רַאֿפ
 -וטש קעווַא ןוא ןסיירעביא טזומעג תוב
 -טרעג רעװַאכָאטסנעשט רעד ןיא ןריד
 ןשטַײד יד יו םעדכַאנ רעבָא ,לושדוענ
 -וצ ךיז רֶע טרעק ,ןינב םעד ןריריווקער

 ןעמַאזוצ ,רע טרעוו 1918 ןיִא .םייהַא קיר
 םלַא ןבילקעגסיוא ,ןײשטַָאר לשיֿפ טימ
 ןויצ-ילעוּפ ןכעלטלעוו םוצ טאגעלעד
 .עשראוו ןיא סערגנַאק

 ןליּפש ןדיימוצסיוא ןצנַאגניא רעבָא
 .ןבעגעגנַײא טינ םיא ךיז טָאה רעטאעט
 לטץעטש ןקידתונכש ןיא זיא 1918 רעמוז
 ןיא ךוסכס 8 ןכָארבעגסױא ווָאשטַאכָאס
 סע ןוא ןײרַאֿפ ןשיטַאמַארד ןקיטרָאד
 לָאר יד ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא
 -רָאנ ןיא "רענווָארבוד עלעשרעח, ןוֿפ
 סָאװ ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , םניד
 רעטנוא ,רעטעּפש לסיב ַא ךיוא טָאה רע
 .שטיוויול ןיא ןָאטעג ,םינָאדװעסּפ ַא

 ךיז רע טלעטש 1919 רַאורבעֿפ ןיא
 ,טַיילץעגנוי עּפורג ַא ןופ ץיּפש רעד ןיא
 ,לארׂשי-ץרא ןייק סוֿפוצ ךיז ןזָאל עכלעוו
 ןיא ןבורגליוק יד זיב ןכיירגרעד ייז
 ןטעברַא יז ּווװ ,עילַאֿפטסץעוװ ,טנומטרָאד
 -נטראוו ,ןעגנוגנידַאב ערעווש רעטנוא
 ױלרעד-רָאֿפנַײרַא ףיוא טסיזמוא קיד
 ענ ןַײז ךָאנ .לארׂשי ץרא ןייק ןשינעב

 ןָא רֶע טמוק ןשינרעטַאמ עגנַאל ןוא דנו
 רעדורב ןרעטלע ןא םענַײז וצ 1920 ןיא
 .עקידעמא ,טיָארטעד ןיא

 -בַאטע לסיב ַא ךיז טָאה .ה רָאנ יו
 ךלַאב ךיז רע טָאה ,טיָארטעד ןיא טריל
 -טֿפַאשלץזעג ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא רעדיוו
 -נירג ןֿפלָאהעג טָאה רע .טעברַא רעכעל
 בולק ןשיטאמארד-שירארעטיל א ןד
 -וקעג-יינ יד ּוװ ,"עלעקניוו ענירג סָאד,
 -ומלוק שימייה ַא ןענוֿפעג ןבָאה ענעמ
 -יוו ךיז טָאה רע ווו ןוא ,עלעקניוו לער
 .עניב רעד ףיוא ןקילײטַאב ןעמונעג רעד
 -גנורעכיזרַאֿפ טימ ךיז קידנדניברַאֿפ

 -כַאנרַאֿפ טינ רעבָא רע טָאה ,ןטֿפעשעג
 רע .םינינע עלַאנָאיצַאנ עשידִיי טקיסעל

 רעווייש השמ טימ ןעמַאזוצ ,ןעוועג זיא
 ווָארָאזָאלרַא ןוֿפ רעדנירג 8 רעמוש .ה ןוא

 דנָאפ לַאנָאיצַאנ ןרַאֿפ קעשט ןבעגרעביא םַײב עינָאמערעצ
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 טגַײרפ ןוא ורהענ ,ןילעמרעה אטעירנעה

 טצימש ןוא "דנַאברַאֿפ, םַײב גייווצ

 ןוא עלַאקָאל עשידִיי עלַא קיצראהטיירב

 .ןדנָאֿפ ןוא סעיצוטיטסניא עלַאנַאיצַאנ

 ןַײז טימ ןעמַאזוצ ,רע זיא 1964 ןיא

 סיצנערֿפ ױרֿפ רענעברָאטשרַאֿפ - טציא

 ריא ךָאנ ןוא לארׂשי ןיא ןעוועג (עגייֿפ)

 -ץג ןעמָאנ ריא ףיוא רע טָאה טיוט

 רעמייב 10:000 ןוֿפ דלַאו ַא טצנַאלֿפ

 -שורי ןשיווצ דנָאֿפלַאנַאיצַאנ ןשידִיי ןיא

 ,ֿביֿבָאלּת ןוא םיל

 ,רעדניק ץנעטַארעג ייווצ ערעייז
 ןַײז ןיא רעטָאֿפ ןטימ זיא רעכלעוו ,דוד
 (עלעדנעה) אטעירנעה ןוא ,טֿפעשענ

 -ינוא רעד ןיא טרידוטש רָאי 4 ןבָאה
 טָאה אטעירנעה .ןעגישימ ןוֿפ טעטיזרעוו
 טנרעלעג רָאי 12 זיב 4 ןוֿפ דניק סלַא ךָאנ

 -נָא רָאי 16 ןוֿפ רעטלע ןיא ןוא טעלַאב

 -ינוא ןיא קידנרידוטש .ןצנַאט ןביוהעג
 ךיז ןעמונעג טרָאד יז טָאה ,טעטיזרעוו
 ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןיא ןקילײטַאב
 -יֿפֿפיױא-ריּפסקעש 4 ןיא ןטָארטעגֿפױא
 ןַא ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה יז .ןעגנור
 ןעוו ןוא קרָאידוינ ןיא רעטַאעט שילגנע

 1058 ןיא טָאה גנוריגער רענַאקירעמַא יד
 -אמארד-רוטלוק א עידניא ןייק טקישעג

 ןיא טליּפשעג טַאה סָאװ ,עּפורג עשיט
 טעטש עשידניא ערעדנא ןוא יײבמָאב
 ןעוועג אטעירנעה זיא ,"םוּפידע גניק,
 -ֿפױא ַײברעד ןוא טקילײטַאב םעד ןיא
 .ורענ רעימערּפ ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעג

 קַאװטיל

 (קחצי) קיזייא

 ,ןילָאװ ,רימָאטישז ןיא 1899 ןריובעג
 -עג קיזייא זיא ,ןרעטלע עשידיסח ַײב
 הוצמ-רב רעד זיב ןוא רדח ןיא ןעגנַאג
 לסיב ַא רעבָא ,תובישי ןיא טנרעלעג
 -עג טּפַאכרַאֿפ רע זיא ,קידנרעוו רעטלע
 עד ןבָאה סָאװ ,ןטניוו עַײנ יד ןוֿפ ןרָאװ
 רעשידִיי רעד ףיוא ןזָאלב ןעמונעג טלָאמ
 ןיא ןטָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןוא סַאג
 -(ם'ס) רעשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ רעד
 ןיא וויטקא רעייז ןרָאװעג ןוא ײטרַאּפ
 "עװַאב-ץושטסבלעז רערימָאטישז רעד
 -עג טריטסערַא רע זיא 1908 ןיא .גנוג
 ײקסרַאטוב רעד ןיא ןסעזעג ןוא ןרָאוו
 ןיא ןרָאװעג טקישרַאֿפ ךַאנרעד ,עמרוט
 -נַאכרַא ןיא ןוא עינרעבוג רעדנַאלָאװ
 .קסלעג

 רע טָאה ,ריכיס ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ
 עקירעמַא ןייק ןרירגימע וצ ןסָאלשַאב

 -סילַאירָאטירעט רעשידִיי רעד ךרוד ןוא
 טכַארבעג (א"טי) טֿפַאשלעזעג רעשיט
 -ץג טרָאד ןוא ,ןָאטסעװלַאג ןייק ןרָאװעג
 ץלַאירָאטירעט עשידִיי יד ןדנירג ןֿפלָאה
 עשידִיי רענַאטסעװלַאג יד רעבָא .טַאטש
 -יא רעד וויטאגענ ןעוועג זיא עדניימעג
 -ימיא ענעמוקעגנַאיַײנ יד טָאה ןוא עעד
 טעטש ערעדנַא רעביא טקישעצ ןטנַארג
 1914 ןיא .ל זיא ױזַא ןוא ,עקירעמַא ןיא
 טָאה רע ּוװ ,טיארטעד ןיא ןעמוקעגנָא
 רַאטַאמ דרָאֿפ רעד ןיא טעברַא ןעמוקַאב

 .ינַאּפמַאק
 -םינ א ןיא טעבראעג טָאה רע םגה

 ןגיוצעג ן'.ל רעבָא טָאה ,הֿביֿבס רעשידִיי
 ,טעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי וצ
 -רוטלוק ץטנַאקַאב יד טימ ןעמַאזוצ ,ןוא
 -ַאמָאק םחרֿבַא ,ןאמצלָאה סקַאמ רעוט
 רערעל םעד ןוא דלעֿפנעזָאר לאומש ,ףָאר
 ץעטשרע יד טעדנירגעג רע טָאה ,יַאמָאק
 יבריוק ףיוא) לוש עשידִיי עכעלטלעוו
 -ַאנ יד , ןעמַאנ ןרעטנוא (גניטסעה ןוא
 ."ץלוש עלַאקידַאר עלַאנַאיצ

 רעד ןיא טריטנולָאװ .ל טָאה 8
 טקילײטַאב ךיז ןוא עעמרא רענאקירעמַא
 1919 ןיא .ךַײרקנַארֿפ ַײב ןכַאלש יד ןיא
 לדײמסדנַאל ןַײז טימ הנותח רע טָאה

 .(היתב) עשַאב
 םעד טעדנירגעג .ל טָאה 1919 ןיא

 ירדנָאל טנעדנעּפידניא יד ןוֿפ לַאקָאל
 רע טנעדיזערּפ סנמעוו ,ןָאינוי סרעוויירד
 רעד ךיז טָאה 1994 ןיא ןוא ןרָאװעג זיא
 סרעטסמיט רעד ןיא ןסָאלשעגנָא לַאקָאל

 -ערּפ סנמעוו ,ןָאינוי לַאנָאשענרעטניא
 'יירד יד ןיא ,טנַײה זיב זיא רע טנעדיז
 ערעטמיב טריֿפעגנָא .ל טָאה ןרָאי רעקיס
 -דנָאל יד ןוֿפ רעמיטנגייא יד טימ ןֿפמַאק
 ןגעגק טלעטשעגנָא ןבָאה עכלעוו ,סיר
 -ננעג עטמיראב עקיטלָאמעד יד םיא
 -דח ."ַאיֿפַאמ גנעג לּפרױּפ יהט , סרעטס
 רעד ןיא ןֿפָאלשעג טינ רע זיא גנַאל םיש
 -ץג טכַאמעג םיא ףיוא ןענַײז סע .םייה
 טָאה'מ ןוא ןלַאֿפרעביא עכעלטע ןרָאװ
 ,טעדנוװרַאֿפ קרַאטש לָאמ עקינייא םיא



 -עגּפָא טשינרָאג רַאֿפ ךיז טָאה רֶע רעכָא
 םעד טריֿפעגנָא קידתונשקע ןוא ןקָארש
 יד ןוֿפ עגַאל יד ןרעסעברַאֿפ וצ ףמַאק

 עכעלשטנעמרעביא יד טָא .רעטעברַא
 -ַאגרָא רעד ןוֿפ ןענַײז ענַײז ןעגנוַימַאב
 ןיא .טקרעמַאבמוא קעווא טינ ץיצַאזינ
 טימ טרעַאב ןָאינוי יד םיא טָאדהד 92
 ןוֿפ ןרָאװעג טכוזַאב זיא סָאװ ,טעקנַאב ַא
 ַאב טָאה רעדעי פָאװ ,ןשטנעמ 0
 -ַאנרעטניא ןפ רַאֿפ ראלָאד 80 טלָאצ
 ןעמָאנ ןַײז ףיוא רעטנעס-טנגוי ןלַאנָאיצ

 .לארׂשי תנידמ ןיא

 תנידמ ןיא ךוזַאב ןטשרֶע ןַײז תעב
 ןעמַאזוצ טקילײטַאב .ל ךיז טָאה לארׂשי

 םעד ןגייל ןיא ַאֿפָאה .ר זמיעשזד טימ
 "רכ, םייה-רעדניק רעד ןוֿפ ןייטשטנורג
 ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,"תימ
 רעד ךרוד טריֿפעגנָא טרעוו ןוא ןָאינוי
 .7 טָאה 1967 רעמוז ןיא ןוא תורדתסה
 -ָאד טנזיוט 19 ןוֿפ עמוס יד ןוֿפ ןֿפַאשעג
 ,ליּפַא ןשידִיי ןטקינײרַאֿפ ןרַאֿפ ראל

 ןוֿפ דילגטימ ַא זיא קַאװטיל קחצי

 רעד ןוֿפ עוויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד

 -ווָארַאזָאלרַא ןוֿפ דילגטימ ַא ,תורדתסה

 רעטעברפ ןלַאנָאיצַאנ שידִיי ןוֿפ גייווצ

 רעטיָארטעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ ,דנַאברַאֿפ

 ירדנָאל רעד ןיא ליּפַא שיאושזד דעטיינוי

 ןַאינוי סרעווייוד רעד ַײב עירטסודניא

 רעטיירב ַא טימ טציטש ןוא טֿפלעה ןוא

 ,טוטיטסניא-םכילע-םולש םעד טנַאה
 יַאגרַא עלערוטלוק עשידִיי ענעדײשרַאֿפ

 ,סעיצוטיטסניא-סגנויצרע ןוא סעיצַאזינ

 .רעשטיווַאבול יד קידנסילשנייא

 "קעמ רעד ךרוד זיא סע יו םעדכָאנ

 טקידנערַאֿפ ץיסימָאק סערגנָאקךעלעל

 "מיט רעד ןגעוו גנושרָאֿפסױא יד ןרָאװעג

 טרעבָאר רָאטַאנעפ ןוא ןָאינוי סרעטס

 א טכעלטנֿפערַאֿפ ףיורעד טָאה ידענעק
 ןקַאװטיל קרַאטש טרָאד רע טביול ,ךוב

 סַאװ ,ןטמַאאב ןכעלרע גנערטש ַא סלָא

 טצונעגסיוא טינ טמא ןַײז לָאמנייק טָאה

 ןעמעוו ףיוא ןוא ךיז רַאֿפ ךעלנעזרעּפ

 -יוטש ןייק ןלַאֿפ טינ רעבירעד ןָאק סע

 .עלעב

 "עט רעייז זיא ,היתב ,ױרֿפ סקַאװטיל

 .ןיא ,טוטיטסניא-םכילע-םולש ןיא קיט

 ןוא טוטיטסניא ןוֿפ עיזיוויד-ןעױרֿפ רעד

 ,ןיז ַײרד ערעייז ןוֿפ .ןזַײרק-ןעייל יד ןיא

 רַאסעֿפָארּפ ַא ,ארזע ָאעל ,רענייא זיא

 -סיצנַארֿפ ןַאס ןוֿפ שזדעלָאק טיעטס ןיא

 ךוב ַא ןבעגעגסױרַא 1966 ןיא טָאה ,ָאק

 דינ, ןיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טבַײרש ןוא

 זיא טעברַא ןַא ענַײז ןוא "זמייט קרַאי

 סואלַאב לוַאס ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא

 ןַא ."םירָאטס טרָאש שיאושזד טיערוג,
 ןוֿפ רָאסעּפָארּפ זיא' ,ןישזדוי ,ןוז רעדנַא
 ימיסיעווינוי ןעגישימ ןיא עיגָאלַאיצַאס

 .רָאברַאה ןע ןיא

 רעצלעז .ט שזדרַאשזד

 ןגעוו טיָארטעד ןיא טדער ןעמ ןעוו
 ףיוא ןָא דלַאב ןעמ טזַײוװ ,םויק ןשידִיי

 -עד דילי א ,רעצלעז .מ שזדרַאשוד
 ץמַא םוצ ןיוש ךָאד רעהעג רע .טיָארט
 רעבָא ,רוד םענעריובעג שיידיי-רענַאקיר
 טינ םיא זיא רוטלוק עשידִייי-חרזימ יד
 וו ךעלדנעטשרַאֿפ ןוא טנָאנ רעקינייוו
 .םי טַײז רענעי ףיוא ענעריובעג יד

 ןריובעג זיא רעצלעז .מ שזדרָאשזד
 -ישימ ,טיָארטעד ןיא 1922 ַײמ 18 םעד
 "עג רע טָאה םידומל עטשרע ענַײז .ןעג

 ,לושיסקלָאֿפ רעקיטרָא רעד ןיא טאה

 -ומש ןַײז טצעזעגטרַאֿפ רדסּכ טָאה ןוא
 -נערַאֿפ רע טָאה 1946 ןיא זַא ,ױזַא ,םויד
 טעטיזרעווינוא טיעטפס ןיעוו םעד טקיד
 טֿפַאשנסיוװ רעשיטילָאּפ ןיא ידגיד ַא טימ
 דױטש רע טָאה ךָאנרעד .עימָאנָאקע ןוא
 ןוֿפ טעטיזרעווינוא רעד ןיא ידוי טויד
 ירגיד יד ןגָארקעג טָאה רע ּוװ ,ןעגישימ

 "קַארּפ ןעמונעג 1948 ןיא ןוא .ב .ל.ל ןוֿפ

 טָאה 1980 ןיא .טַאקָאװדַא סלַא ןריציט
 ןעקירעמַא רעד טימ ןדנוברַאֿפ ךיז רע
 ןוא ןַאשײסָאסַא ןואל ןוא םגניוויעס
 ןיא ןגיטשעג זַײװװקיצנײא רע זיא טרָאד
 יד טכיירגרעד טָאה רע זיב ןטמַא ענַײז
 טנעדיזערּפעציוװ-וויטוקעזקע ןוֿפ עיציזָאּפ
 .דרֿאָאב ןוֿפ דילגמימ ןוא ראטערקעס
 "יטיס רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ ךיוא זיא רע
 -לעזעג סגנורעכיזרַאֿפ עילימַאֿפ םנעז
 ןוא שטיוד-רומ ןוֿפ רעריסַאק ןוא טֿפַאש
 ַא טליּפשעג טָאה רעצלעז .רמ .ּפמָאק
 יד ןעוועצינרעביא ןיא לָאר עקיטכיוו
 רעד ףיוא לח ןענַײז סָאװ ןצעזעג-טָאטש
 ןוא ,עץירטסודניא-ייל ןוא רָאּפש ןעגישימ
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 ןוֿפ דילגטימ 8 רע זיא טַאקָאװדַא סלַא
 .ןעגישימ ןיא רַאב טיעטס

 עקרַאטש ןַײז ףיוא טקוקעג טינ רעבָא
 -לֵא ןיא ןטץעטיוװיטקַא ןוא גנוקיטֿפעשַאב
 זיא ,םינינע עכעלטֿפַאשלעזעג עניימעג
 ץעשידִיי ןיא ךיוא וויטקַא רעייז רעצלעז
 ינַאגרָא עלענַאיסעֿפָארּפ ןוא עלעיווטלוק

 רעד ןוֿפ ןאמרעשט רע זיא ױזַא .סעיצַאז
 ןטקינײרַאֿפ ןוֿפ עיזיוויד טיעטסע לעיר

 -רַאֿפ יד ןוֿפ טנעדיזערּפ ,ןייּפמָאק ןשידִיי
 ןוֿפ רַאטערקעפ ,ןלוש ורביה עטקיניי
 ןוֿפ דילגטימ ,לסנוָאק יטינוימָאק ןשידִיי
 -עפ ריעֿפלעוװ רעשידִיי רעד ןוֿפ דרֿאָאב
 רעד ןוֿפ ןאמרעשט-ףליהעג ןוא עיצארעד
 ןוֿפ דילגטימ ןוא עיזיוויד םגנויצרעד
 עיצַאדנוֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ דרַאָאב

 רענַאקירעמַא ,רוטלוק רעשידִיי רַאֿפ
 ,גניצרעד רעשידִיי רַאֿפ ןָאשײסָאסַא
 ןורחא -- ןוא ראנימעס-רערעל רעשידִיי
 -םולש ןוֿפ טנעדיזערּפ --- ביבה ןורחא
 טגָאזעג ףראד ָאד ןוא ,טוטיטסניא-םכילע
 -ץערּפ ןייק טינ זיא רעצלעז .רמ זא ,ןרעוו
 רָאנ ,ערעדנַא יו ,ריּפַאּפ ןֿפױא טנעדיז
 ןָאמעגנַײרַא שֿפנו בלב ץקַאט זיא רֶע
 -םכילע-םולש ןוֿפ ןטעטיוװיטקַא יד ןיא

 גנוטכַא קרַאטש טינ רע ,טוטיטסניא
 ללכב זיא ןוא ןינב ןֿפיױא ,עלוש רעד ףיוא

 טָאה סָאװ ,ץלַא ןנעוװו טגרָאזַאב רעייז

 .טוטיטסניא-םכילע-םולש םוצ תוכייש ַא

 -ייז ,לרעּפ ,ױרֿפ ןַײז ןוא רעצלעז .רמ

 ןבָאה עכלעוו ,ןיז 4 טימ שטנעבעג ןענ

 ןוא ןלוש-םכילע-םולש יד טריױדַארג עלַא

 סהווצמ-יוב ערעייז ןליֿפַא ןבָאה ייווצ

 טריזינַאגרָא ןבָאה ,טעװַארּפעג טרָאד
 ןענַײז ןוא טיָארטעד ןיא "םינובה, יד
 ןלַאנָאיצַאנ ׁשידִיי ןיא רעדילגטימ טציא
 ,דנַאברַאֿפ-רעטעברא

 -םיגער ַא זיא רעצלעז לרעּפ .סרמ

 טרױדַארג טָאה עכלעוו ,םריונ עטרירט
 .סעסריונ רַאֿפ לוש-לַאטיּפסָאה סָארג ןוֿפ
 -יטסניא-םכילע-םולש ןיא וויטקַא זיא יז
 עשרָאטקַאדער יד טציא זיא ןוא טוט

 -ויב טוטיטסניא-םכילע-םולש םעד ןוֿפ
 רמושה , ןיא ווייטקַא זיא יז .ןיטעל
 ,סעױגנָאק ןשידִיי רענַאקירעמַא ,"ריעצה
 ןעיורֿפ עשידִיי ןוֿפ ליסנוָאק רעלַאנַאיצַאנ
 ןשידִיי ןוֿפ עיזיוויד-ןעיורֿפ רעד ןיא ןוא

 ,סערגנָאק

 -לעז .מ שזדרַאשוד ןבָאה 1967 ןיא
 לארׂשי תנידמ טכוזַאב ױרֿפ ןַײז ןוא רעצ
 טלַאה ,עטרעטסַײגַאב קידנעמוקקירוצ ןוא
 -ענ סָאװ ,לארׂשי ןגעוו םעיצקעל רעצלעז

 ,םיוא קידלאוװג ןעמ



 ןימַאשזדנעב
 ןיקייל

 -לץזעג ןשידַײי ןיא עזַאֿפ ןייק ָאטינ
 -נעב רעכלעוו רַאֿפ ןבעל ןכעלטֿפַאש
 ןבעגעגּפָא ןבָאה טינ לָאז ןיקייל ןימַאשזוד
 בייל טימ זיא רע .טלעג ןוא ימ ,טַײצ ןַײז
 ןוֿפ םויק םעד ןבעגעגרעביא ןבעל ןוא
 זיא רעבירעד ןוא ,דנַאל ןוא קלָאֿפ שידיי
 -טֿפַאשלעזעג ַא טימ ןעמונרַאֿפ דימת רע
 עמַאס יד ןוֿפ רענייא .ןינע ןשידִיי ןכעל
 טָאה ,עקירעמא ןיא ןויצ-ילעוּפ עטשרע
 טצענערגנַאב טינ ךיז לָאמנייק רעבָא רע
 -רַאּפ רעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד טימ זיולב
 רעשידִיי .לַאעדיא-ןויצ ןטימ רעדָא ייט
 ןדִיי ּוװ טניימעג םיא רַאֿפ טָאה םויק
 -ץרַאװ ןַײז ךיוא זיא רַאֿפרעד ןוא ,ןבעל
 יידִיי עלַא וצ טייקיטעט ןוא יצַאב רעמ
 םוצ תוכיש א ןבָאה סָאװ ,םינינע עש
 -תולג ענעֿפורעג-ױזַא יד ןיא ןבעל ןשידִיי
 .רעדנעל

 ןריובעג זיא ןיקייל ןימַאשזדנעב
 ,וָאלָאבַאֿפ לטעטש ןיא 1806 רַאונַאי
 רעד .דנַאלסורסַײװ ,עינרעבוג רעקסנימ
 ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ןעוועג זיא רעטָאֿפ
 זיב םירדח ןיא טנרעלעג טָאה .ל .לימ ַא
 טַײצ עצרוק א ךָאנרעד ,הוצמ-רב רעד
 רָאי 14 וצ .הבישי רעקסורבָאב רעד ןיא
 ףרָאד ַא ןיא רערעל ַא ןרָאװעג רע זיא
 "ימע רע טָאה רָאי 18 ןוֿפ רעטלע ןיא ןוא

 ַא ַאד טָאה רע .עקירעמַא ןייק טרירג
 טָאטש ןייא ןוֿפ טרעדנאוועג לסיב טכער
 -ַאליֿפ ,רָאמיטלַאב ;רערעדנַא רעד ןיא
 ,סַאמ ,דלעֿפננירּפס ןוא רענדרַאג ,עיֿפלעד
 ךיז טָאה רע זיב רָאמיטלַאב ןיא רעדיוו
 .טיארמטעד ןיא טצעזַאב 1929 ןיא

 רעירֿפ ןַײז ןיא ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ל
 קרַאטש ךיז םי טַײז רענעי ףיוא טנגוי
 ןוא םינינע עשידִיי טימ טריסערעטניא
 ,רוטארעטיל רעשידִיי טימ סרעדנוזַאב
 -עגנַײרַא דלעֿפגנירּפס ןיא ךָאנ זיא ןוא
 -רַא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 ןדנירג ןֿפלָאהעג ןוא נוגעוואב-רעטעב
 ןיא לושיגָאטימכָאנ ַא רָאמיטלַאב ןיא
 ןרָֿאװעג דלַאב טיָארטעד ןיא זיא ,שידִיי
 -ץג ,ײטרַאּפ ןויצילעוּפ רעד ןיא קיטעט
 סע ןעוו ןוא ,3 גייווצ םעד ןדנירג ןֿפלָאה

 רעד ןרָאװעג טעדנירגעג 1918 ןיא זיא
 .ל זיא ,סערגנָאק רעשידִיי רענַאקירעמַא
 דויטקַא ענַײז ןוֿפ רענייא ןרָאװעג דלַאב
 זיא טַײצ עסיוועג א .רעדילגטימ עטס

 -לַאנָאיצַאנ ןוֿפ טנעדיזערּפ ןעוועג רע
 1957 ןיא ,טיָארטעד ןוֿפ ליסנוָאק-דנָאֿפ

 ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג .ל זיא
 טיָארטעד ןיא ליסנוָאק יטינוימָאק ןשידִיי
 ןַײז ןוֿפ דילגטימ 8 ןעוועג רָאי 29 ןוא
 .2 ןיא 1949 זיב 1949 ןוֿפ .עווימוקעזקע
 -נוָאק ןשיטסינויצ ןוֿפ טנעדיזערּפ ןעוועג
 "עג טָאה רע ןכלעוו ,טיַארטעד ןיא ליס
 | | | .טעדנירג

 -עטיל רעשידִיי וצ סערעטניא םעד
 ,גָאט ןקיטנַײה ןזיב ןָא .ל טלאה רוטַאר
 עסיורג ַא טימ טריצַאב זיא םייה ןַײז ןוא
 זיא םָאװ ,קעטָאילביב עץעשידִיי עכַײר
 עלעיציֿפָא ןַא ןיא יו טריגָאלעטַאק וליֿפַא
 רענַייא ןעוועג זיא זיקייל .קעטָאילביב
 רעציטש ןוא רעדילגטימ עטשרע יד ןוֿפ
 ןיא דילגטימ א ,עקירעמא ןיא ָאווַיי ןוֿפ
 ויצ טַאנעלעד רעטֿפָא ןַא זיא ןוא ,טַאר

 דוינ ןיא ןצנערעֿפנַאקיָאװַיי עכעלרעי יד
 ןא ןזיװעגסױרַא דימּת טָאה רע .קרָאי
 "ניק ןוא רעבַײרש עשידִיי וצ סערעטניא
 "ייוב ַא טימ ןפלָאהעג ייז ןוא רעלטס
 ויא םרעדנוזַאב ץנאג רעבָא .טנַאה רעט
 ןפאש ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג .ל
 רעטַאעט שידִי רעסעב 8 טיָארטעד ןיא
 -ַאב יד ןיא לַאטנעמורטסניא ןעוועג ןוא

 ןרָאװעג טריֿפעגנָא ןענַײז סָאװ ,ןעגנוימ
 .טיבעג ןקיזָאד ןפיוא רעליוווי קרַאמ ךרוד

 עד ןיא ןעניווװ ןַײז ןוֿפ טַײצ עצנַאג יד
 -רַאֿפ קרַאטש רָאג .ל ךיז טָאה טיָארט
 ןֿפױא טעבראעגטימ ןוא טריסערעטניא
 רעבירעד זיא ןוא ךוניח ןשידִיי ןוֿפ טיבעג
 ןופ רעציטש ןוא רעדנירג יד ןוֿפ רענייא
 - .קרָאירינ ןיא רַאנימעסירערעל ןשידִיי

 ַאננַא
 ןיקייל

 רעד ןוֿפ במָאלָאג האל הנח) ַאננַא
 ןיפ ןעמוקעג ,לדיימ גנוי םלא ,זיא (םייה
 יעמא ןייק ןוזיו לטעמש שיווטיל ריא
 6 ןוֿפ עטסטלע יד ןעוועג זיא יז .עקיר
 רעטָאֿפ רעד .ןרעטלע עריא ַײב רעדניק
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 ןוא ,רעֿפרעד יד רעביא ןעגנַאגעג זיא
 רַאֿפ הסנרּפ יד ןגיוצעג םיוק ןוֿפרעד
 ינַאּפַאיײ-שיסור רעד תעב .החהּפשמ רעד
 טרירנימע ןײלַא רֶע טָאה המחלמ רעש
 זיא רעטעּפש לסיב א .עקירעמא ןייק
 עג םיא ךרוד זַײוװקיצניײיא החּפשמ יד
 רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק ןרָאװעג טכַארב
 זיא אננא ןוא ,ןברָאטשעג 1907 ןיא זיא
 .יירעבעג-הסנרּפ יד בומש ןיא ןרָאװעג

 ןוא קילבָאּפ טכוזַאב יז טָאה ָאד
 14 ןוֿפ רעטלע ןעירֿפ ןיא .לוש-טנווָא
 בולק ןשיטסינויצ ַא ןיא ןַײרַא יז זיא רָאי
 ָאיצַאנ ןשידִיי םעד טעמדיוועג ךיז ןוא
 טַײצ רענעי ןיא יו ,טגעלֿפ ןוא ,דנָאֿפ לַאנ
 סעקטשוּפ .עסַײוװ-יולב יד .טימ ןיינמורַא
 1922 ןיא ,דנַאֿפלַאנָאיצַאנ ןרַאֿפ ןביילק
 ינעב טימ הנותח רָאמיטלַאב ןיא יז טָאה
 ןיא 1929 ןיא טמוק ןוא ןיקייל ןימַאשזד
 ילעוו ,םייח רעייז טרעוו סָאװ ,טיַארטעד
 עשידִיי רַאֿפ םייה יד ךיוא טרעוו עכ
 -קסע עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעלטסניק

 . - -,םינ
 -עג זיא יז סָאװ ףיורעד טקוקעג טינ !

 -כעט 4 עריא טימ ןעמונרַאֿפ קרַאטש ןעוו
 ןענופעג יז טָאה ,ךעלקינייא 11 ןוא רעט
 בור יּפ לע ןַײז ןוא ןרעהעג וצ טַײצ גונעג
 ,סעיצַאינַאגרָא עשידִיי 20 ןיא וויטקַא
 םעד ןטסרעממַא רעבָא ךיז קידנעמדיוו
 -ילןוּפ יד ןוא הסדה ,דנָאֿפלַאנַאיצַאנ
 | יי .ןויצ

 -ַאב ןַאמ ריא טימ יז טָאה 1958 ןיא :
 טקילײטַאב ךיז ןוא לארׂשי תנידמ טכוז
 טגה .ןיקייל רֶעי םעד טרָאד ןצנַאלֿפ ןיא
 ,קנַארק ןעוועג ןרָאי עטצעל יד זיא יז

 -לעזעג ריא טקיסעלכַאנרַאפ טינ יז טָאה
 98 םעד טָאה ןוא טייקיטעמ עכעלטֿפַאש
 י'ייא ריא טכיוהעגסיוא 1908 רַאורכעֿפ

 ןליא רב ןרַאֿפ גניטימ ַא ַײב המשנ עלע
 .לארׂשי תנידמ ןיא טעטיזרעווינוא

 השמ

 רעסעל

 (קינוַאל)

 -ױּפ ,ווָאנַאכעשט ןיא 1897 ןריובעג
 .הבישי רעװַאלמ רעד ןיא טנרעלעג ,ןל
 ןוא עקירעמא ןיא ןעמוקעג 1914 ןיא
 -עד ןיא טצעזַאב ךיז רעטעּפש רָאי א
 א ןיא ןטעברַא טמענ רע ּוװ ,טיָארט



 ןיא טבילרַאֿפ קידנעייז רעבָא ,רָאטס
 דלַאב רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 -יל עשידִיי עטשרע יד ןדנירג ןֿפלָאהעג

 -דייסטסעוו רעד ןיא עּפורג עשירארעט
 סָאװ ,קעטָאילביב עשידַיי א ןוא טנגעג
 -יל יד רַאֿפ רעטנעפ רעד ןרָאװעג זיא

 -ידיי רעד ןוֿפ ןטעטיוויטקא עשירארעט
 -עג ךיוא טָאה ןוא ,גנורעקלעֿפַאב רעש

 ףיױוא ןרָאטקעל טיָארטעד ןייק טכַארב

 | .סעמעט עשידִיי
 ןקרַאטש ַא סױרַא ךיוא טזַײװ רעסעל |
 ןוא גנויצרעד רעשידַיי רַאֿפ סערעטניא

 -םכילע-םולש ןיא וויטקַא רעייז טרעוו
 דילנטימ א טרעוו רע ּוװ ,טוטיטסניא
 ןוֿפ ראטערקעס ,עוויטוקעזקע רעד ןיא
 זיא ןוא ?ָאקיצ ,, ןוֿפ גייווצ רעטיָארטעד
 עד ןייק ןעגנערב ןיא לַאטנעמורטסניא
 ,יקסניּפ דוד רעלעטשטֿפירש יד טיָארט
 ,רעּפנייװ .ז ,סעלעיעל-ץנאלג ,קיווייל .ה
 רעד ןיא קיטעט רעייז ךיוא זיא רעפעל
 עיצַארעדעֿפ , רעדנריטסיזקע טלָאמעד

 ןוֿפ טעדנירגעג) "ןדִַיי עשיליוּפ ןוֿפ
 ,(לעגניט גילעז ןוא רעטניוו ןימאשזדנעב
 ,טנעדיזערּפעציװ רעקיטרָא זיא רע וו
 ,"ךוב עצרַאווש, סָאד ןבעגסױרַא טֿפלעה
 -ינַאגרָא-ןטֿפַאשנַאמסדנַאל יד טעדנירג
 רעד זיא רע ּוװ ,ווָאנַאכעשט ןוֿפ ץעיצאז

 זיא רע ּוװ ןוא ,טנעדיזערּפ רעטשרע
 ךיוא ךיז טָאה רע .טנַײה זיב קיטעט
 םעד ןיא ןעלקיטרַא טיס טקילויטַאב
 םרעוו סָאװ ,ךוב-רוכזי רעוװָאנַאכעשט
 עמַאס יד ןוֿפ סנייא סלַא טנכערַאֿפ

 .טיבעג םעד ףיוא רעכיב עטסעב

 א ךיוא טמענ (קינזַאל) רעסעל השמ
 יטרַאנגיא רעד ןיא ליײטנָא ןקרַאטש

 ,"טהנאדעג טינ, עּפורג רעטיָארטעד רעק
 -כרוד רַאֿפ םייה א ןעוועג זיא עכלעוו
 עּפורג יד .רעלטסניק עשידִיי עדנרָאֿפ
 ןענדרָאנַײא סָאד טידערק ריא ףיוא טָאה

 -רעטכיד ןטימ ןטנוָא עמיטניא ייר ַא
 טָאה יז .בולָאג ןָאמָאלָאס רָאטיזָאּפמָאק

 ,ךוב עשידִיי סָאד ןטײרּפשרַאֿפ ןֿפלָאהעג
 ןשידִיי ןוֿפ גנַאלק םעד ןטלאהעגנָא טָאה

 לײטנָא ןטימ ןטנווָא עמיטניא ךרוד דיל
 ֿבקעי ענעברָאטשרַאֿפ-ןךױש טציא יד ןוֿפ
 ,םאק רָאטקַאד ,רעלסקעוו ירעה ,ןַאמוינ
 -דירֿפ :השמי .ןוא הרש םייחל ולדבוי ןוא

 .ןַאמ
 ןוא רעסעל השמ ןוֿפ רעטכעט עדייב

 ןעננַאגעגכרוד ןענַײז שטנעלב ױרֿפ ןַײז
 -כָאט ערעטלע יד .ןלוש םכילע:םולש יד
 ץעטקידנעעג א זיא ,טנעפ עדלָאג ,רעֿט
 ,רעטכָאט ערעדנַא יד  ,ןיטסילַאנרושז
 -ַאקס א ףיוא ,טָאה ,גרעבנעטיוו יוויזו
 דדאלושזד ןיא ָאנַאיּפ טרידוטש ,ּפישרעל;

 ױרֿפ סרעסעל .קרָאידינ ןיא לוש-קיזומ
 ןרענָאיּפ ןעיורפ רעד ןיא דילגטימ ַא זיא
 רַאֿפ דוס 8, זיא סע ןוא ,ץיצַאזינַאגרַא

 "טקידניז , רעפעל השמ זַא ,"דָארב ץנאג

 רע .רעדעֿפ רעד טימ רעטנוא קראטש
 -נוטכַאבַאב ענַײז ןסינוצסיוא ביל טָאה
 עדייב ןיא עיזעַאּפ ןיא ןליֿפעג ןוא ןעג
 רעבָא ,שילגנע ןוא שידִיי ןיא ;ןכַארּפש
 רעייז רוטַאנ ןוֿפ קידנעייז
 ,םירדח ירדחב ןעגנוֿפַאש ענַײז רע טלַאה
 רע יצ טסייוו רעוו ןוא ,דָאלֿפוש ןיא

 ןיא ןעמוקסיורַא לָאמַא ייז טימ טעוו

 עכלעוו ,יד שטָאכ ,טײקכעלטנֿפע רעד
 ןַײז ןוֿפ םעּפע טרעהעג לָאמַא ןבָאה
 ףרַאד סע זַא ,טמיטשעגוצ ןבָאה ,ןבַיירש
 .םיברה תושר וצ דיחיה תושר ןוֿפ סױרַא

 ַאלערַא
 ירדנָאמ

 ןוא טעברא ,עיגרענע ןוֿפ גוויז ַא
 -ַאב יד ,ירדנָאמ אלעדַא זיא ןטייקיעֿפ

 ןיא ןירעוט עכעלטֿפַאשלעזעג עטנַאק
 דצ סרעטומ רעד ןוֿפ זיא יז .טיַארטעד
 רעד) "תמא תֿפש , ןוֿפ עקימַאטשּפָא ןַא
 ןוֿפ --- דצ סרעטָאֿפ ןוֿפ ןוא ,(יבר רערעג

 .אזָאשזרב החּפשמ רענעעזעגנָא רעד

 ,ווָאקשיװ ,לטעטש-ןריובעג ריא .ןיא
 יז טָאה ,ןלױּפ ,עינרעבוג רעוועשרַאוװ
 -בלעז ןזַײװסױרַא ןבױהעגנָא ירֿפ רעייז
 -נלעוו ,הריסמ ַא בילוצ ןוא ,טייקידנעטש
 טנעה יד ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא ןדיימסיוא קיד
 ײטנַא-רענַאיצקאער רעשיליוּפ רעד ןוֿפ
 ַא יוװ ,יז טָאה ,גנוריגער רעשיטימעס
 -ץמַא ןייק טרירנימע ,לדיימ קירדָאיז
 טעברַאעג בײהנָא ןיא יז טָאה ָאד .עקיר
 ןוא ,טֿפעשעג א ןיא ןירעֿפױקרַאֿפ סלַא
 סדנַאל ריא טימ 1992 ןיא הנותח ריא ךָאנ

 יו ,ירדנָאמ ירעה רֿבח-טנגוי ןוא ןַאמ
 טֿפמעקעג רעווש ,ןטנַארגימיא עַײנ עלַא
 קנַאד ַא רָאנ ןוא ,ץנעטסיזקע רעייז רַאֿפ
 ,םעברא רעכעלרע ,רעטגנערטשעגנָא
 ןפיוא ןגיטשעג זַײװקיצניײא ייז ןענַײז
 -רעד ןבָאה ייז זיב רעטייל ןלעיסנַאניֿפ
 .ןציּפש ענַײז וצ טכיירג

 ,הביֿבס רעשידִיי ַא ןוֿפ טדערֿפענּפָא
 -עברא ןַא ,ןַאמ .ריא ךרוד אלעדַא זיא
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 דַאב ,ןדײשַאב

 גנוגעווַאב - רעטעברַא רעשיטסינ

 ןגיוצעגוצ זַײװקיצנייא ,טסינויצ-רעט
 רעכעלטֿפַאשלעזעג רעשידַי וצ ןרָאװעג
 -ץג יז זיא םַײצ רעד טימ ןוא ,טעברַא
 רָאנ ,טַאדלָאס רעכעלנייוועג א טינ ןרָאװ
 רעִירֿפ ,טייקכעלנעזרעּפ עדנריֿפנָא ןַא
 ךךעױרֿפ ןרענָאיּפ רעד ןופ ןעייר יד ןיא
 -עגלַא רעד ןיא ךָאנרעד ,עיצַאזינַאגרָא
 -עווַאב-רעמעברַא רעשיטסינויצ רעניימ
 -לוש ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןוא ללכב גנוג
 ליֿפ יז טָאה קיטַײצכַײלג .טרֿפב ןזעוו
 ,טנעיילעג ךס א ,ךיז ףיוא טעבראעג
 -עב, א ןעמוקַאב טָאה יז זיב טרידוטש
 -ינוא ןיעוו רעד ןיא ?טרַא ווװָא רָאלשט

 .טעטיזרעוו
 ןירעציזרָאֿפ רָאי 10 ןעוועג זיא יז

 ןרַאֿפ ויטקַא רעייז ,ןזַײרק-ןעייל יד ןוֿפ
 תורדתסה ןוא דנָאֿפלַאנָאיצַאנ ןשידִיי
 ןטָארטעגֿפױא טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 רַאֿפ שילגנע ןוא שידִיי ןיא רָאטקעל סלַא
 .ןזַײרק ענעדײשרַאֿפ :

 ןביײרש ןביוהעגנָא יז טָאה 1920 ןיא

 טָאה יז עכלעוו ,ןעגנולייצרעד עצרוק
 ,עקידָאירעּפ רעשידִיי רעד ןיא טקורדעג
 ןיא ןבעגעגסױרַא יז טָאה 1968 ןיא ןוא
 םַײב למעמש א, ךוב ריא לארׂשי תנידמ
 טננוי ריא םבַײרשַאב יז ןכלעוו ןיא "גוב

 ריא ןוֿפ ןּפיט יד ,םי טַײז רענעי ףיוא
 שידִיי ןוא ,הֿביֿבס עקיטרָאד יד ,למעטש
 טָאה ךוב סָאד .עקירעמַא ןיא ןבעל
 ַײב ףורּפָא ןעמערַאװ 8 ןפורעגסױרַא
 -ץגֿפױא טוג רעייז זיא ןוא קיטירק רעד

 .רענעייל יד ַײב ןרָאװעג ןעמונ
 דימּת זיא סירדנָאמ יד ןוֿפ םייה יד

 -עג ןוא רוטלוק עשידִיי רַאֿפ ןֿפָא ןעוועג

 ריא- יו ,יז ןוא ,ןשטנעמ עכעלטֿפַאשלץז
 6 םעד ןברָאטשעג) ,רעטיילנַאב-סנבעל

 ןַא טאהעג קידנעטש ןבָאה (1966 .טּפעס
 -טפַאשלעזעג עשידִיי רַאֿפ טנַאה ץענעֿפָא

 רעבָא ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא עכעל
 ןגעוו ךיוא ןבָאה רָאנ ,ןבעל םַײב רָאנ טינ
 ,תואווצ ערעייז ןיא טגרָאזעג םעד

 תנידמ ןיא ךוזַאב ןטרעֿפ ריא תעב
 טגיילעג ירדנָאמ אלעדַא טָאה לארׂשי
 ַא רַאֿפ תנ תירק ןיא ןייטשטנורג םעד
 -םה רעד טימ ןעמַאזוצ רעטנעס-רוטלוק
 -רָאטשרַאֿפ ריא ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא תורדת
 .ירדנָאמ ירעה ןַאמ םענעב

 -סיוא ירדנָאמ ַאלעדַא זיא 1969 ןיא
 "ךיצ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןבילקעג

 ןוא
 סלַא עקירעמא רעביא ןטֿפַאשנַאמסדנַאל
 -ׂשי ריא רַאֿפ "רָאי ןוֿפ ױרֿפ עטשרע, יד
 ויא םעד דוֿבּכל ןֹוא עיצקַאדדנָאב-לאר
 -עַאב 8 ןרָאװעג טרישזנַארַא ריא רַאֿפ
 .1909 ַײמ 13 םעד ֿבוט-םוי-סגנור



 ַאקעבער ןוא ןער

 ןַאמהארפ

 טימ ןעמ ןָאק ןַאמהָארֿפ ןעד ףיוא
 רענעריובעג ַא זיא רע זַא ,ןגָאז טכער
 ןעוועג זיא רעטָאֿפ ןַײז ןיוש .רעקיזומ
 -עּפָא רעוועיק רעד ןיא רעגניז-ערעּפָא ןַא
 -עג .ןיטסינַאיּפ ַא -- רעטומ יד ןוא ,ער
 ,עניארקוא ,וועיק ןיא 1905 ןיא ןריוב
 -םיוא 1912 ןיא עילימַאֿפ עצנַאנ יד טָאה

 -ַאב ךיז ןוא עקירעמא ןייק טרעדנאוועג
 ןעמוקַאב טָאה .ֿפ ּוװ ,קרָאיוינ ןיא טצעז
 .שיערבעה ןוא שידִיי ןיא גנויצרעד ןַײז
 ,רע טָאה םיטשןַארּפָאס א קידנציזַאב
 רעד ןיא ןעגנוזעג ,רָאי 10 ןוֿפ לננַיי סלַא
 םעד ,טנעגיריד םַײב לוש קדצ בהוא
 ,להָאװ ןַאמרעה ,רָאטיזָאּפמַאק-רעטַאעט

 ןאמשרעה יכדרמ ןזח םַייײב ךָאנרעד
 יו ,וואיל ָאעל טנעגיריד םעד רעטנוא
 ,ָאנַאיּפ ןיא םעיצקעל ןעמונעג ךיוא
 רעטלָאװ םעד ןיא לגרָא ןוא ָאלעשט
 קרָאירינ ןיא טוטיטסניא קיזומ שָאומעד
 ײזַאּפטָאק ,גנודליב-םיטש רעטעּפש ןוא
 .טנעגיריד סלַא ףוס םוצ ןוא עיִצ

 סלַא ןרָאֿפעגמורַא .8 זיא 7

 יד טימ עקירעמַא רעביא טסינַאּפמָאק
 ,טַאלבנעזָאר עלעסַאי םינזח עטמירַאב
 ןוא ןימרַאװק לוװנַאז ,ןאמשרעה יכחרמ

 ןרָאֿפעגמורַא .ֿפ זיא 1980 .ןַאמטיור דוד
 טימ טנעגיריד סלַא עקירעמַא רעביא
 עטמירַאב יד טימ עּפורט-ןטערעּפָא ןַא
 -זוָאר , ןוא ?ץנירּפ-טנעדוטס, ןטערעּפָא
 ךיז רע טמוקלוֿפרַאֿפ -- 1931 ."עירַאמ

 ץיצַארטסעקרָא ןוא עיציזָאּפמָאק ןיא
 ןוא ןיוושרַױג שזדרַאשזד טימ ןעמַאזוצ)
 רעקיזומ ןטמירַאב םַײב (ינלַאטיּפס ּפיליֿפ

 .ךָאלב טסנריוא

 ףיוא .ֿפ טערט רָאי 22 עטצעל יד רַאֿפ

 ידרעוו , רעד ןיא ןָאטיראב רעטשרע סלַא
 90 זיא ןוא "ינַאּפמַאק ערעּפָא גנידוט
 רעד ןוֿפ רָאטקעריד רעשילַאקיזומ רָאי
 עד ןיא "קדצ ירעש , לוש רעטסערג
 ןיא ןרָאכ 7 ןוֿפ טנעגיריד ןוא טיָארט
 .טיַארטעד

 רעד ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ רעד ךיוא זיא .פ
 ןיא סָאװ ,"טַײצ עַײנ יד , עירָאטַארָא
 ןיא רָאכ-יולה ןכרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג
 | | .טיַארטעד

 םייה רעד ןוֿפ) אקעבער ,ױרֿפ ןַײז
 הנותח טָאה רע עכלעוו טימ (ןאמצריוק
 א ,ןיטסינַאיּפ ַא זיא ,1923 ןיא טָאהעג
 טָאה ןוא ןירערעלָאנַאיּפ ,ןיטסינַאּפמַאק
 -עד ןיא טרידוטש 1999 זיב 1918 ןוֿפ
 | .עיוָאטַאװרעסנַאק רעטיַארט
 -ָארּפ זיא ,ןַאמהָארֿפ ירעל ,ןוז רעייז = |
 ןיא סרעדיוג ןוֿפ טיבעג ןֿפױא רָאסץֿפ
 ,טעטיזרעווינוא ָאלַאֿפָאב

 ןַאמדידפ השמ ןוא הרש

 -טֿפַאשלעזעג זיא ןַאמדירֿפ הרׂש רַאֿפ
 ןיוש .סנעסע-םנבעל ריא טעברַא עכעל
 -ץג ריא ןיא ןרָאי עגנוי רָאנ עריא ןיא
 ,(ןלױּפ) אקסַאלדָאּפ אלַאיב טָאטש-סטרוב
 -ַארד עשידִיי ןיא טקילײטַאב ךיז יז טָאה
 -יטנַא יד ןעוו .ןטֿפַאשלעזעג עשיטַאמ
 גנוריגער-יקסדופסליּפ עשיליוּפ עשיטימעס
 רעד ןוֿפ ןעגנונֿפָאה יד ןטַארַאֿפ טָאה
 הרׂש טָאה ,ןלױּפ ןיא טנגוי רעשידִיי
 -נצעזַאב ןוא ,עקירעמַא ןייק טרירגימע
 טרָאד יז טָאה טיַארטעד ןיא ךיז קיד
 יד ןיא ןטעטיוויטקַא עריא טצעזענטרָאֿפ
 טָאה ױזַא .ןזיירק עשיטַאמַארד עשידִיי
 ןעגנוריֿפֿפױא יד ןיא טקילײטַאב ךיז יז
 -עצ , ,"ןטַארקָאטסיר, םמכילע-םולש ןוֿפ
 ןיא ."ןשטנעמ , ,"טיירּפשעצ ןוא טייז
 ץטשטֿפירש רעטמירַאב רעד תעב ,8
 עסיוועג א טָאה ןָאפלעגרעב דוד רעל
 ,טיַארטעד ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז טַײצ
 -לץעזעג עשיטַאמַארד עקיטלָאמעד יד ןוא
 טיורב יד, ןַײז טריֿפעגֿפױא טָאה טֿפַאש

 טַאהעג חרׂש טָאה ,("רעביוט רעד ,) "לימ
 -רעב טימ ןעמַאזוצ ןליּפש וצ דוֿבּכ םעד

 ,דעטקאנייא ןַא םענַײז ןיא ןענַאסלעג

 עטצעל יד רַאֿפ זיא ןַאמדירֿפ הרש
 ןשיערבעה:שידִיי םעד ןיא ויטקַא רָאי 6
 טָאװ ,רעטנעס ןשידַיי םַײב טעטימָאק
 ,שדוח-ךוב ןכעלרעי םעד טימ ןָא טריֿפ
 ,הרׂש טינ טור טייצ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא
 יז טייטש טַאדלָאפ רעַײרטעג א יו רָאנ
 טימ טֿפלעה ןוא ךַאו רעד ףיוא רדסּכ
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 ויא יז .ךוב עשידִיי סָאד ןטײרּפשרַאֿפ וצ
 ןָא טריֿפ ןוא ןירַאטַאיציניא יד ךיוא
 ץעשידִיי טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד טימ
 טימ טָאטש ןיא ןעמוק סָאװ ,רעלטסניק
 רעייז קידנעייז .ןעמַארגָארּפ עלעיצעפס
 ףוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא טנוװַאהַאב
 ןטייקיעֿפ עשירעליּפשיוש קידנציזַאב ןוא
 טימ סױרַא טּֿפָא רעייז ןיילַא יז טערט
 רעד ןוֿפ ןעגנונעײלרַאֿפ ןוא סעיצַאטיצער
 קידנזַײװסױרַא ,רוטַארעטיל רעשידייי
 ןוא טנעלַאט ןלעודיווידניא ןַא ַײברעד
 יז ,רַאוטרעּפער ןרַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ

 -רַא רעד ןיא ןירעריֿפנָא עקיטכיוו ַא זיא
 עיצַאזינַאגרָא ןעיורֿפ ןרענַאיּפ רעקיט
 .זַײרק ןעייל םכילע-םולש טעד ןיא ןוא

 ןירערעל 8 ןעוועג רָאי 2 ךיוא זיא יז
 | - .ןלוש-םכילע-םולש יד ןיא

 ךיז טיצַאב עכלעוו ,ןַאמדירֿפ הרׂש
 ןיא עשירעֿפעש ץלא וצ םרַאו רעייז
 רַאֿפ ליֿפעג םיטניא ןַא טָאה ,ןבעל ןשידִיי
 דימּת זיא םייה ריא ןוא טסנוק עשידוי
 .רעֿפַאש ןוא רעלטסניק עשידִיי רַאֿפ ןֿפָא

 יױרפ ןַײז יוװ ,זיא ןַאמדירֿפ השמ
 ,אקסַאלדָאּפ אלַאיב ןיא ןריובעג ,הרׂש
 -ַארט יד טכַאמעגטימ טָאה רע ּווו ,ןלױּפ
 ןוא רדח ;גנווצרעד עשידִיי עלענָאיציד
 ,רעכעלטנגוי ַא יו ,טּפַאכרַאֿפ .הֿבישי
 רֶע טָאה ,עעדיא רעשיטכינויצ רעד ןוֿפ
 עשיטסינויצ יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 קורד ןרעטנוא רָאנ ,סעיצַאזינַאגרַא-טנגוי
 רעשילױּפ רעשיטימעסיטנא רעד ןוֿפ
 וצ ןעגנוווצעג ןעוועג רע זיא ,גנוריגער
 "ימע טָאה ןוא דנַאלמייה ןַײז ןזָאלרַאֿפ

 א ךָאנ רעבָא ,עניטנעגרַא ןייק טרירג
 קעװַא טרָאד ןוֿפ רע זיא טַײצ עצרוק
 ןיא טצץעזַאב ךיז ןוא עקירעמַא ןייק
 -קַא ןרָאװעג ךַײלג זיא רע ּוװ ,טיָארטעד
 ,ןזַײרק עלערוטלוק עשידִיי יד ןיא וויט
 "םכילע-םולש םעד ןיא סרעדנוזַאב ץנַאג

 קרַאמש טָאה רע ןכלעוו ,טוטיטסניא
 טָאה 1992 ןיא .ןעלקיװטנַא ךיז ןֿפלָאהעג
 -םכילע-םולש םעד ןעיוב ןֿפלַאהעג .ֿפ
 ןוא ,וינעווע גנימָאייו ףיוא טוטיטסניא
 -ץגֿפױא ,רעיוב ַא יו ,רע טָאה 1988 ןיא
 םכילע-םולש ןוֿפ םייה עקיטציא יד טיוב
 םָאװ ,דוָאר דלעֿפנירג ףיוא טוטיטפניא
 ניק רעשידִיי רַאֿפ םייה יד ןרָאװעג זיא
 דעטנעס-רוטלוק א ןוא גנויצרעד-רעד
 .ענעסטקאוורעד רַאֿפ

 םייה עטייווצ ַא זיא םייה סנַאמדירֿפ
 ,רעלטסניק ןוא רעבַײרש עשידִיי רַאֿפ
 רע ןוא טיָארטעד ן?ייק ןעמוק עכלעוו
 ןַא ןסילש וצ ןזיוװַאב ,יורֿפ ןַײז יו ,טָאה
 רעיוב ךס א טימ טֿפַאשנַײרֿפ עמיטניא
 ןָאק ןעמ .טרָאװ ןשידִָיי ןוֿפ רעֿפַאש ןוא



 שממ ןעמעטָא סנַאמדירֿפ יד זַא ,ןגָאז

 ןלַאנָאיצַאנשידִיי ןויסערגָארּפ ןטימ
 ,ןבעל !

 ןיימשלעקניפ אילאּפ ןוא קיזייא

 טָאה סָאװ ,טָאטש יד זיא שטשָאמַאז
 ןיא טָא ןוא ןצרּפ רעזדנוא ןבעגעג זדנוא
 ןיא זיא טָאטש רעשידִיי רעקיזָאד רעד
 -לעקניֿפ רעדַײנש ןעמערָא ןַא יב 9

 ,קיזייא ,ןוז 8 ןרָאװעג ןריובעג ןייטש
 יד יבנל ןסירעגסױהַא ךיז טָאה סָאװ

 עלַא ןבָאה עכלעוו ,רעדניק 6 ערעדנַא

 -רּפ לקיטש ןיא רעטָאֿפ םעד ןֿפלָאהענוצ
 ךיז טָאה ןוא ,החּפשמ רעד רַאֿפ הסנ
 רעטסעירֿפ עמַאס רעד ןוֿפ ןבעגעגּפָא
 ןוא .ןרידוטש ןוא ןענרעל טימ טנגוי
 -עגנָא ךיוא רע טָאה ,ךיז ןענרעל ךרוד
 ;טלעװ רעד ףיוא שרעדנַא ןקוק ןביוה
 -םקע יד ,ןטַײז עטכעלש עריא ןעעזרעד
 ןכַאמ ןָאק ןעמ רעכלעוו וצ עיצַאטַאַאלּפ

 ױזַא ןוא ,םזילַאיצָאפ ךרוד רָאנ ףוס ַא
 -יילק , ןיא ויטקַא רעייז ןרָאװעג רע זיא
 טימ טלָאצַאב רַאֿפרעד ןוא "דנוב םענ
 טקישרַאֿפ טָארדַאב ןוא טריטסערַא ןרעוו
 רע טָאה קילג םוצ .יויביפ ןייק ןרעוו וצ
 עכלעוו ,עגאקיש ןיא ןעמומ ַא טַאהעג
 ןוא טרַאקסֿפיש א טקישעגוצ םיא טָאה
 ןוֿפ טעבנגעגסױרַא ךיז רע טָאה ױזַא
 טרירגימע דנַאלשטַײד ךרוד ןוא ןלױּפ

 | .עקירעמַא ןייק
 רע סָאװ ,גנַארד רעקידלאװג רעד

 טַאהעג םייה רעטלַא רעד ןיא ךָאנ טָאה
 -ַאלֿפעצ ָאד טשרע ךיז טָאה ,גנודליב וצ
 טַײצ עציווק ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא ,טרעק
 -טלץעוו רעד טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה
 -עג םיא טָאה סרעדנוזַאב ,רוטארעטיל
 -םַײמ עסיורג יד ןוֿפ קרעוו יד וצ ןגיוצ
 ,ןַאמטּפױה ,ןעסביא ,יַאטסלָאט :םרעט
 עכלעוו ןוא ןעגנולשעג טָאה רע עכלעוו
 ץראה ןַײז ןיא טצירקעגנַיא ךיז ןבָאה

 ןוא קרעמֿפױא רעקינייװ טינ .המשנ ןוא
 קיטַײצכַײלג רעבָא רע טַאה סערעטניא
 עשידִַיי ענרעדָאמ יד וצ ןזיוועגסױרַא
 ןבױהעגנָא ןיילַא טַאה רע זיב רעביײרש

 ,ןביַירש
 עשירארעטיל עטשרע סנייטשלץעקניֿפ

 -לעוו ,ךס א ַײב יװ ,ןעוועג ןענַײז טירש
 -ָאיסעֿפָארּפ ןרָאװעג רעטעּפש ןענַײז עכ
 -ַײברַא עַײרֿפ , רעד ןיא ,רעבַײרש עלענ
 -עג רע טָאה בור יּפילע ."עמיטש רעט
 ןסיורג ןַײז ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןבירש
 -וטש טָאה רע ןעמעוו ,ץרּפ ןַאמסדנַאל
 .םיש טנרעל דיי רעמורֿפ ַא יווװ טריד
 -רַאֿפ ךיז ןײטשלעקניֿפ טָאה ךָאנרעד
 עַײרֿפפ רעקרָאיוינ רעד טימ ןדנוב
 רעריֿפנָא-רוטלוק סנמעוו "ץניבסקלָאֿפ

 .ןרָאװעג זיא רע

 יד טליּפש ץעלָאר ערעדנוזַאב ַא רעבַא
 -ירַא ךיז טָאה .פ ןעוו ,1916 ןוֿפ עטַאד
 -תכל ּוװ ,טיארטעד ןייק ןגָארטעגרעב
 רַאטקַאדער רעד ןרָאװעג רע זיא הליח

 -רָאֿפ , ןוֿפ עגַאלֿפױא רעלַאקָאל רעד ןוֿפ
 -רעד וצ גנובערטש ןַײז דעבָא ."סטרעוו
 -רעד ךיז טָאה סרעכעה סעּפע ןכיירג
 רע ויא ױזַא ןוא ,טליטשעג טינ .טימ
 שודעלאק ןקיטרָא ןיא ןרידוטש ןַײרַא
 רָאי עכעלטע טָאה רע ןכלעוו ,ץעזעג ןוֿפ
 ןוא טַאקָאװדַא סלַא טקידנעעג רעטעּפש

 רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאוװעג רעכלעזַא םלַא
 טָאה עיסעּפָארּפ רעד ןיא .טיָארטעד ןיא

 -צסױרַא ןטייקכעלגעמ יד טַאהעג רע
 יד וצ יצאב ןוא טעטינַאמוה ןַײז ןזַײװ
 .עדנדייל עמערָא

 ןגיוצעגקירוצ ךיז .ֿפ טָאה 1955 ןיא
 -ּפָא ןעמונעג ךיז ןוא עיסעֿפָארּפ ןַײז ןוֿפ
 .םעברַא רעכעלטֿפַאשלעזעג טימ ןבעג

 רעד טעמדיוועג ךיז רֶע טָאה ןטסרעממַא
 זיא רע רעכלעוו ןוֿפ לושסקלָאּפ רעשידִיי
 -גירג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג 1926 ןיא ךָאנ

 עסַאמ ַא ןָאטעגנַײרַא רע טָאה ָאד .רעד

 -ַאגלַאמַא ןֵא וצ טריֿפרעד ןוא טעברַא
 -רַאֿפ ןוֿפ ןלוש עשידִיי יד ןוֿפ עיצַאמ
 -לעוו ןוֿפ ןלוש-םכילע-םולש יד ןוא דנַאב
 רעד ןענַאטשטנַא רעטעּפש זיא סע עכ
 סלַא םיא טימ טוטיטסניא-םכילע-םולש
 ףרע םלַא רעטעּפש ןוא טנעדיזערּפ
 ןטסערג םעד קידנבעגּפָא ,טנעדיזערּפ

 -ץלטֿפַאשלץזעג רַאֿפ טַײצ ןַײז ןוֿפ לייט
 -לעז רעד ןיא .ֿפ רעבָא טָאה ,םינינע עכ

 -ירַאלוּפָאּפ וצ ךיז טעמדיוועג טַײצ רעב
 עשידִיי עסיורג יד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש יד ןריז
 ןוא ,רעלעטשטֿפירש עשידיי-טשינ ןוא
 סעיצקעל רעטרעדנוה ןטלַאהעג טָאה רע
 -נַײרַא ,קרעוו ערעייז ןגעוו שידִיי ןיא
 ןבָאה עכלעוו ,יד וצ ייז קידנעגנערב
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 ןזיוַאב טינ תוביס ענעדײשרַאֿפ כילוצ

 -רַאֿפ ןוא רערָאלק ייז רעדָא ,ןענעייל וצ
 -ץייל ערעייז וצ טכַאמעג רעכעלדנעטש

 | | .רענ
 -לעוו ,ױרֿפ ןַײז ,ןייטשלעקניֿפ אילָאּפ

 קסלָאדָאּפ וועליהָאמ ןיא ןויובעג זיא עכ

 ןעמוקעג זיא ,החּפשמ רעקידסוחי ַא ןיא
 16 א םלַא ןוא ,עקירעמַא ןיא 1909 ןיא
 ןיא טקילײטַאב ךיז יז טָאה לדיימ קירָאי
 -ענרעטניא רעד ןוֿפ קיירטש ןסיורג
 רעייז ךָאנ .דיערט טנעמרַאג לַאנַאש
 עלא ןיא טקילײטַאב ךיז יז טָאה הנותח
 ריא ןוֿפ ןטעטיױויטקַא עכעלטֿפַאשלעזעג
 -ערּפ ןעוועג ןרָאי ךס א זיא אילָאּפ .ןַאמ
 ןוֿפ גנולײטּפָאךעױרֿפ רעד ןוֿפ ןיטנעדיז
 -יליופ-שידִיי רעד ןוֿפ עיצארעדעֿפ רעד

 רעטעּפש ןוא עיצַארעדעֿפ-ףליה רעש
 -נעדיזערּפ ,לארׂשי רַאֿפ ףליה-"הרזע,
 ןעיורֿפ רעד ןוא זַײרק-ןעייל ןוֿפ ןיט
 .טוטיטסניא-םכילעיםולש םַײב ץעיזיוויד

 "ניק יירד ןבָאה סניײטשלעקניֿפ יד

 ןיראקעטַאילביב -- רעטכָאט ןייא :רעד
 ןא -- עטייווצ ַא ,לַאטיּפסָאח-יניס ןוֿפ
 ןירערעל-טסנוק ןוא ןיועלָאמ ענעעזעגנַא
 .רָאטַאיכיסּפ א -- ןוז רעד ןוא

 סניטשלעקניֿפ יד ןבָאה 1907 ןיא

 טצץעזַאב ךיז ןוא טיָארטעד טזָאלרַאֿפ

 -קַא ןרָאװעג זיא ַאילָאּפ ווו ,ימַאימ ןיא
 -ןעיורֿפ ןרענָאיּפ רעקיטרָא רעד ןיא וויט

 | .עיצַאזינַאגרָא
 -לעקניֿפ יד ןוֿפ ןרָאֿפקעװא ןטימ

 עשידִיי יד טָאה ,טיָארטעד ןוֿפ סנייטש
 -עג-ךעלטֿפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק
 ןסיורג ַא ןטילעג גנורעקלעֿפַאב עטמיטש

 -םיוא רעבָא ךיז טעוװ סָאװ ,טסולרַאֿפ

 ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעשידַיי רעד ןלָאצ

 .ַאדירָאלֿפ

 .פ ןתנ

 ןעוָאר

 ןוא ללכב רעטַאעט עשידִיי םָאד ןעוו
 ַא טאהעג טלָאװ טרֿפב עקידעמא ןיא
 -רעביא-קיצרַאה ,עטנערברַאֿפ קילדנעצ
 .ּפ ןתנ יו רעציטש ןוא טנַײרֿפ ענעבעג

 רעכיז םע טלָאװ ,טיָארטעד ןיא ןעזָאר
 טלָאװ ןעמ .םינּפ רעדנַא ןַא רָאג טַאהעג
 רעדָא סיזירק ןגעוו טדערעג טינ טלַאמעד



 עשידַי רעד ןוֿפ גנאגרעטנוא הלילח
 .עניב

 ןטיינ, סלַא טנַאקַאב ,ןעזָאר .ּפ ןתנ
 -ָאוו ,ץערימידַאלוו ןיא ןריובעג זיא ,"יּפ
 יטלעוו רעטשרע רעד ֿברע זיא רע .ןיל
  -עמַא ןיא ןעמוקעג ,1913 ןיא ,המחלמ

 -- עילָאּפָארטעמ רעד ןיא עקַאט ,עקיר
 רע טָאה ףיורעד ץרוק רעבָא ,קרָאידינ
 זיא גָאטַײב .טיָארטעד ןיא טצעזַאב ךיז
 ןַײז ןיא טקיטֿפעשַאב קרֿאטש ןעוועג רע
 -עג רע טָאה ןטנוװָא יד ןיא רעבָא ,רָאטס
 סלַא טרידוטש ןוא לוש-טנווָא ןיא טנרעל
 וע טָאה שידִיי וצ עביל יד .רעטלאהכוב

 יז טָאה ןוא םייה ןַײז ןוֿפ טכַארבעג
 ,דנַאל םעַײנ םעד ןיא טעװַאכעג רעטַײוװו
 ןזיװעגסױרַא סע רע טָאה סרעדנוזַאב
 רע סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ
 .ןעגנולשעג שממ טָאח

 ןיא ךָאנ רע טָאה רעטַאעט שידִיי
 -ַאסעב ןיא ןעעזעג טנגוי רעִירֿפ רעד
 ןעמוקעגנָא טרָאד זיא סע יו ןוא ,עיבַאר
 רע טָאה ,עּפורט עשידִיי עדנרעדנַאװ ַא
 -טנָאנ יד טָא ןוא ,ריא וצ טבעלקעג שממ
 ןיא ןטלַאהעגנָא רעטַײװ רע טָאה טייק
 -נעטש 8 ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,טיָארטעד
 ,רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ רעכוזאב רעקיד
 סערעטניא ןַײז ךיז טָאה טימרעד רעבָא
 -ידִיי רעד ןוֿפ רעגערט ןוא רעיוב יד וצ
 .טקידנערַאֿפ טינ טסנוק-רעמטַאעט רעש
 רעקינייוו טינ ןוא טַײצ ןַײז ,ץרַאה ןַײז
 טיירג ןעוועג קידנעטש ןענַײז שַאט ןַײז
 ,רָאיטקַא ןשידִיי םעד ןֿפלעה וצ ןֿפָא ןוא
 ףיוא טצענערגַאב טינ ךיז טָאה סָאד ןוא
 -רעד טָאה רָאנ ,טיָארטעד טרָאדיווװ ןַײז
 טרָאד ןעוו ,עגַאקיש זיב וליֿפַא טכיירג
 ַא ןוֿפ טייקכעלגעמ יד ןענַאטשטנַא זיא
 ךיז טָאה ןוא ,רעטַאעט שידִיי קידנעטש
 -ץירעטַאמ ערעסערג ַא זיא טקיטיינעג
 עשידִיי עדעי סייוו רָאנ םינ .עצימש על
 יידִיי רעלעודיווידניא רעדעי ןוא עּפורט
 ןַײז זיא םייה סנעזָאר זַא ,רָאיטקַא רעש
 עקיטכיוו ןייק ָאטינ זיא סע רָאנ ,םייה
 -ינ ןיא ערעימערּפרעטאעט עשידִיי
 זַא ,טָאטש ערעדנא ןַא רעדָא קרָאי
 ןרָאֿפוצ לעיצעּפס ןעמוק טינ לָאז ןעזָאר
 -ץטַאמ ןַײז ןגָארטוצ ,קימיינ ןעוו ,ןוא
 .ףליה עלעיר

 טָאה ןעזָאר סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ
 -ַאֿפרעד ערעטיב טָאהעג לָאמנייא יו רעמ
 -רעטנוא-רעטַאעט יעשידִיי טימ ןעגנור
 שיטסימיטּפָא ץלא ךָאנ רע זיא ,רעמענ
 ןשידִיי ןוֿפ גנַאג ןקידרעטַײוװ םעד עגונב
 טָאה רע סָאװ ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט
 .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל

 ירעה

 רעמוש

 ןוֿפ טַײװ טינ טלַאֿפ עלעפע סָאד,
 .טרָאװכירּפש שידִיי ַא ָאד זיא "ץלעמייב

 ירעה טימ םיטניא ןענעקַאב ךיז ןעמ ליוו
 ןוא ןקסע ןלאנָאיצַאנ-שידִיי םעד ,רעמוש
 ןעמ ףרַאד ,טיָארמעד ןיא ּפָארטנַאליֿפ

 ןַײז וצ ,טנגוי רעירֿפ ןַײז וצ ןייגקירוצ
 יו טוג טקנעדעג ירעה .ללכב םַאטשּפָא

 בה ןוֿפ רעטכָאט יד ,עטַאמ ,עמַאמ ןַײז
 זיא יז ןעוו זַא ,ןריֿפ ךיז טגעלֿפ ,באז
 רַאֿפ ןֿפױקניײא גַאטשרענָאד ןעגנַאגעג
 רעד ןיא יז טגעלֿפ ,תבש ףיוא םייה ריא

 רַאֿפ זייּפש ןֿפױקנַײא ךיוא טַײצ רעבלעז
 -םורַא טגעלֿפ ןוא תוחּפשמ עמערָא סקעז
 יד ןיא סע ןעגנערב רעדניק עריא ןקיש

 סָאד .עקיטֿפרעדַאב-טיונ יד ןוֿפ ןעמייח
 ,ןירעה ףיוא םשור ַאזַא טכַאמעג טָאה

 עלעיסנַאניֿפ וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו זַא
 ןיא ןעגנאגעג רעטַײװ רע זיא ,תוחוּכ

 קידנבעג ,ןעמַאמ ןַײז ןוֿפ טירטסוֿפ יד
 -ָאט א ןעגנוגיינ עשיּפָארטנַאליֿפ ענַײז
 .רעטקַארַאכ םענרעד

 וקידנגלָאֿפ טוג ךיוא טקנעדעג ירעה
 עילימַאֿפ יד טָאה טניווועג :טנעדיצניא
 יא רע ּוװ ,ןלױוּפ ,ווָאכָאטסנעשט ןיא
 .1896 טסוגױא 29 םעד ןרָאװעג ןריובעג
 ,שטיוועלומש שינייב-יכדרט ,רעטָאֿפ ןַײז

 ,עוואק ןענערב טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה
 -ץוװַאק וצ ןֿפױקרַאֿפ טגעלֿפ רע סָאװ
 ירעה ןעוו ,גָאט ןסיוועג ַא ןיא .םירחוס
 -טסירק ַא וצ ץווַאק יד טכַארבעג טָאה
 ,ןעמוקעגנַײרַא טרָאד זיא ,טֿפעשעג ךעל
 ןוא ,טימעסיטנַא רעקרַאטש ַא ,קיטנעק
 רע טָאה ,רָאֿפ טמוק סע סָאװ קידנעעז
 טֿפױק ריא , :אישק-ץָאלק יד טלעטשעג

 רע םגה ,ירעה ."?דישז א ַײב ץווַאק
 עג טינ םענייק לָאמנייק רעִירֿפ טָאה
 ןַא ,ןדנוצעגנָא ױזַא ךיז טָאה ,טעּפעשט
 ,טּפַאלקעצ טוג טימעסיטנַא םעד טָאה רע
 טזומעג רע טָאה ףיורעד דלַאב רעבָא
 .עקירעמַא ןייק ,1913 ןיא ,ןַײז רקוע

 :סעװלַאג ןייק ירעה זיא ןעמוקעגנָא
 עשידִיי עּפורג ַא טימ (סאסקעט) ןַאט
 קידנעיײזּפָא רעבָא ,ןטסילַאירָאטירעט
 ןייק קידנעניֿפעג טינ ןוא שדוח ַא טרָאד

 ,אהַאמָא ןייק קעװַא רע זיא ,טעברַא

 1כ

 ,דנַאליײא קָאר ןייק ךָאנרעד ,אקסַארבענ
 ןיא טצעזַאב 1919 ןיא ךיז טָאה רע זיב
 יעגכרוד רע טָאה ָאד ךיוא .טיָארטעד

 רעדעי יו ןטייקירעוװש עלַא יד טכַאמ
 וצ ךיז טסַאּפ רע זיב רענעמוקעגדַײנ
 רע טָאה ָאד .דנַאל םעַײנ ןיא ןבעל םוצ
 שטיווָאקרעב לדנימ טימ טַאהעג הנותח
 רעד ןיא ןטָארמעגנַײרַא רע זיא ָאד ןוא
 .גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשיטסינווצ

 ירעה טָאה רָאי 28 ןוֿפ רעטלע ןיא
 -ענעשזד , עמריֿפ יד טעדניוגעג רעמוש

 עצנַאג יד זיא רע עכלעוו ןוֿפ "ןעניל לַאר
 יד שטָאכ רעבָא ,טנעדיזערּפ רעד טַײצ
 -רַא ךס א םיא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ סענזיב
 ןַײז ןוֿפ גנויצרעד יד ךיוא ױזַא ןוא ,טעב
 גונעג ןענוֿפעג טרָאֿפ רע טָאה ,עילימַאֿפ
 ,טעברַא רעכעלטפאשלעזעג רַאֿפ טַײצ

 ירעה זיא זַײװקיצנײאדזַײוװװקיצניײא ןוא
 ץגלַא ןֿפױא רַאליֿפ ַא ןרָאװעג רעמוש
 יעג ןכעלטֿפֿאשלעזעג-לַאנָֿפיצַאנ םעניימ
 "ידמ עגונב סרעדנוזַאב ץנאג רעבָא ,טיב
 ױזַא יו ןקנעדעג ףרַאד ןעמ .לארׂשי תנ
 רָאי קיצרעֿפ ןוא עכעלטע טימ טָאה סע
 וצ סערעטניא רעד ןעזעגסיוא קירוצ

 רענַאקירעמַא רעד ףיוא לארשיזץרא
 יו ןעוועג זיא סע ןעוו .סַאג רעשידִיי
 םעד רַאֿפ טלעג ןֿפַאש וצ ףוס םי תעיוק

 .קעווצ

 -ָאיּפ רעתמא ןַא זיא רעמוש ירעה

 ןַײז ךָאנ ץרוק .טיבעג ןקיזָאד ןֿפױא רענ
 ןיא ןַײרַא רע זיא ,טיָארטעד ןיא ןעמוק
 עכלעוו טימ ןויצ ילעוּפ יד ןוֿפ ןעייר יד
 ןזיב טייקנדנובעגוצ ןַײז ןָא טלַאה רע

 ַא טליּפשעג טָאה רע .גָאט ןקיטנַײה
 ךָאנ ."לַאּפמֿא , ןדנירג ןיא לָאר עסיורג

 ןעוו ,גנודנירג רעד ייב דלַאב ,1942 ןיא

 ןיא ןעמוקעג זיא ןייטשנעקיד םהרֿבַא
 יֿפונוצ ןזיווַאב רעמוש טָאה ,טיָארטעד
 -ןעניל ןעגישימ יד ןוֿפ גניטימ 8 ןֿפורוצ
 טֿפױקעגניײיא ייז ךרוד ןוא רעלעטשוצ

 -ָאד 40,000 רַאֿפ "לאּפמא , ןוֿפ סעיצקַא
 -תנידמ ןענַאטשטנַא זיא סע ןעוו .רַאל
 טלץג ןֿפַאשעג רעמוש ירעה טָאה ,לארׂשי

 -ַאלּפָארע גניניערט עניילק ייווצ ןֿפױק וצ
 ןעמָאנ ןַײז ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו ,ןענ

 "רַא ןַײרא רעמוש ירעה זיא 1929 ןיא
 עד טניז ןוא תורדתספח רעד רַאֿפ ןטעב
 רעסייה ַא רעריא בילבעג רע זיא טלָאמ
 -רַאֿפ ןטימ ןעמַאזוצ ,ןעוו ןוא ,דיסח
 -וצ זיא רע ,רעווייש חשמ םענעברָאטש
 שידִיי ןוֿפ גייווצ סעַײנ א ןֿפַאש ןטָארטעג
 טָאה ,דנַאברַאֿפ רעטעברֿפ ןלאנָאיצַאנ
 -מוא ןוֿפ ןעמַאנ ןֿפױא ןֿפורעג םיא רע
 -ַאלרַא םייח .רד רעריֿפ-ןויצ ןטכַארבעג
 .ווָארַאז



 -ידַיי ןוֿפ טנעדיזערּפ זיא רעמוש ירעה
 ןיא דנַאברַאֿפ-רעטעברַא ןלאנָאיצַאנ ןש
 לארׂשי יד ןוֿפ ןַאמרעשט ,טיָארטעד
 טריֿפרעד טָאה רע ."ַאציוו,, ןיא סדנַאב
 טָאה גייווצ ווָארַאזַאלרַא רעד זַא ,וצרעד
 בלַאה ןוא ַײרד רעביא ןֿפַאשעג ןיוש
 ןוא ,תורדתסה רעד רַאֿפ רַאלָאד ןָאילימ
 רעד ןוֿפ עוויטוקעזקע יד טָאה רַאֿפרעד
 ןבעגעג ןעמָאנ א לארׂשי ןיא תורדתסח
 ןיא זיוה-תורדתסה סָאד "רעמוש תיב,
 םלַא ,דנָאֿפלַאנָאיצַאנ רעד ןוא ,אטינח
 ןרַאֿפ ןטעטיװימקַא ענַײז רַאֿפ קורדסיוא
 דרש א טצנאלֿפעג טָאה ,דנַאֿפלַאנָאיצַאנ
 ,לארׂשי ןיא דלַאװ-רעמ

 -עג לָאמ עכעלטע ןיוש זיא רעמוש
 ןַײז ךָאנ ןוא לארשי תנידמ ןיא ןעוו
 ןַײז רעמ רע טקרַאטשרַאֿפ ךוזַאב ןדעי
 עקידלארׂשי רַאֿפ טעברא ןוא סערעטניא
 -נטיהּפָא ,ןטקעיָארּפ ןוא סעיצוטיטסניא
 -רוטלוק עשידִיי יד קיטַײצכַײלג קיד

 ',טיַארטעד ןיא ןטעברַא
 "וויטוקעזקע ןַא זיא רעמוש ירעה

 8 ,טעטימָאק-דנָאב-לארׂשי ןוֿפ דילגטימ

 -ץשט יטינוימָאק ןיא דילנטימ-טעניבַאק
 -רעווָאג ווָא דרַאָאב ןיא דילגטימ ַא ,טס
 -ןליא רב ,טוטיטסניא-ןַאמצייוו ןיא סראנ
 -ָאיצַאנ ןשידִיי ןוֿפ ןוא טעטיזרעווינוא
 ןסיורג א רַאֿפ טכַארטַאב רע .דנָאֿפלַאנ
 -ַאקירעמַא .ג ןוֿפ גנונעקרענַא יד דוֿבּכ
 -נעגרַאמ ירנעה רעטסינימ-סנַאניֿפ רענ
 -ָאד ןָאילימ 3 רַאֿפ ןֿפױקרַאֿפ ןרַאֿפ יוט
 ,םדנָאב-סגנוריגער רענַאקירעמַא רַאל

 -קַא ךיוא זיא ,דערדלימ ,ױרֿפ סירעה
 סעיצוטיטסניא עקיטכיוו ךס ַא ןיא וויט
 -טימ רעדנריֿפ ַא זיא ,ליב ,ןוז רעייז ןוא
 -רעטעברא רעשיטסינויצ רעד ןיא דילג
 - ,גנוגעווַאב

 השמ

 קילַאיב-ןיבלַא

 ,עניארקוא ,רימָאמישז ןיא ןריובעג
 -לע עשירחוס-ךעלגעמרַאֿפ ַײב 1898 ןיא
 יו ץיזַאנמיג ןיא טנרעלעג טרָאד ,ןרעט
 -וצ ,רע טָאה רעטעּפש .םידמלמ ַײב ךיוא
 -נַאװעגסױא ,החּפשמ ןַײז טימ ןעמאז
 טבעלעג טָאה רע ּוװ ,סעדָא ןייק טרעד
 ,1980 זיב

 ןוא ןזַאֿפ ערעווש יד קידנכַאמכרוד
 -ַאס רעד ןוֿפ ןשינעבעלרעביא ערעטיב
 ןַײז טימ .א טָאה ,עיצולָאװער רעשייטעוו
 ןַיײק טרעדנאוועגסיוא דניק ןוא יורֿפ
 ,רָאי ריֿפ יד ןוֿפ ךשמ ןיא .(עניכ) ןיברַאכ
 רע טָאה ,טבעלעג טרָאד טָאה רע סָאװ
 ןיא ןעגנוגנידַאב ערעווש יד רעטנוא
 טנַארגימיא ןַא סיוא טמוק סע עכלעוו
 -ךַאֿפ טשינ ךיוא ,ןענעדרָאוצנַײא ךיז
 ;ןטכילֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג ענַײז ןסעג
 -יֵלַּפ יד ןריזינַאגרַא ןֿפלָאהעג טָאה רע
 בולק ַא טנדרָאעגנַײא ,דנַאלסור ןוֿפ םיט

 רַאֿפ הרומ-דומלּת ַא ןֿפַאשעג דלַאב ןוא
 -רַאֿפןטעװָאס ןוֿפ רעדניק עזָאלמייה יד
 .דנַאב

 -םוי לסיב א ןעגנערבוצנַײרַא ידּכ
 יד ןוֿפ טעמוא םעד ןיא טייקידבוט
 ַָאד רע טָאה ןטנַארגימיא עשיסורישידִיי
 ,זַיײרק ןשיטַאמַארד:-שידָי ַא טריזינַאגרָא
 -רעמַאעט ייר א ןבעגעג טָאה רעכלעוו
 ,"רעבערגדלָאג יד , :יוו ,ןעגנולעטשרָאֿפ
 טלדיֿפ סע, ,"טג רעכעליירֿפ רעד,
 -םולש ןוֿפ "סניוועג עסיורג סָאד , ,"טשינ
  -והעי ןוֿפ לדנייש הרׂש , ךיוא ,םכילע
 .רעניטַאל ןוֿפ "ץעּפ

 השמ טָאה ןעגנוריֿפֿפױא ץלַא יד ןיא
 ,לײטנַא ןויטקַא ןַא ןעמונעג ןיבלא

 ןַײז טימ ןעמַאזוצ רע זיא 1088 ןיא

 ,עקיסקעמ ןיא ןעמוקעגנָא ןוז ןוא יורפ
 -ײשרַאֿפ ןיא וויטקַא דלַאב טרעוו רע ּווװ

 ..סעיצוטיטסניא עכעלטֿפַאשלעזעג ענעד
 -קידנעטש ןוא לכש ןדָארג ןַײז בילוצ
 וימקא רֶע טרעוו דנַאטשוצ ןכעלטימעג
 רעד ,רעמַאק-סלדנַאה רעשידִי רעד ןיא
 -רוב ענעדיײשרַאֿפ ןכַײלגסױא ןיא רקיע
 .םיכוסכיס עכעלטֿפעשעג ןוא תור
 -ץעווס ןַײז ןיא טֿפַא רעייז ךיוא טגעלֿפ'מ
 עכלעוו ןשטנעמ ןֿפערט טֿפעשעג-רעט
 -נעטש .תוצע ךָאנ םיא וצ ןעמוקעג ןענַײז
 ןכעלטנַײרֿפ 8 טימ ,קיור ןוא ןסַאלעג קיד
 ַײס ,ןעמענֿפױא ןדעי רע טגעלֿפ לכיימש
 סעּפע ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו

 דענג םיא וצ זיא'מ ןעוו רעדָא ,ךוסכיס ַא
 -יבטלעג ענעדײשרַאֿפ ךָאנ ןעמוק
 -עטלעז 8 ןעוועג זיא .א .ןעגנורעַײטש

 -ערעטניא רָאנ זיב .רעפעומשטימ רענ
 ןוא ןדָאיּפע ענַײז ןעוועג ןענַײז טנַאס
 ןמחנ םייח ןיזוק ןַײז ןוֿפ ןעגנורעדליש
 עכָאּפע רעסעדָא רעד ןוֿפ ל"ז קילַאיב

 -נורעדליש ענַײז סָאװ דָאש רעסיורג ַא)
 .(ןרָאװעג טנכיײצרַאֿפ טשינ ןענַײז ןעג

 -גַײװצרַאֿפ ןַײז וצ טֿפַאשקנעב סיוא
  טזָאלעג טָאה רע עכלעוו חחּפשמ רעט
 םוצ רע זיא דנאברַאֿפןטעװַאס ןיא
 -םור ןייק ןרַאֿפעג ,1967 ןיא ,לָאמ ןטייזוצ
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 גנילצולּפ ווָאקרַאכ ןיא זיא ןוא ,דנַאל
 ,1967 יַאמ ןט19 םעד ןברָאטשעג

 ןדלָאמעג טָאה ױרֿפ ןַײז יו דלַאב
 זיא ,עקיסקעמ ןייק חרושב עקירעיורט יד
 ,ןיבלַא םירָאב רינעשזניא ,ןוז רעייז

 תמ םעד ןעגנערב וצ ידּכ ןרָאֿפעגסױרַא

 ןַײז ןענוֿפעג טָאה רע ּוװװ עקיסקעמ ןייק
 ' .ור עקיבא

 -צרַאה טימ ָאד טַאה םלוע רעקיזיר ַא
 יד ןיא .קילנמוא םעד טנייװַאב קיטייװ
 ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןענַײז םידּפסה
 -רַאמשרַאֿפ םעד ןוֿפ תולעמ עסיורג יד
 יד סָאװ ,הדיבא עסיורג יד ןוא םענעב
 .ןטילעג טָאה טֿפַאשלעזעג עשידִיי

 (לסּפעש) יתבש
  סעקלוס

 םיא ןעמ טָאה ןכלעזַא סלַא ,"לסּפעש ,

 ענַײז עלַא םיא ןבָאה ױזַא ןוא טנעקעג

 זיא רע יו שימייה ױזַא .ןֿפורעג עטנַאנ

 ןענַײז שימייה ױזַא ,ןעמעלא טימ ןעוועג

 -סקלָאֿפ ,טושּפ :םיא טימ ןעוועג עלַא

 אלמ ןעוועג זיא רע .ךעלטנַײרֿפ ,ךעלמיט
 תחיש ןַײז וליֿפַא ןוא ןסיוו ןיא שודגו
 עקידלורּפש טימ לוֿפ ןעוועג זיא ןילוח

 ןיא 1914 ןריובעג .ירּפסע ןוא ןקנַאדעג
 -דניק ןוֿפ רע טָאה ,ענדָארג ַײב ,לעדיקס
 "יז ןוא םידומל עשידִיי טנרעלעג ןָא זַײװ
 -םיג רעשיערבעה רעד ןיא טצעזעגטרָאֿפ
 טָאה רע עכלעוו ,קַאטסילַאיב ןיא ץיזַאנ
 ןברָאװרעד ךיז ןוא 1982 ןיא טקידנעעג
 רעשיערבעה רעד ןיא העידי עקרַאטש א
 ךיוא טָאה רע .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש
 -לּת ןיא טנוװַאהַאב טוג ןַײז וצ ןזיוװַאב
 .ַײב ןבילברַאֿפ זיא ך'נּת רעד רעכָא ,דומ
 ןכלץעוו ןיא רֿפס עטסקיטכיוו סָאד םיא
 .תואיקב ןזיוװעגסיורַא טָאה רע

 -קעמ ןיא ןעמוקעג רע זיא 1983 ןיא
 -ץגנַײרַא ףכיּת ךיז רע טָאה ָאד .עקיס

 .טייקיטעט רעשיטסינויצ ןיא ןֿפרָאװ
 -ער רע טָאה ױדנַאל ןמלק טימ ןעמַאזוצ
 ןרַאֿפ , ןַאגרָא ןשיטסינויצ םעד טריטקַאד
 רַאטערקעפ ;גנַאלךןרָאי ןעוועג ,"קלָאֿפ
 ץירא ןקידנטעברַא ןרַאֿפ ענגיל , רעד ןוֿפ
 -ראעגטימ ,"ןויצ-ילעוּפ , ןוֿפ ,""לארׂשי
 סעבַאגסױא ץעשיטסינויצ ייר ַא ןיא טםעב
 רעלַאקָאל ןעוועג ,"עמיטש יד , ןיא ןוא



 ?לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט, ןוֿפ רעטערטרַאֿפ
 -עגעגרעביא ןַא ןעוועג טַײצ רָאי 6 ןוא
 ."לייחה ןעמל, ןוֿפ ראטערקעפ רענעב
 -ימעט עכעלטֿפַאשלעזעג עלַא יד רעבָא
 ןוֿפ ןטלַאהעגּפָא טינ םיא ןבָאה ןטייק
 טקידנעעג רע טָאה ױזַא ןוא ,ןרידוטש
 טעטלוקַאֿפ ןשידירוי םעד טַאקָאװדַא סלַא
 ,רעבָא ,טעטיזרעווינוא רענאקיסקעמ ןוֿפ
 קינייװ ךיז ,ןעגנוגנידַאב עלַאקָאל בילוצ
 יי .ךַאֿפ ןַײז טימ ןבעגעגּפָא

 ..ןבעל סָאדי טאהעג ביל רעייז טָאה רע

 טָאה ,הבשחמ ןוא טסַײנ ןיא גנוי דימּת
 געוו-סנבעל ןַײז זַא ,טנָאמרעד טֿפָא רע
 ןעוועג טינ טייהדניק רעִירֿפ רעד ןוֿפ זיא
 רעבָא טָאה רע .ןזיור טימ טײרּפשעגסױא
 -עג ןבעל ןַײז ןוֿפ ןגעוו-רענרעד יד ףיוא
 -עג ןוא ןעזעג ןוא שיֿפָאזָאליֿפ טקוק
 םורַא ןבעל ןוֿפ ןטייקנייש יד טליֿפ

 -ֿפעשַאב רעכעלגעט ןַײז ןיא ךעלגנירדוצ
 זיא ,גנולדנַאה ןיא רָאלק ,גנוקיט

 טייקיניזטסווװַאב-ליצ א ןוא ליצ ַא טָאה
 .ןַאמענ טָאה רע סָאװ םעלַא ןיא

 ַא טגָאמרַאֿפ טָאה סעקלוס
 רַאֿפ שוח ןקידלַאװג ַא ןוא ןורכז ןלַאנ
 -ייא ןעוועג קידנעטש ןוא עיצַאטנעירָא
 -לץזעג ַײב רענדער-טּפיוה יד ןוֿפ רענ

 ןא ןעוועג זיא רע .ןשיט עכעלטֿפַאש
 סלַא עקיסקעמ רעשידִיי רעד ןיא סערדַא
 ןוא ןרָאטקעל ,רעביײרש ייר ַא .דעומ-ללּכ
 םיא ןיא ןבָאה דנַאלסױא ןוֿפ ןטסיטרַא
 ןוא רעצימש רעייז ןענוֿפעג קידנעטש

 ןַא ןסעזאב טָאה רע .רעֿפלעהסױרַא
 ַא רֶעבָא ,םזימיטּפָא םענעריובע נַײא

 ןבָארגעגרעטנוא טָאה טייקנַארק ערעווש
 .-םיוא ןטסלוֿפ ןיא ַאמַאניד יד .ןבעל ןַײז
 טינ רָעבָא זיא ,ןעוועג זיא רע סָאװ ,קורד
 ,טײקנַארק ןַײז ןגיזַאב וצ חּכב ןעוועג
 טריֿפעג לָאמ עכעלטע םיא טָאה סָאװ
 .סעיצַארעּפָא ןוא ןעגנוכוזרעטנוא ףיוא
 ךןַײז ךָאֵנ .ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד ןיא
 -וצ רע זיא ענאקיש ןייק עזַײר עטצעל
 וצ ךיז רעשיטסימיטּפָא ןַא ןעמוקעגקיר
 א רעבָא ,טייקנַארק ןַײז ןוֿפ ןעַײרֿפַאב
 רעדיוו .רע זיא ךָאנרעד טַײצ עצרוק
 -ייװ ןֿפיט םוצ זיא ןוא ןרָאװעג קנַארק
 -לָאצ ענַײז ןוא עילימַאֿפ ןַײז ןוֿפ קיט
 -9עד 97 םעד ןברַאטשעג ,טנַײרֿפ עכַײר
 .יטיס עקיסקעמ ןיא 1968 רעבמעצ

 - ,םיא

 ,ןטעברַא עכעלטֿפַאשלעזעג ןיא וויטקַא

 עג רע זיא
 .-ץג טָאה סָאװ ,הלוגס ידיחי יד ןוֿפ ןעוו

 .-עמַאנעֿפ

 - לֹואּפ
 ןַאמטיײהוװ

 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא (חספ) לואּפ

 :ץיצילַאג ,ץינלעימ ןיא 1904 רַאונַאי 8
 יידִיי רעד ןיא טבילרַאֿפ ןעוועג זיא רע
 ,רעטַאעט ןיא םרעדנוזַאב ,רופלוק רעש |

 טימ ןעמַאזוצ ךעלקילג ןעוועג זיא רע ןוא
 ןקילײטַאב וצ ךיז רעדנוזַאב רעדָא רימ
 רעטנוא ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט יד .ןיא
 זיא רע .םואבטָאר ֿבקעי .ןוֿפ ישזער רעד
 ' רעייז ,קרָאי-וינ ,שטיב .ןטיירב ןיא ןעוועג

 דַאנ .ןשידַיי ןוֿפ 281 גייווצ ןיא ןויטקַא
 / ןעװ ןוא ,דנַאברַאֿפ רעטץברַא ןלַאנָאיצ
 . םָאל ןייק ןגָארטעגרעביא ְךיִז ןבָאה רימ
 - טרירעֿפסנַארט ךיז רע טָאה ,סעלעשזדנַא
 .808 גייווצ םכילע-םולש ןיא

 -ַאקילעד א ןיא רעטעברַא ןא רעִירֿפ
 טרעּפסקע ןא יו רעטעּפש ,רָאטס-ןסעט
 ןוֿפ רעמיטנגייא ןַא יוו ףוסל ןוא רעיראֿפ
 םולח ןַײז זיא ,רָאטס-סעטַאקילעד א
  ןלעיסנַאניֿפ אזַא ןכיירגרעד וצ ןעוועג
 .ײרַא ןוֿפ ַײרֿפ ןַײז לָאז ךיא זַא ,דנַאטשוצ
 טייקכעלגעמ יד ןבָאה לָאז ךיא ידּכ טעב
 .ידִיי רעד ןעמדיוו וצ קידנעטשלוֿפ ךיז
 ךיז טָאה ןיילַא רע .טסנוק-רעטַאעט רעש
 -ׂשי ךרוד טבעלעגסיוא ךעלטֿפַאשלעזעג
 -טיײקיטעט ןַײז רַאֿפ ןוא ,טעברַאדלַאר
 . םדנַאב לארׂשי ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ טיבעג ןֿפױא
 -ץרּפ ןוֿפ טייהנגעלעג רעד ַײב ,רע זיא

 .ןיא 1981 ןיא ךוזַאב סנוירוגןב .רעימ
 .ןרָאװעג טנכייצעגסיוא ,סעלעשזדנַא סָאל
 .רעטרַאשט , ַא יו גנונעקרענָא רעד טימ
 .?רעֿפױקרַאֿפידנַאב
 זיא סָאװ ,ןבעל ןַײז ןיא דיירפ עטסערג
 ןרָאװעג ןסירעגרעביא ירֿפ ױזַא רעדייל

 .1958 טסוגױא 3 םעד

 -יילנַאבסנבעל ןַײמ יו רָאי 1 ןיוש
 .(חסּפ) לואּפ רֿבח ןוא טנַײרֿפ ןַײמ ,רעט
 ,טלעוו רעד ןוֿפ קעװַא זיא ןַאמטייהוו
 + םייא טשיוורַאֿפ טינ טָאה טַײצ יד רעבָא
 - ןיימ ןוא רעצ ןַײמ ,רעיורט ןַײמ רָאה א
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 - יד ןעוועג זיא סָאד

 שטנעמ םענעטלעז םעד ךָאנ טֿפַאשקנעב
 -ױג טינ רעמי ןַאק דיא ןוא ,טנַײרֿפ ןוא

 .טסַײרט ןייק ןעניפ
  ןַאמטײהוװ ןילואּפ

 רעדנעלרוק ֿבקעי
 ,ױרֿפ ןַײז ןוֿפ הבצמ רעד ַײב
 ןַאמלרעּפ רּתסא ,ןירעליּפשיוש יד



 ןירעגניז עשידִיי עטנַאקַאב יד

 םוצ ןבָאה עילימַאּפ ריא ןוא
 רעטבילַאב רעייז ןוֿפ קנעדנָא

 רעטומ

 ה"ע וָארַאזַאל עינעה-עּפיצ
 רֿפכ , ןיא לוש א טױבעגֿפױא

 ,לארׂשי תנידמ ןיא ?דבח

 .יקָאװלימ ןיא לשניײװ דרַאוָאה לַארטַאעט ןוֿפ רעדורב ןוא רעטסעװש

 ,לשנייװ-םיובנכייא ענרַאשט ,לשנייװ עלייב ,לשנייװ לסָאי ,לשנײװ-דלָאג לטע
 .ןעױרֿפ ןוא רענעמ ערעײז טימ = |

 גרובזגיג אביקע ןוא עקייכ
 | (לשנייװ .ה ןוֿפ רעגָאװש ןוא רעטסעוװש)



  םעד ןקידנערַאפ טפלעה

 "רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיפקעל,
 .,רעליּפשיוש יד ערעדנַא ןשיווצ ןיײרַא ןעמוק ,דנַאב ןטעביז ןטצעל ןיא

 -דלָאג טָאלרַאש ,ָארעג ירנעה ,לענַאברַאבַא תידוהי ,םייהנעּפָא חשנמ
 קחצי ןַאמלרעּפ סקַאמ ,סקופ אעל ,סלעָאכימ המלש ,ץכ לבח ,ןייטש
 .ַאניז ,וָאסינשעלָאק ןמלז ,ַאקסנימַאק ַאדיא ,גרעברעקוצ ַאניגער ,דלעפ

 רעצינש ַאטעירנעה ןוא לעּפַאר |

 .רעיפ ץעשזד ןא רעטָאט ררַאשטיר ,יקסרַא?עב רָאדיס .רענגניז יד

 ןוא םיובטאר בקעי ,חמצ ןימינב ןוא םוחנ טכיל רוד .ןרָאסישזער יד
 .רעדינש ַאנעב

 רָאילקש בעי ןוא יססנימַאק ףסוי ,ץעענַאּפמָאק .ןדָאמיזַאּפמַאק יד

 | רעלשיט רעלַאמ רעד

 קיציא נוי ףלָאװ ,יקלַאה .ש ,ןײטשקורב .ל י .ןגױוטַאמַארד יד
 ןייטשלוש השמ ןוא ןײשנַאז בקעי ינמוזַאר .מ ,רעלסער ןימינב ,רעפעפ

 ,ירעטַאעט גנוי, .סעיצַאזינַאנרַא ןוא ןטפַאשלעזעג:-רעטַאעט יד

 :.הכולמ עשידי סָאד ,יטינוו , ,"טסיו / ,"טפיא , ,"טררַא, ,"לעזַאזַא;

 ןלױּפ ןיא רעטַאעט-הכולמ עשידיי סָאד ,עינעמור ןיא רעטַאטט

 ןופ עטכישעג עקירנעטשלופ
 רעטאעט-טפנוק ןשידיי

 עקירעמַא ןיא
 ךייר ךעלנייוועגרעסיוא .ןעגנוצַאשּפָא ןוא סעיזנעצער רעטרעדנוה טימ

 ןעגנוריפפיוא ןופ רעדליב 150 טימ טרירטסוליא
 .עיפַארגָאילביב עקידנעטשלופ ןֹוא

 ןופ ןָאקיסקעל , םעד ןקידנערַאפ יה
 --עייטשייב ךרוד "רעטַאעט ןשידיי עו

 .,דנַאב םעד ןיינָאבַא רעדָא ןעגנור

 | :טריסערדַא
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